
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 Januari 2021: 

Onderzoek in de ondergrond voor 
aardwarmte:         

Belastingaanslag 2021 Gemeente  

   

Langs de Roggelseweg: Hangoorgeiten. 

 

 

30 Januari 2021: 

We ontvingen bericht van Kinder 
Vakantiewerk Egchel:  

Aan alle kinderen van Egchel,  

Toch willen wij als KVW Egchel jullie een 
klein presentje aanbieden om toch nog een 
beetje het vastelaovends gevoel te hebben. 
Het Egchels geveul!   

  

  

We ontvingen bericht: 

In de Wethouder Tielenstraat is Fem geboren 

  

 

  



Niels Kersten scoort in hoofdnummer 
Vilamoura:        

  

We ontvingen bericht: 

In de Kempstraat : 40 jaar 

 

 

 

IKC de Kemp: een papieren knuffel van ons. 

Met jullie is alles veel leuker. 

  

29 Januari 2021: 

20 jaar geleden begon de Vleismeule aan de Boerderijweg, nu al sinds 2010 aan de Rector 
Thomassenstraat 28:  

Steunfonds Corona 2020 en 2021 voor verenigingen en stichtingen:  

De nieuwe Hallo  

 



28 Januari 2021: 

Noodverordening voor heel Peel eb Maad van 
kracht:  

Egchel heeft per  1 januari 1329 inwoners:  

Op de Haambergweg:  

eerste lammetje. 

 

  

 

27 Januari 2021: 

In een tijd waarbij kinderen veel binnen zitten 
en hun vriendjes weinig zien zal de 
Football4Fun Voetbalschool gaan starten met 
voetbaltrainingen. Voor Info:  

Ondernemers nemen maatregelen:  

We ontvingen dit bericht:  

Kerkbalans. 

 

 

26 Januari 2021: 

Vanavond vergadering van het het 
dorpsoverleg Egchel:  

Het kan glad worden vanavond en vannacht.   

We ontvingen dit bericht:  

Sneeuwpoppenfamilie op de Kempstraat. 

 

 



25 Januari 2021: 

Dit zijn de 20 finalisten van het LVK 2021:  

Oproep Burgemeester: Hou je aan de 
regels:             

Corona Update 23 januari 
2021:                 vanaf minuut 44,5 tot einde 
EGOPOP    

  

Vanmorgen sneeuw in Egchel.     
 

 

24 Januari 2021: 

Kerstboominzameling gemeente Peel en Maas 
gaat niet door:  

Vanaf zaterdag 23 januari geldt een 
avondklok:            

Bekendmaking finalisten LVK 2021:  

 Aan de Jacobusstraat: Kerstmis !     

 

 

23 Januari 2021: 

Niet in de wachtrij bij het milieupark:  

Vanaf zaterdag een avondklok; Dat betekent 
dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 
04.30 uur ’s ochtends binnen blijft.  

Op de Pastoor Koningsstraat. 

 Het leven begint bij 40 !     

 

 



22 Januari 2021: 

We ontvingen de agenda en notulen van 
Dorpsovereg Egchel:  

Stem de Batjakkers naar de finale van het 
LVK:             

Uitzending halve Finale III (18.00 uur - 20.00 
uur L1-Radio ) 
SMS-stemmen 20.00-20.30 uur 

LVK 43 nao 4004 

De nieuwe Hallo  

De Batjakkers. 
 

 

21 Januari 2021: 

Reinigen aanplakborden in Peel & Maas:  

Dorpsoverleg Egchel heeft diverse klachten 
ontvangen over en hierbij een verzoek om 
lege blikjes, papier, mondkapjes etc.. thuis op 
te ruimen en niet overal in het openbaar (in 
bermen etc) te gooien.  

  

Aan de Van Enckevoortstraat 
 

 

20 Januari 2021: 

We ontvingen bericht van EGOPOP 

Ook geen Egopop in 2021   

Drie nieuwe vaccinatielocaties in Noord  en 
Midden Limburg:  

Windpark de Kookepan Neer:  24 eikenbomen 
worden niet gekapt maar verplaatst; zijn 
vandaag uitgegraven:  

 Egopop. 
 

 

file:///C:/Users/Jan%20Schaareman/OneDrive/website/Egchel.net/home/Egopop%202008.html


  

19 Januari 2021: 

AED's vervangen door nieuw model:  

  

  

 Werkzaamheden aan de Muldersweg. 

 

 

  

18 Januari 2021: 

Corona Update 16 januari:  

Gemeente geeft informatie over spelregels 
aanbieden afvalzakken en containers:  

Derde halve finale LVK op L1 Radio  

  

 Vanmorgen nog alleen prats sneeuw. 

