
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 maart 2017: 

De uitreiking van de cheques vd Rabo 
Clubkas Campagne voor de verenigingen in 
Egchel is dinsdag 4 april a.s. vanaf 19.00 uur 
in Gemeenschapshuis 't Erf.  
  

Heel Peel en Maas gedekt met WhatsApp 
groepen  

SV Egchel heeft de allereerste S.V. Egchel 
PUBQUIZ  

Geboren aan de Pastoor Koningsstraat: 
Funs. 

 

 

30 maart 2017: 

We ontvingen bericht: Egchel krijgt er een 
heel mooi stukje 'groen' bij.   

Hoog risico op natuurbranden  

Asperge gemeente:  

Asperge gemeente. 
 

 



29 maart 2017: 

We ontvingen van Muziekvereniging Egchel 
een verslagje en foto's van de 
jaarvergadering.  

De KBO heeft een lezing van Jan Reynen 

  

bijbehorende oorkonde.. 

 

 

28 maart 2017: 

We ontvingen een verzoek van BS De Kemp 
voor een actie voor schoolgroep 8; deze start 
a.s woensdag    Word document 

KBO gaat weer om 13.30 uur fietsen. Iedereen 
is welkom 

We krijgen mooi weer   

eerste asperges. 
 

 

27 maart 2017: 

Biljarten: Egchel 1 is bezig aan een onstuitbare 
opmars.  

Egchel 1 uit tegen Reuver 1 Reuver 1 - Egchel 1 : 
4 - 0  verslag  

De Lente komt. 
 

 



26 maart 2017: 

Mozaiekbank voor Giel Peeters  

Later advies over windmolenpark  

Vannacht gaat de wintertijd weer over in 
zomertijd. Dus de klok een uur vooruit.         

 Egchel 1 speelt uit tegen Reuver 1  

De Mozaïektafel 
 

 

25 maart 2017: 

Mozaïektafel ter nagedachtenis aan Giel 
Peeters  

Gemeente geeft inspiratie voor zelfsturing     

De werkzaamheden zijn in de Belevingstuin 
weer begonnen. 

Belevingstuin 

 

 

24 maart 2017: 

We ontvingen: dinsdagmiddag hebben de 
gasten van de Hoeskamer een uitwisseling 
gehad met dorpsdagvoorziening Beringe in 
de Wiekslaag.   

We ontvingen een bericht over de 
kinderspeelplaats op de Kapelaan 
Nausstraat.  

kinderspeelplaats   

 

 



23 maart 2017: 

Vanavond vergadering Dorpsoverleg Egchel  

We ontvingen Nieuws van Muziekvereniging 
Egchel  

We ontvingen nogmaals een verzoek: laat je 
stem niet verloren gaan Rabobank Clubkas 
actie  

Onthulling kunstwerk voor Giel Peeters en 
Boomfeestdag op Giel Peetershof voor de 
foto's:  ,  en  

Verenigingen werken samen in nieuw Pius 
Park   

Namen experts windpark bekend  

Onthulling voor Giel  

 

 

22 maart 2017: 

Eva Egchel heeft een filmavond  

Vandaag Boomfeestdag in Egchel   

  

Hennepplantage aan de Molenheg ? 
 

 

21 maart 2017: 

We ontvingen bericht over de Goede Doelen 
week  

Rabo Clubkas Campagne  

De lente komt eraan. 

 

 



20 maart 2017: 

We ontvingen de biljart uitslagen  

De KBO heeft koersbal 

Egchel 1 heeft de thuiswedstrijd tegen 
RKDSO met  0 - 1 verloren.   

Aan de Meester Thijssenstraat; zover zijn ze. 
 

 

19 maart 2017: 

We ontvingen een verzoek van 
Gemeenschaps huis "t Erf: 
Gemeenschapshuis ’t Erf doet mee aan de 
Rabobank Clubkas Campagne; Stem nog tot 
en met 26 maart op gemeenschapshuis ’t Erf 
Egchel  

Egchel 1 voetbalt thuis tegen RKDSO Lomm  

In Giel Peetershof wordt de tafel (kunstwerk) 
gemaakt welke a.s. woensdag onthuld wordt.  

 

 

18 maart 2017: 

Vandaag is oud papier ophalen door de 
Muziekvereniging Egchel 

We kregen het verzoek om het programma voor 
de 2 daagse conferentie over zelfsturing op de 
website te plaatsen  . Hier het programma 
waaraan Egchel met het Egchels Geveul ook 
aan meedoet. 
Aanmelden is ook na 17 maart nog mogelijk. 
Dorpendag 
uitnodiging:  pdf                   Dorpendag 
workshops:   pdf                   Dorpendag 
studieconferentie:  pdf 

Egchels Geveul: op de Dorpendag  

 



17 maart 2017: 

We ontvingen bericht van de KBO:  KBO 
Egchel gaat vanaf 28 
maart iedere dinsdagmiddag  fietsen.  

