
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 November 2018: 

Tevredenheid over afvalinzameling                In 
Egchel proef afval inzameling begonnen. 

De nieuwe Hallo  (in de midden onderaan op 

deze pagina) 

Volop werk op Giel Peetershof. 

 

 

29 November: 

We ontvingen bericht van Jacqueline Janssen 
en sinds 1 januari 2018 werkzaam als 
dorpsondersteuner in Egchel.   

Er komt na 10 jaar weer een nieuw infoboekje. 
Voor het oude infoboekje  

Er zijn 28 organisaties aangeschreven om een 

bijdrage te leveren aan het 

boekje                               "Welkom in Egchel" 

Zag deze afbeelding afgelopen weekend op 
een wandkleed in 't Kerkeböske. 

 

 

http://kempen-media.nl/digitale-uitgaven/PEM_2018wk44.pdf


28 November: 

  

Buitenbrand op Neerseweg in Helden:  

  

Gielenhofweg. 

 

 

27 November: 

Dit zijn de genomineerden voor de Limburgse 
sportprijzen; waaronder onze Egchelse Mark 
van Dijk   Stemmen tellen 50% mee  

We ontvingen: 

Geboren aan de Wethouder Tielenstraat : 
Emma. 

 

Klik op Foto 

Zangduo De Batjakkers hebben de 
liedjesaovond van CV De Kemphaze in Egchel 
gewonnen.  op L1 

  

We ontvingen: 

Geboren aan de Wethouder Tielenstraat : 
Rens. 

 

Klik op Foto 

 



26 November: 

We ontvingen bericht: De Batjakkers zijn de 
winnaars van de liedjesavond van CV De 
Kemphazen.  

Egchel 1 heeft uit tegen VOS 1 met 0 - 3 
verloren       

We ontvingen de biljart verslagen  

De Welfare heeft handwerken en knutselen 

De Batjakkers met Prins Arjan.  

 

25 November: 

De biljarters uit Egchel kwis Code 1894  

Weerman Thijs Zeelen heeft een bezoek 
gebracht aan "de Hoeskamer"  

We ontvingen van Jeroen Thiesen het wel 
bekende afhaalmenu voor Kerst  

Egchel 1 speelt uit tegen vvVOS 1 (Venlo)  

  

Thijs Zeelen in"de Hoeskamer". 
 

 

24 November: 

Vanavond heeft CV De Kemphazen de 
liedjesavond  

Peel en Maas in de prijzen tijdens 
Paardensportgala  

  

Prins op de straot.. 

 

 



23 November: 

We ontvingen van CV De Kemphazen het 
bericht over de liedjesavond  

We ontvingen Nieuws van Muziekvereniging 
Egchel  

Mark van Dijk geëerd in Egchel  

Langs de Jacobusstraat. 

 

 

22 November: 

  

  

  

Welkom thuis: 

Aan de Meester Thijssenstraat 

 

 

21 November: 

Uitslag fotowedstrijd gemeentegids 2019  

Vanavond vergadering Dorpsoverleg Egchel  

We ontvingen van de Hoeskamer een bericht 
van het bezoek aan gemeenschapshuis 
Panningen  

  

winnende foto 
 

 



20 November: 

We ontvingen van CV De Kemphazen een 
verslag van de onthulling   

We willen de evenementen kalender vanaf 
December 2018 t/m Augustus 2019 weer up to 
date maken. Helaas hebben nog niet alle 
verenigingen gereageerd. De datums die 
binnen gekomen zijn staan op de 
evenementen kalender.  

Danielle Lormans leerkracht bij Bs De Kemp 
6e van Nederland  

Herdenkings plaatje 
 

 

19 November: 

We ontvingen de biljart verslagen: Boekoel , 
waar ogenschijnlijk elke inwoner biljart, was 
het volgende lastige obstakel voor Egchel 1.  

  

Intocht Sinterklaas:voor de foto's  
 

  

Egchel 1 heeft uit tegen VCH 1 met  0 - 3 
verloren      

  

  

Jeugdprins Ties Delissen en jeugdprinses 
Maud Zelen. 

 

  



Arjan Leijsten prins Kemphazen  

  

  

De nieuwe Prins is: 
Prins Arjan Leysten; adjudant Frank Gielen. 

 

 

18 November: 

Vanavond: Prinsenonthulling CV De 
Kemphazen           

Egchel 1 speelt uit tegen VCH 1 (Blerick)  

Lars Kersten geeft Wereldsterren van katoen  

Vandaag is de belevingstuin met behulp van de 
vrijwilligers en onze leerlingen winterklaar 
gemaakt. De bladeren en oude planten zijn 
opgeruimd. De nieuwe bloembollen zijn de 
grond in. En 'de Hoeskamer' is nog op bezoek 
geweest om een kijkje te nemen of een potje jam 
te kopen. Al met al een geslaagde 
ochtend!  Voor de foto's  

Jam voor de Hoeskamer 

 

 



17 November: 

Vanavond: Prinsenonthulling CV De 
Kemphazen           

Vandaag komt Muziekvereniging Egchel oud 
papier ophalen. 

