
  

 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 Maart 2018: 

Egchel 1 speelt op Paaszaterdag 31 maart in en 
tegen Altweerterheide 1 om 18.00 uur.  

Vandaag wordt de groene container en het restafval 
opgehaald. 

Paasbrunch bij de Hoeskamer  

  

Paasbrunch. 
 

 

30 Maart 2018: 

We ontvingen bericht van Kinder Vakantiewerk 
Egchel over Koningsdag 2018  

We ontvingen bericht: Eind volgende week, dus 
de week na Pasen, valt de envelop van de Goede 
Doelen Collecte weer bij u in de brievenbus.          

SV Egchel heeft Pubquiz  

Het Milieupark heeft nu gewijzigde openings 
tijden met de Pasen  

 Er is weer flink gewerkt in de Belevingstuin. 
 

 



29 Maart 2018: 

We ontvingen een aanbieding van de fritewagen bij 
Van Haandel: woensdag friet dag  

Eetcafé 't Raodhoes is finalist in de top 3   even 
stemmen !   

  

Bij Wijnen Paprika's 

  
 

 

28 Maart 2018: 

De KBO gaat wandelen. 

Morgenmiddag weer regen  

  

Langs de Jacobusstraat 

  

 

 

27 Maart 2018: 

We ontvingen een presentatie van het 
Magazine       Voorheen Egchelse Glossy 

We ontvingen een lijstje van Basis school de Kemp 
van wanneer hun vakanties zijn  

  

Pinkeltje 

  
 

 



26 Maart 2018: 

We ontvingen de biljartverslagen  

Egchel 1 heeft thuis tegen Crescentia 1 met 4 - 0 
gewonnen  

  

  

Deze bomen zijn weg, kan de stoep gemaakt 
worden. 

  
 

 

25 Maart 2018: 

We ontvingen bericht van Vivian Moonen:Alle kiezers uit Egchel 
bedankt! Dat jullie de moeite hebben genomen überhaupt te gaan 
stemmen, in grote getale zelfs op het CDA hebben gestemd en 
ook mij met voorkeurstemmen in de gemeenteraad hebben 
gekozen. Mvg Vivian Moonen 

Zo stemde Egchel SB 9   pdf 

Egchel 1 speelt thuis tegen Crescentia 1 (Tungelroy)  

Vannacht om 02.00 uur , gaat de zomertijd in ! 
U dient de klok 1 uur VOORUIT te zetten ! 

  

Paaseieren zoeken en versieren bij KVW Egchel 

  
 

 



24 Maart 2018: 

Tijdens de vergadering van het Dorpsoverleg kwam 
woensdagavond het thema Vitaliteit leefbaarheid 
Egchel ter sprake. Hoe denken de Egchelse mensen 
over de volgende onderwerpen: (mantel)zorg, 
dementie, wonen in hofjes, zorgen voor elkaar, 
langer zelfstandig wonen in Egchel. 

Ook Egchel vergrijst, voor meer informatie  

Langer leven in Egchel. 

 

Uitslag stemmingen raad  Pdf 

Voorlopige vergunningen molenparken Heibloem en 
Kookepan  Liggen ook langs Neers kanaal 

De Hoeskamer is druk bezig met de voorbereidingen 
voor Pasen.  

  

voorbereidingen voor Pasen. 

 

 

23 Maart 2018: 

We ontvingen Nieuws van Muziekvereniging Egchel  

We ontvingen van EVA Egchel een verslagje van de 
filmavond voor op de Egchel site  

P&M Kiest: Compilatie Uitslagenavond  

Dit zijn (waarschijnlijk) de 27 raadsleden  

Peel en Maas kiest voor sleepwet  

Wijnen Paprika.  

 



22 Maart 2018: 

Weerpraatje radio komt zo meteen live vanuit een 
bewolkt Maar droog Egchel  

  

De stembureau's zijn geopend! U heeft tot 21.00 uur 
vanavond. 

 Stembureau. 

 

 

21 Maart 2018: 

Vanavond vergadering Dorpsoverleg Egchel           

We ontvingen een verkiezings spotje van Vivian 
Moonen  

CDA spandoeken vernield in Egchel  

Gemeente houdt symposium overondermijnende 
criminaliteit  

 Stem op Egchel. 
 

 

20 Maart 2018: 

Ambassadeurs Aspergegilde benoemd  

  

  

 Stem op Egchel. 

 

 



19 Maart 2018: 

Biljarten:Egchel grijpt net naast het kampioenschap 
in de Venlose Bond.  

  

  

 Koud weer ook in Egchel. 

 

 

18 Maart 2018: 

Egchel 1 speelt uit tegen RKSVN Neer 1       Is 
afgelast 

We ontvingen bericht: Verenigingen en stichtingen 
die klant zijn bij Rabobank Peel, Maas en Leudal 
kunnen zich vanaf nu tm 23 april inschrijven voor de 
#RabobankClubkascampagne.  

Door stuifsneeuw/sneeuwduinen kan het op enkele 
plaatsen nog verraderlijk glad zijn!! Wees alert en 
pas uw snelheid aan!! 

  

 Rabobank Clubkas Campagne. 
 

 

17 Maart 2018: 

Muziekvereniging Egchel komt oud papier ophalen 

Vanmorgen is De Hoeskamer op bezoek geweest bij 
de dorpsdagvoorziening in Grashoek.  

  

  

  

      Peel en Maas: Stem. 
 