 

 



  

17 Januari 2021: 

Te vroeg gejuicht; vandaag 24 besmettingen in 
Peel & Maas. 

Limburgse huiseigenaren kunnen binnenkort 
de aanslagen voor de WOZ-belasting op hun 
deurmat verwachten. Voor de WOZ waarde . U 
hoeft alleen Uw adres in te vullen 

  

 Goed warm gekleed. 

 

 

  

16 Januari 2021: 

De Muziekvereniging komt oud papier 
ophalen. 

In Peel en Maas aantal besmettingen nu 
laagste van de hele regio:  

  

 Het inenten in Blerick is begonnen. 
 

 

  

15 Januari 2021: 

We ontvingen bericht: Het jubileumfeest van 
Jong Nederland in april gaat niet door,   

Voorkom vastgevroren afval in de container:  

De nieuwe Hallo  

Als U glaswerk naar de containers op de Van 
Enckevoortstraat brengt moeten deze ook in 
de containers gedaan worden; niet ernaast 
laten staan. 

 In zak; lege potjes babyvoeding. 

 



 

  

14 Januari 2021: 

Windmolenpark Egchelse Heide: 

Afgelopen vrijdagochtend zijn we gestart met 
het storten van beton voor de fundering bij 
turbine 5 aan de Preuskesdijk. Hierbij zijn om 
en nabij 40 betonwagens met ieder 14 m3 
beton de hele dag af en aan gereden. In de 
avond waren alle 540 m3 bij deze turbine 
gestort. 

  Storten beton.  

 

  

13 Januari 2021: 

Voor het eerst sinds begin december minder 
dan 5000 nieuwe coronagevallen gemeld:  

Vermist! Poes Cookie, 8 mnd oud en gechipt. 
Weet u waar ze is? Help ons aub haar te 

vinden, ze wordt enorm gemist.alvast dank 
voor u hulp. Ze is vertrokken van de Pastoor 

Koningsstraat. 

 

 

  

12 Januari 2021: 

Oma (93) (uit Egchel)  in Panningen 
opgelicht:               Gisteren op Facebook 
pagina Egchel 

  

  

De carnavalsvlag uit: 
 

 



  

11 Januari 2021: 

Vanmorgen wordt alleen de grijze container 
opgehaald. 

Dr Van Kemenade: "Heel akelig dat mutatie in 
Limburg is opgedoken":  

  

Opgeknapt: 
 

 

  

10 Januari 2021: 

Als Egchel van mij was, bouwde ik een grote 
crossbaan:  

  

Bej Manders 

De cafetaria is gewoon geopend voor afhalen: 

 

 

  

9 Januari 2021: 

Bericht van de Hoeskamer: Omdat de 
Hoeskamer voorlopig nog dicht is hebben 
vrijwilligers heerlijke wafels gebakken en 
bezorgd bij de gasten, want vergeten doen we 
ze niet.                                            Lies, Gerrie, 
Frida, Marij en Mia bedankt! 

  

  

Van de Hoeskamer: 
 

 



  

8 Januari 2021: 

De Batjakkers in de Halve finale LVK 2021:  
Het leedje:  

Jeugd aan zet: dien je idee in  

De nieuwe Hallo  

De Batjakkers: 
 

 

  

7 Januari 2021: 

Het is erg druk bij het milieupark. Kom alleen 
naar het Milieupark als het echt noodzakelijk 
is!  

  

Erboven; restanten nog van kerstmis.  

 

 

  

6 Januari 2021: 

976 minder inwoners in Limburg:  

Mogelijk 3 cm sneeuw in Limburg:  

Peel & Maas: wijzigingen GFT afval en prijzen 
milieupark:  

  

Toch een beetje carnaval.   

 



  

5 Januari 2021: 

Goede Doelenweek naar september:  

Start vaccinatie op 15 januari:  

  

Er wordt weer gewerkt op Giel Peetershof:  

 

 

  

  

4 Januari 2021: 

Vanmorgen wordt de groene container 
opgehaald; de volgende keer is over 14 
dagen:  

In Peel en Maas aantal besmettingen:  

  

Kerstversiering: 

  
 

 

  

  

3 Januari 2021: 

Nieuwjaarsboodschap van de 
burgemeester:                

  

Nieuwjaarsboodschap burgemeester: 

  

  
 



 

  

  

2 Januari 2021: 

  

Gelukkig Nieuwjaar. 

  

  
 

 

  

  

1 Januari 2021: 

  

Wij wensen iedereen een beter en gezond 
2021. 

  

  
 

 

   

 


