
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 Maart 2020: 

Informatie over het Coronavirus   

Inzet Vorkmeer tijdens coronacrisis  

Jeugdvierdaagse gaat dit jaar niet door:  

Kabinet gaat coronamaatregelen verlengen  

Berenjacht.  
 

 

30 Maart 2020: 

Informatie over het Coronavirus   

Totaal coronabesmettingen Peel en Maas op 
134         

  

Op Giel Peetershof: Zonnehuis. 

 

 



29 Maart 2020: 

We ontvingen bericht van Gemeenschapshuis 
"t Erf over het verstrekken van afvalzakken   

Vannacht gaat de zomertijd in: U dient de klok 
een uur vooruit te zetten. 

Voorlopig geen weekmarkt in Panningen  

Sarah: OAJE TAART 50: op de Kapelaan 
Nausstraat. 

Klik op foto; voor vergroting  

 

28 Maart 2020: 

Bijen- en vlinderoases in Peel en Maas  

informatie over het Coronavirus   

Aantal coronabesmettingen op 107  

  

Op de Muldersweg. 

 

 

27 Maart 2020: 

Vertrouwen op de leerlingen bij onderwijs op 
afstand   

Eerste windmolen Heibloem geplaatst  

Informatie over het Coronavirus   

Nieuwe cijfers RIVM coronapatiënten  

De nieuwe Hallo  

Narcissen aan de Linskesweg.  

 

file:///C:/Users/Jan%20Schaareman/OneDrive/website/Egchel.net/home/gemeenschapshuis%20't%20Erf.html
https://photos.app.goo.gl/v7Sdo6RWoDzQwqNe9


26 Maart 2020: 

Informatie over het Coronavirus  

Teller coronavirus op 88 besmettingen  

Oproep overheden werkt: geen jongeren bij 
elkaar    

Op L1 een herhaling van Ongerwaeg:  

Aan de Gielenhofweg. 
 

  

 

25 Maart 2020: 

Ook Egopop is afgelast:  

We ontvingen: Pasen asperge 
afhaaldiner:                       

Opnieuw drie sterfgevallen door 
coronavirus             

Openingstijden centrum Panningen 
aangepast           

Pastoor Koningsstraat 
 

 

24 Maart 2020: 

Ook in Egchel moeten we het samen doen; let dus 
ook even op vooral oudere buren. 

Tips om in beweging te blijven  

  

  

In de bossen; achter de Belaeving. 

 



 

23 Maart 2020: 

Brief van burgemeester Delissen- Van Tongerlo 
aan de kinderen van Peel en Maas.  

Bericht op Facebook van IKC DE 
Kemp:                         Op naar onderwijs op 
afstand week 2.  
We zijn supertrots op de stappen die alle Kemp 
kinderen nu thuis zetten. Toppers!  

  

  

Aan de Karissendijk. 

 

 

22 Maart 2020: 

  

Desondanks dat er gisteren een melding was dat er 
geen oud papier zou worden opgehaald; stonden er 
toch nog op enkele plakken in Egchel oud papier 
vanmorgen. 

  

Foto's opbouw windmolen Heibloem:  

  

Druk; bij het insektenhotel. 

 

 



21 Maart 2020: 

Nogmaals: oproep aan alle bewoners van Egchel  

De gemeente heeft besloten dat er geen oud papier 
wordt opgehaald. 

Seniorenvervoer HEP annuleert ritten  

Opnieuw inwoner overleden aan coronavirus  

Supermarkt roept op tot alleen winkelen  

Aan de Rector Thomassenstraat. 
 

 

20 Maart 2020: 

Ook Jong Nederland Egchel heeft de 
opschoonweek afgelast.  

De bouw van de nieuwe windmolen van 
Zuidenwind is vanuit Egchel goed te volgen. 

Festival EGOpop in Egchel stelt start 
kaartverkoop uit:     

De nieuwe Hallo   

De foto van Jack Joosten: mooie 
zonsondergang. 

 

 

19 Maart 2020: 

Ziekte door het Coronavirus; dependance 
voor het Coronavirus:  

We ontvingen van Jack Joosten deze foto van 
deze mooie zonsondergang gisteravond  

Voor de tekst op de foto  

Aan de Muldersweg               Deze Biker wurd 
50 !  