Pinkeltje is deze week gestart met een nieuw 
thema knuffels  

Kamerzetels  

Pinkeltje Hoera in Egchel 

 

 

16 maart 2017: 

We ontvingen van EVA Egchel een verslag en 
enkele foto's van de verwenavond  

Inloop morgen smartfones en Iphones  

We ontvingen Nieuws van Muziek vereniging 
Egchel  

't Erf Stembureau  

 

15 maart 2017: 

Bomen verbinden op 22 maart  

Vandaag verkiezingen; waar Gemeenschaps 
huis 't Erf  

Veilige paddentrek Neerseweg Helden  

Voor de raam 
 

 

14 maart 2017: 

Vanmorgen inloopochtend voor tablets / IPads 
en voor smartphones en Iphones.  

Rabobank Clubkas Campagne: stem op uw 
favoriete clubs uit Egchel  

Langs de Gielenhofweg: bomen eruit ! 
 



 

13 maart 2017: 

We ontvingen de biljart verslagen: Daar waar 
Egchel 2 de eerste wedstrijd tegen het eerste 
vorig jaar won  

Egchel 1 heeft uit tegen Neerkandia 1 met 5-1 
verloren:   
  

De Moskee vanuit Egchel  

 

12 maart 2017: 

Tijdens het OLS heeft Schutterij 
Leonardus  tijdens de optocht plaats 99  

Egchel 1 speelt uit tegen Neerkandia 1L:      
  

Langs de Gielehofweg 

 

 

11 maart 2017: 

KVW Pasen 2017 

Zaterdag 8 april 2017 is de jaarlijkse 
Paasactiviteit voor alle kinderen in Egchel. 
  
Voor meer informatie en opgeven zie de 
website 

Woonlasten in Peel en Maas lager dan 
gemiddeld  

Aan de Meester Thijssenstraat 

 

 



10 maart 2017: 

Omdat er schijnbaar in Egchel weinig gebruik 
wordt gemaakt van de Klussendienst ontving ik 
een verzoek van Vorkmeer hierover  

We ontvingen Nieuws van Muziekvereniging 
Egchel  

Grote huizen in Egchel (Hoekerstraat) 
 

 

9 maart 2017: 

In 't Erf is Aettoafel. 

Kessel-Eik drie jaar verzekert van 
kermis       en Egchel ? 

Politie waarschuwt voor ‘dove’ afpersers      

Geboren aan de Rector Thomassenstraat: 
Femke  

 

8 maart 2017: 

We ontvingen bericht over de inloopochtend 
voor tablets en iPads  

Aandeel 65-plussers afgelopen 20 jaar fors 
gestegen  

De Sociale Raad van Peel en Maas hangt 
weer in de lucht.  

 

 

7 maart 2017: 

Rabobank Clubkas campagne Jong 
Nederland Egchel  word doc. 

We ontvingen bericht van leerlingen van IKC 
De Kemp, dat er een regenton wordt vermist:  

EVA Egchel heeft een verwenavond.  

eentje verdwenen  

 



6 maart 2017: 

We ontvingen van meerdere personen; dat er 
een foutmelding kwam bij het openen naar de 
foto's van het afscheid van Willemien 
Bruijnen. Heb een nieuwe link gemaakt; is 
deze  

Egchel 1 heeft de inhaalwedstrijd tegen 
Sporting ST 1 met 2 - 8 gewonnen   

Wethouder Tielenstraat / Pastoor 
Koningsstraat 

 

 

5 maart 2017: 

We ontvingen de agenda en notulen voor de 
vergadering van Dorpsoverleg Egchel op 23 
maart aanstaande  

Egchel 1 heeft een inhaalwedstrijd en speelt 
uit tegen Sporting ST 1 uit Swolgen  

Dit jaar feest; buurtvereniging "De 
Hub"bestaat 50 jaar    

 

4 maart 2017: 

Huizenbezitter moet wachten met 
belastingaangifte  

Antonius-hoeve. 

 

 

3 maart 2017: 

De Kemphazen goan hieringsjille bij Manders 

Veel interesse afkoppelsubsidie  

Inwoners verdienen pluim voor nieuwe 
manier van afvalscheiding  

De eerste lentebloemen komen te voorschijn. 
 

https://goo.gl/photos/Ey3ymTX9LAGHSjU59


 

2 maart 2017: 

  

Op P & M de optocht in Egchel  

  

Opruimen in 't Erf 
 

 

1 maart 2017: 

Vandaag de grote optocht in Egchel  

Prinsenparade op Pemmers.nl  

  

Prins met krulkes 

 

 

  

 