We ontvingen foto's van het Line dansen bij 
de Hoeskamer  

  

Linedancen 
 

 

16 November: 

Belevend leren bij de boer op het erf; in Egchel,          

De nieuwe Hallo  (week 46 staat er nog niet op) 

In deze Hallo een stukje over de jeugdprins Timo 

SV Egchel heeft een spellenavond 

Prins raden? Kan nog tot zaterdagavond 

 

 

15 November: 

We ontvingen een verslag van de EVA avond 
'Samen leven in Egchel! Hoe doen we dat?'  
pdf 

EVA heeft vele positieve reacties ontvangen 
over deze avond. Deelnemers vonden het een 
interessante en zinvolle avond. Ook de 
gemeente Peel en Maas zag een grote 
betrokkenheid van de dorpsgenoten bij dit 
thema. Over een aantal thema's is verder 
nadenken nodig. Onder andere het Kernteam 
Zorg en Welzijn gaat hiermee aan de slag.  

http://kempen-media.nl/digitale-uitgaven/PEM_2018wk44.pdf
https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46193027_2247848732127887_8038115673391497216_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent-ams3-1.xx&oh=6cb4ecda30bc8f7986fdc31664e1f31a&oe=5C72CAA6


We ontvingen bericht van CV de 
Kemphazen  over de Prinsonthulling  

Geboren op de Hondsheuvelstraat: Gijs 

Klik op foto 

 

14 November: 

We ontvingen een uitnodiging van de 
Hoeskamer over een optreden te komen 
kijken van een groep linedancers in het 
gemeenschapshuis 't Erf.  

De KBO heeft een demonstratie bonbons 
maken. 

Langs de Hoekerstraat. 

 

 

13 November: 

Morgen is weer de inloop ochtend voor 
tablets/ipads en smartphones/iphones 
geopend.  

  

In een week tijd zijn de bladeren veel meer 
gevallen en verkleurd. 

 

 

5 November: 

Wegens werkzaamheden aan deze website; zal er de komende week geen Nieuws op deze 
website komen. 

Belangrijk voor Egchel is deze week de informatiebijeenkomst op dinsdagavond 6 november.   

Flyer Samen Leven         De 
uitnodiging                                                                                                                    

Donderdag 8 november Aettoafel in 't Erf. 

Vrijdag 9 november heeft Jong Nederland een najaarsactiviteit. 

file:///C:/Users/Jan%20Schaareman/OneDrive/website/Egchel.net/archief/EVA.JPG
file:///C:/Users/Jan%20Schaareman/OneDrive/website/Egchel.net/archief/EVA1.JPG


Op zaterdag avond heeft Kinder Vakantiewerk  Sint Maarten. 

  

Egchel 1 heeft thuis tegen Kronenberg 1 met 9 
- 0 gewonnen  

Bij de biljartvereniging is Twan speler van de 
maand geworden  

Jumbo; de bedragen voor de verenigingen  

  

Hondje uitlaten.  

 

 

4 November: 

Egchel 1 speelt thuis tegen Kronenberg 1  

Volleybal toernooi: een van de reacties: 
Waren 2 mooie volleybal avonden. Voor de 
uitslagen  

Volgend jaar doet Giel Peeterdhof mee ?? 

Het winnende team:Jacobusstraat 
/Muldersweg  

 

 

3 November: 

We ontvingen Nieuws van CV De Kemphazen 
over de deelnemers van de liedjesavond  

We ontvingen Nieuws van Muziekvereniging 
Egchel     

De Hoeskamer is uitgenodigd om naar dok 6 
te gaan voor een speciale uitvoering van 
toneel  

Tijdens de Wereldbeker tour in het Franse 
Lyon behaalde Lars Kersten een zesde plaats  

De Hoeskamer; bij Dok6 .  
 

 



2 November: 

Vanavond volleybal toernooi: wie wordt winnaar         

De nieuwe Hallo   

  

Allerheiligen Allerzielen 

 

 

1 November 2018: 

We ontvingen bericht van EVA Egchel; over een iets 
gewijzigde informatie bijeenkomst op 6 november a.s. 
voor alle inwoners van 
Egchel:                                       Flyer Samen 
Leven                                            De uitnodiging          

  

De biljartvereniging heeft gisteren deelgenomen aan 
de quiz code 1894 van omroep P & M. Deze wordt 

uitgezonden op vrijdag 23 november.. 

 

 

  

http://kempen-media.nl/digitale-uitgaven/PEM_2018wk44.pdf
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