 

 

https://youtu.be/c6kh6PoS5xg


18 Maart 2020: 

De gemeente heeft besloten dat er zaterdag 
21 maart geen oud papier opgehaald mag 
worden. 

We ontvingen bericht van Jong Nederland 
dat:  Het  jubileumfeest op 4 april as gaat 
helaas niet door.      

De informatiebijeenkomst over Windpark 
Egchelse Heide vanavond gaat door in de 
vorm van een livestream. De livestream is te 
volgen via de website van Windpark Egchelse 
Heide. Vanaf 19.45 kan er ingelogd worden, 
om 20.00 uur start de presentatie.  

 Jumbo;  Egopop en statiegeld. euro 310,20  

 

 

17 Maart 2020: 

We ontvingen een oproep aan alle inwoners van 
Egchel     

Goede Doelen Week Peel en Maas afgeblazen  

Kaartverkoop EGOpop start later  

De verenigingen worden verzocht te kijken of de 
datums op de evenementen kalender  goed vermeld 
zijn. Nu kan het nog. Dan wordt er gedrukt.  

We ontvingen: I.v.m. de maatregelen rond het 
Coronavirus is de Paasactiviteit van Kinder 
Vakantiewerk Egchel op zaterdag 4 april 2020 
helaas afgelast. 

De inschrijving obligaties Windpark Egchelse Heide 
met 5% rente is vandaag geopend en duurt tot 14 
april.  

 Eerste asperges. 

 

 



16 Maart 2020: 

We ontvingen de biljart verslagen: Een 
goede overwinning van het Egchelteam 
met fraaie gemiddeldes.  

We ontvingen bericht dat de vergadering 
van Dorpsoverleg Egchel morgen avond 
niet door gaat. 

We ontvingen nogmaals bericht van de 
KBO:  KBO activiteiten koersbal op 
maandagmiddag en kaarten op 
donderdagmiddag gaan i.v.m. het 
coronavirus de maand maart niet door. 

Aan alle gebruikers en overige gasten 
van ‘t Erf   

We ontvingen deze foto van Joos 
Peeters 

 Windmolens bij de Heibloem 

 

 

15 Maart 2020: 

We ontvingen bericht van de KBO:  KBO 
activiteiten koersbal op maandagmiddag en 
kaarten op donderdagmiddag gaan i.v.m. het 
coronavirus de maand maart niet door. 

We ontvingen bericht“Beste mensen,Helaas 
gaat het voorjaarsconcert van 
Muziekvereniging Egchel en zangkoor 
Konzagro uit Koningslust op 22 maart niet 
door i.v.m. de Corona maatregelen.” 

Nieuwe corona besmettingen Peel en Maas  

SV Egchel: Geen voetbal in maart en 
trainingen t/m maandag afgelast  

Asperges, op water 

 

 



14 Maart 2020: 

We ontvingen bericht dat:het Alzheimer 
café op dinsdag 17 maart in ’t Erf in 
Egchel preventief is gecanceld 
vanwege coronavirus. Dit op verzoek 
van Alzheimer. 

We ontvingen bericht dat: In lijn met de 
aangescherpte maatregelen van het 
RIVM heeft de gemeente geadviseerd 
om de dorpsontmoetingen te sluiten. 
Dit om de veiligheid van de bezoekers, 
vrijwilligers en medewerkers te 
waarborgen. Dus de Hoeskamer is tot 
nader bericht gesloten! 

We ontvingen bericht van 
gemeenschapshuis 't Erf over Corona 
virus:  

Informatie over het Coronavirus  

  

  

  

  
 

 

13 Maart 2020: 

Nieuwe maatregelen coronavirus  

We ontvingen bericht van de Hoeskamer: 
In goed overleg is besloten om de 
muziekmiddag a.s. dinsdag 17 maart met 
Brigit Geuijen  niet door te laten gaan in 't 
Erf. Dit i.v.m. de situatie rondom het corona 
virus. De activiteit wordt verzet naar het 
najaar. 

