
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

  

31 december 2018: 

Persoon valt uit hoogspanningsmast in 
Beringe       

  

Parkeren voor directie: Kempstraat.  

 

 

  

30 december 2018: 

Lars Kersten in de prijzen in Mechelen:   

Centrale inzamelcontainers gesloten  

De website van SV Egchel doet het weer  

Jeugd van Egchel.  

 

 



  

29 december 2018: 

Dorpsoverleggen nu écht zelf aan zet.  

Zaterdag 12 januari vindt de 25e editie van het 
P&M Liedjesfestival: Egchel met de 
Batjakkers  

  

Aan de Wethouder Tielenstraat.  
 

 

28 december 2018: 

Vandaag ook is er Kerst zaalvoetballen voor 
de jeugd in de sporthal te Panningen  

In de eerste week van januari wordt de 
gemeentegids bezorgd . 

Online afvalkalender overbelast  

  

Aan de Molenheg.  
 

 

27 december 2018: 

We ontvingen bericht van SV Egchel: dat op 
27 en 28 december op Egchel.net het Kerst 
zaalvoetballen is voor de jeugd in de sporthal 
te Panningen  

We ontvingen: Op 1ste kerstdag heeft de 
fanfare volgens de traditie de 
Kerstmis  opgeluisterd.              voor de foto's  

Succesvolle 9e Truckrun  

Jacobusstraat  

 

https://peel-en-maas.nieuws.nl/2018/12/21/__trashed/
https://www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/nieuws/2018/12/27/online-afvalkalender-overbelast


26 december 2018: 

Dorpsoverleg Egchel wenst iedereen fijne 
kerstdagen en een gelukkig en vooral gezond 2019 . 

  

  

  

  

 

 

25 december 2018: 

Vannacht en morgenvroeg kunnen natte 
weggedeelten gaan aanvriezen.  

We ontvingen Op 19 december was de fanfare 
gevraagd om met een quizje mee te doen met 
de vossenjacht.  

We ontvingen: Op 23 december werd door 
Muziekvereniging Egchel weer een Kerst 
concert gegeven.  

Diensten en intenties van de kerk  

Muziekvereniging Egchel 
 

 

24 december 2018: 

Kinder Vakantiewerk Egchel meldt dat: het 
geplande kerstspel op 1e Kerstdag in de kerk 
van Egchel gaat helaas NIET door... 

Deze week werd het Happy-nez Christmas 
event gehouden. Naar schatting hebben er 
tussen de 400 en 500 mensen dit event 
bezocht in 't Erf. 

  

Kerstboom bij de kerk.  
 

 



23 december 2018: 

Christmas Trucrun  door Egchel.  

We ontvingen de notulen en agenda voor de 
vergadering van Dorpsoverleg Egchel  

In de overvolle biljartarena van café Manders 
in Egchel was het druk,  

We ontvingen bericht dat de wedstrijd van 
Egchel 1 tegen Kwiek Venlo 1 is afgelast. 

Christmas Trucrun  
 

 

22 december 2018: 

Vanavond Christmas Trucrun komt omstreeks 
19.30 uur door Egchel. Dorpsoverleg Egchel 
zorgt samen met Bej Manders voor heerlijke 
chocomel en vers gebakken wafels.   Verzoek 
om geen auto's op de route te parkeren.        

 De Hoeskamer heeft samen met de kinderen 
van de IKC school Kerstmis gevierd. Mooi 
sketches, muziek, gedichten, dans en 
gymnastiek. De bezoekers en de gasten 
hebben enorm genoten. Kinderen en 
begeleiders, bedankt!  

De Hoeskamer genoot  van het optreden van 
de kinderen van de IKC school 

 

 

21 december 2018: 

Vanmorgen heeft de Hoeskamer een 
kerstviering met de kinderen van de IKC 
school. Iedereen is van harte welkom! 
Aanvang 10.30u tot 12.00u in 't Erf. 

Een buitenbrand op de Molenheg.  

De nieuwe Hallo  

Kerstversiering in de gemeentewei op de 
Pastoor Koningsstraat.  

 

https://www.christmastruckrun.nl/


20 december 2018: 

  

Vanavond Happy-nez Christmas Event  

De inloop ochtend voor Smartphone' en 
Tablets/Ipads van 8 januari is verplaatst naar 
15 januari. 

De prijs van bouwkavel 28 in Egchel Hook is 
verlaagd van € 144.280,00 naar € 110.000,00 
en wordt verkocht per openbare inschrijving.  

De evenementen kalender wordt weer rond 
gebracht. Soms komen er wijzigingen; deze 
worden hier op de website bijgewerkt  

  

  

Happy-nez Christmas Event 

 

 

19 december 2018: 

Vanavond vergadering Dorpsoverleg: 
uitnodiging en notulen vorige vergadering  

Mark van Dijk Limburgs sporttalent   

De Batjakkers uit Egchel,  staan in de halve 
finale van het LVK  

De KBO heeft kerstavond 

We ontvingen: De Hoeskamer heeft wafels 
gebakken voor omroep P&M  

Een creatieve dag in de Hoeskamer!   