 

16 Maart 2018: 

We ontvingen van Dorpsoverleg Egchel de notulen 
en de uitnodiging voor de vergadering van 21 maart 
a.s.  

Van de gemeente: Graag uw aandacht voor PMD-
inzameling   

Overal komen insecten hotels, dit staat er al langer. 

In de Belevingstuin in Egchel. 

 

 

15 Maart 2018: 

Bijna 30 % vrouw op kieslijst  

We ontvingen van EVA Egchel een verslagje van de 
quizavond van vorige week dinsdag met 
foto's.            pdf 

  

 Langs de Gielenhofweg. 

 

 

14 Maart 2018: 

De KBO heeft beugelen. 

Eva Egchel heeft een filmavond bij Dok 6  

  

  

 De verkiezingen komen er weer aan. 

 

 

https://www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/nieuws/2018/03/15/graag-uw-aandacht-voor-pmd-inzameling


13 Maart 2018: 

De inloop ochtend voor tablets/ipads en 
smartphones/iphones.   

Gratis compost ophalen zaterdag 17 maart 2018       

  

 Aan de Kempstraat: vlag in de top. 

 

 

12 Maart 2018: 

Egchel 1 heeft thuis tegen RKSVV1 met 7-1 
gewonnen.  

We ontvingen de biljaruitslagen: In Baexem, een van 
leukste Leudal dorpen en meer in de Oude Smidse  

  

 Egchel 1 gewonnen. 

 

 

11 Maart 2018: 

Egchel 1 speelt thuis tegen RKSVV1 (Swartbroek)   

We ontvingen bericht over De inloop ochtend voor 
tablets/ipads en smartphones/iphones 
a.s. dinsdagmorgen 13-03-18 tussen 09.30 en 11.00 
uur in 't Erf in Egchel in het gebruikelijke lokaal Deze 

inloop staat in het teken van de nieuws site 
PeelMaasNet.nl  

  

 Nederland Doet Egopop. 

 



 

10 Maart 2018: 

Vandaag is Ester Alofs op bezoek geweest bij de 
Hoeskamer en heeft een workshop gegeven over 
RGM.  

Nederland Doet Egopop  

Er is een verzoek  binnen gekomen; via de 
wijkagent over de zaak Nicky Verstappen:  

 Workshop. 

 

 

9 Maart 2018: 

Definitieve vergunning voor een windmolenparkt        

Boeren in Peel en Maas verdienen aan varkens, 
koeien en zon  

  

  

Nu de winter voorbij is; kan de bouw weer vooruit. 

 

 

8 Maart 2018: 

In 't Erf is Aettaofel 

  

  

Geboren: aan de Roggelseweg: Jayden 

 



 

7 Maart 2018: 

Nieuwe fietsknooppuntenkaart 2018  

  

  

Vorige week; goud vinken in de buurt van de 
Belaeving  

 

 

6 Maart 2018: 

Vanavond heeft EVA Egchel een quizavond  

Hoe doet Dorpsoverleg Baarlo het  Wellicht ook 
voor inwoners Egchel ideeën. 

Successen voor amazones en ruiters; oa. Lars 
Kersten uit Egchel  Ook vandaag in de krant.  

Werken voor draagvlak voor windmolens in 
Heibloem.   

Provincie ondersteunt lokale energie coöperaties  

Vorige week dinsdag op de Karissendijk  

 

 

5 Maart 2018: 

Op zondag 4 maart was er in 't Erf een 
samenspeelconcert van Fanfare Egchel  

We ontvingen de biljart verslagen: Voor het eerst in 
de historie speelde Egchel 1 in 
gemeenschapshuis   ’t Erf   

  

 samenspeelconcert van Fanfare Egchel  

 

 

https://www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/nieuws/2018/03/06/korting-fietsknooppuntenkaart-2018


4 Maart 2018: 

Vandaag kijkdag windmolens in Heibloem  

Er is ook kijkdag bij de windmolen de Coöperwiek daar, 
wordt in de omgeving de aanleg van glasvezel voor 
supersnel internet betaald. Wellicht ook interessant voor de 
omgeving van Egchel 

Alle voetbal wedstrijden zijn afgelast  

Komende nacht glad door ijzel, overdag tot namiddag droog 
en ruim 10 graden  

  

Aan de Van Enckevoortstraat 50. 
 

  

 

3 Maart 2018: 

  

Vandaag opening Bej Manders 

We ontvingen van Muziekvereniging Egchel de Nieuwsbrief 
Februari 2018  

  

Bej Manders.. 

 

 



2 Maart 2018: 

Op de jaarvergadering van  KBO Egchel werd na 13 
jaar afscheid genomen van onze penningmeester 
Hai Janssen.  

Jong Nederland Egchel heeft een voorjaarsactiviteit 

We ontvingen Nieuws van Muziekvereniging Egchel  
en over het uit wisselings concert a.s. Zondag  

Schaatsen op het ven achter de Neerseweg. 

 

 

1 Maart 2018: 

Ambassadeurs glasvezel gezocht:  Met name ook in 
het buitengebied van Egchel is de internet 
verbinding een probleem. 

Hoe is de luchtvervuiling in Egchel  

Binnen het thema 'Aarde in het heelal' heeft groep 5 
t/m 8 van IKC De Kemp  een workshop gevolgd over 
'Oneindig heelal':    

workshop over 'Oneindig heelal. 
 

 

  

   

 