We ontvingen:  Heb je je al opgegeven??  

Op 4 april vindt het 60-jarig jubileumfeest 
van Jong Nederland Egchel plaats. Oud- en 
huidige leiding hebben een persoonlijke 
uitnodiging ontvangen voor de 
middagactiviteiten. Via deze weg willen wij 
de genodigden herinneren aan de 
opgavetermijn. Opgeven kan nog tot 
uiterlijk 14 maart as!! 

De nieuwe Hallo   

 

Jong Nederland 



 

12 Maart 2020: 

  

We ontvingen de notulen en agenda voor de 
vergadering van Dorps Overleg Egchel op 
maandag 16 maart a.s. :  

In 't Erf is Aettoafel 

Vier nieuwe gevallen van Corona in de regio  

  

Aan de Linskesweg: de lente komt eraan. 

 

 

11 Maart 2020: 

  

  

Coronavirus in Peel en Maas  

  

  

 Nieuwe bouwlocatie; aan de Gielenhofweg. 

 

 



10 Maart 2020: 

Eva Egchel heeft een pupquiz met Chaat van 
Roy 

We ontvingen bericht van Kinder 
Vakantiewerk Egchel over KVW Pasen 2020  

We ontvingen de biljartverslagen: Avanti 2 
liep functionele averij   

Open dag Zuidenwind in Heibloem.  

Ook in Helenaveen zitten de kinderen thuis  

 IKC De Kemp; de school van Egchel. 

 

 

9 Maart 2020: 

De wedstrijd Egchel 1  tegen Kronenberg 1is 
afgelast   

Mark van Dijk tweede op NK  

  

 Aan de Raadhuisstraat: eieren te koop. 

 

 

8 Maart 2020: 

Egchel 1 speelt thuis tegen Kronenberg 1  

Inwoner Helenaveen besmet met 
coronavirus            

  

 Aan de Jacobusstraat; ingepakt. 

 

 



7 Maart 2020: 

Peel en Maas Schoon: Doe mee met de 
opruimactie:  Egchel op 20 maart:  

De bouw van windpark Heibloem nadert zijn 
hoogtepunt: Op 7 maart a.s. zijn alle delen 
van de twee windturbines aangevoerd en de 
week erop begint de opbouw. 

De gasten van de Hoeskamer hebben dit jaar 
weer de stickers geplakt op de enveloppen 

van de goede doelen actie. 
 

 

6 Maart 2020: 

Kermis Egchel gewaarborgd    

  

  

Geen rups; maar botsautotjes. 

 

 

5 Maart 2020: 

KBO: Huldiging jubilarissen:   

Rioolverstopping:  

  

KBO: In de bloemetjes.  

Klik op foto.  
 

 



4 Maart 2020: 

We ontvingen bericht over de goede Doelen 
Actie:      

We ontvingen de uitnodiging van EVA Egchel 
voor de uitnodiging de filmavond 18 maart 
2020 Dok 6 - Peanutbutter Falcon  

De KBO heeft jaarvergadering. 

Op Giel Peetershof. 

 

 

3 Maart 2020: 

De Welfare heeft handwerken en knutselen in 
de Hoeskamer 

SV Egchel: Jeugdafdelingen worden één 
vereniging  

  

Deze Jagermeister is 50!. Aan de 
Gielenhofweg. 

 

 

2 Maart 2020: 

De KBO heeft koersbal 

Nominaties Sportgala 2019 bekend; 
waaronder Lars en Niels kersten uit Egchel  

Ontving bericht dat deze golfplaten langs de 
weg bij de voormalige stortplaats liggen. 
(Gruize Epper) Ingepakt en wel. Voor dezelfde 
moeite hadden ze deze ook naar het 
milieupark kunnen brengen. 

Bij de Gruize Epper:  

 

 



1 Maart 2020: 

De wedstrijd Egchel 1  tegen RKSVN 1 (Neer) is weer 
afgelast:  

Omwonende trekt aanklacht over komst 
arbeidsmigranten Egchel in:  

Ruim tweehonderd nieuwe woningen erbij in Peel & 
Maas:  

  

In de bossen. 

  

 

 

   

 