A.s. vrijdag 21 december heeft de Hoeskamer 
een kerstviering met de kinderen van de IKC 
school. Iedereen is van harte welkom! 
Aanvang 10.30u tot 12.00u 

Limburgs sporttalent 

 

  



18 december 2018: 

We ontvingen de Nieuwsbrief van 
Muziekvereniging Egchel: 

Voorkant        

Achterkant     

Het huis van de gemeente is tijdens de 
feestdagen gesloten op  

Kerstconcert 

  

 

 

17 december 2018: 

We ontvingen het verslag van de kerstavond 
van EVA Egchel  

  

Egchel 1 uit tegen SVOC'01 is afgelast    

  

Beetje winter 

   

 

16 december 2018: 

We ontvingen de biljart verslagen: Het mooiste 
plekje aan de maas in Ool.  

De Hoeskamer heeft samen met de 
vrijwilligers Kerstmis gevierd . 

Team waterschap wint code 1894  

Egchel 1 uit tegen SVOC'01 (Oirlo-Castenray)   

  

vrijwilligers. 

  

 



 

15 december 2018: 

Happy-Nez; Happy-nez Christmas Event  

Ria Joosten heeft een nieuwe website  

Vandaag komt Muziekvereniging Egchel oud 
papier ophalen 

  

Happy-nez Christmas Event 

 

 

14 december 2018: 

De nieuwe Hallo  

15 vragen aan Eef Aendekerk  

  

  

Jeugdprins Ties. 

 

 

13 december 2018: 

In 't Erf is weer Aettaofel 

Tussen donderdag 20 december 2018 en 
zaterdag 22 december 2018 ontvangt u de 
afvalkalender per post.  

  

Zonnepanelen. 

 



 

12 december 2018: 

Christmas Truckrun  

Voorkom vastgevroren afval in uw container  

Ons riool is geen prullenbak: hondenpoep  

  

Christmas Truckrun 

 

 

11 december 2018: 

Vanmorgen inloopcafé   

EVA Egchel heeft kerstavond.   

Kaartverkoop P&M Liedjesfestival gestart.  

We ontvingen: Je hoeft niet soepel te zijn om 
met yoga te beginnen.  

Giel Peeters. 
 

 

10 december 2018: 

We ontvingen de biljart verslagen  

Egchel 1 thuis tegen Kwiek Venlo 1 was 
afgelast          

  

Nieuwbouw aan de Roggelseweg. 

 

 



9 december 2018: 

We ontvingen bericht van Inloop Egchel over 
inloop ochtend voor tablets/ipads en 
smartphones/iphones geopend op dinsdag 
morgen  

Egchel 1 thuis tegen Kwiek Venlo 1   

  

Welkom in Egchel. 

 

 

8 december 2018: 

Oud papier inleveren, hoe zit het ook 
alweer?              

  

Gielenhof 

 

 

7 december 2018: 

Containers niet leeg?  

Windpark Heibloem gaat is de verwachting 
eind 2019 draaien. Dit is ruim voor Windpark 
Egchelse Heide; de verwachting is dat deze 
op zijn vroegst in de zomer van 2020 gaan 
draaien. 

  

Jeugdprinses Maud; aan de Jacobusstraat. 
 

 



6 december 2018: 

EVA Egchel heeft volgende week dinsdag 
kerstavond. Leden kunnen zich via mail 
uiterlijk op 6 december 2018 opgeven.  

SV Egchel heeft soeptraining. 

Limburg maakt inhaalslag met 
wind            Windpark Heibloem gaat is de 
verwachting eind 2019 draaien. Dit is ruim 
voor WEH. 

geluidswal. 
 

 

5 december 2018: 

Titelhouder NK beugelen Johan Verest uit 
Egchel heeft zich geplaatst voorr het NK 
beugelen 20 januari in Kessel.  

CDA organiseert avond over buitengebied:  

5 december. 

 

 

4 december 2018: 

Stem ook op genomineerde judoka Mark van 
Dijk voor de Provinciale Sportprijzen Limburg 
2018         

De nerts die al enige tijd rondliep omgeving 
Muldersweg / Rector Thomassen straat is 
gevangen. 

Sint die komt. 

 

 



3 december 2018: 

Egchel 1 heeft tegen RKSVN  1 met 1 -1 gelijk 
gespeeld    

Aachen Jumping Youngstars wordt Niels 
Kersten uit Egchel  

Ons riool is geen prullenbak  

Op Giel Peetershof. 

 

 

2 december 2018: 

We ontvingen de biljart verslagen  

Egchel 1 thuis tegen RKSVN  1 (Neer)   

  

  

Sinterklaas op komst. 

 

 

1 december 2018: 

De Hoeskamer heeft vanmorgen bezoek 
gehad van zwarte Piet.  

s'middags zijn we naar de pietengym geweest 
van stichting cultuurpad.   

  

Zwarte Piet. 

 

 

   

 


