
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

30 November 2021: 

Noortje Bouwmeester, arts 
infectieziektebestrijding GGD Noord-
Limburg, vermoedt dat de relatief hoge 
vaccinatiegraad in Peel en Maas te maken 
heeft met de hoge besmettingscijfers in de 
gemeente in het begin van de coronacrisis.  

Huis van de gemeente sluit om 17.00 uur:  

Aan de Wethouder Tielenstraat: 

Zie ginds komt de stoomboot. 

   

    

 

29 November 2021: 

Egchel 1 heeft tegen Eindse Boys met 3 - 3 gelijk 
gespeeld:  

Vanmorgen alleen de grijze container. 

De KBO heeft koersbal. 

De bedragen van de Jumbo clubactie:  

  

  

Opnamen door P&M van het Ommetje 

       

 

https://photos.app.goo.gl/gxbQB8MEva1Rdae4A


28 November 2021: 

  

Ongerwaeg ontmoet Thieu van de dorpsraod 
van Ell:  

  

  

  

Geboren aan de Kempstraat : Reva 

 

 

27 November 2021: 

Onveilige verkeerssituaties: Peel en Maas wil 
actie van Provincie:  ( N562 Roggelseweg) 

Drone beelden Windmolenpark gemeente 
Leudal:       advertentie overslaan 

Op de Linskesweg 

 

 

26 November 2021: 

Peel en Maas praat met Koningin over 
jeugdzorg:              

15 vragen aan Emma Zelen; Egchel in de Hallo:  

De nieuwe Hallo:  

  

  

Emma Zelen in de Hallo 

  



 

 

25 November 2021: 

  

Vorst en sneeuw verwacht:  

Komende vrijdag al nieuwe persconferentie 
over extra coronamaatregelen:  

  

  

Bouwwerkzaamheden aan de Pastoor 
Koningsstraat 

 

 



24 November 2021: 

We ontvingen bericht van de Hoeskamer: 
Vandaag hebben we in "de Hoeskamer" het 50 
jarig huwelijk gevierd van Piet en Mia 
Delissen.  

Bovengemiddeld aantal miljonairs in Peel en 
Maas:  

  

50 jarig huwelijk. 

 

 

23 November 2021: 

Wijziging inzameling GFT-afval in de 
wintermaanden:   

Dus a.s. Maandag alleen voor Egchel de grijze 
container 

Boerderijweg afgesloten ! 

Het kruispunt Staldijk – Boerderijweg neemt in 
de ongevallenregistratie de derde plaats in als 
locatie in Leudal waar de meeste ongevallen 
gebeuren en wordt daarom aangepast.  

50 jaar getrouwd aan de Hoekerstraat: 

 

 

https://photos.app.goo.gl/5jHrAeSa3y3f4ehU9


22 November 2021: 

Egchel 1 heeft thuis tegen RKSVN 1 met 0 - 2 
verloren:  

Corona: aantal besmettingen in Peel en Maas:  

  

Egchel 1 tegen Neer 1 ; 

 

 

21 November 2021: 

Egchel 1 speelt tegen RKSVN 1 (Neer):  

Raadsvoorstel: ingangsdatum dorpsvoorziening 
met maximaal 1 jaar verplaatsen:  

  

50 jaar getrouwd aan de Kapelaan Nausstraat: 

 

 



20 November 2021: 

We ontvingen een bericht van CV De 
Kemphazen over afgelasting van de 
Liedjesavond:  

Het Dorpsoverleg heeft besloten om de 
informatieavond over het verkeer op de 
Jacobusstraat/Hoekerstraat/ Gielenhofweg 
(woensdag 8 december, 't Erf) uit te stellen. 

De Muziekvereniging komt oud papier ophalen. 

Lars Kersten beste Nederlander in hoofdrubriek 
van Lier:  

Lars Kersten: 
 

 

19 November 2021: 

Het duurt nog even tot het kerst is, maar de 
bomen worden al van het land gehaald:  

Klein corona-effect: meer baby's geboren in 
Peel en Maas:  

Tuinder Pieter Wijnen: ‘Ik weet inmiddels bijna 
meer af van energie dan van paprika’s’:  

De nieuwe Hallo:  

De bomen worden al van het land gehaald. 
 

 



18 November 2021: 

We ontvingen: een bericht van een bewoonster 
van de Wethouder Tielenstraat over het 
stookseizoen  

  

  

Herdenking bevrijding Egchel 1944 

 

 

17 November 2021: 

We ontvingen: van EVA Egchel de lezing van 
Inge Ebisch van 2 november j.l.:   

Waarschuwing – oplichter actief onder de 
naam Medipoint:  

  

  

lezing van Inge Ebisch 

 

 



16 November 2021: 

We ontvingen:  De laatste tijd zien we steeds 
vaker hondenpoep op de stoep, straat en ook 
speeltuintjes. Onze kinderen komen steeds 
vaker thuis met een versgedraaide onder hun 
schoen. Kunnen we via de egchel nieuws site 
hier misschien aandacht aan besteden? 

Ook op Facebook vandaag een andere melding 
over hondenpoep op de Jacobusstraat.  

Beste is de eigenaar van de hond hierop aan te 
spreken. 

Hele discussie op Facebook; over de plaatsing 
van dit bord.    

Welkom door de Kemphazen    

 

15 November 2021: 

We ontvingen van 't Erf een bericht over de 
corona maatregelen:  

De KBO heeft koersbal. 

Ontving bericht van de KBO dat er van HBC 
bericht ontvangen is dat in verband met de 
beperkte lockdown en aangescherpte 
coronaregels het beugelen op woensdag 17 
november a.s. niet door kan gaan. 

  

Geboren aan de Van Enckevoortstraat; Xavie 

  

Xavi. 

  

 

 



14 November 2021: 

Boomfeestdag ook in Egchel:  

Egchel 1 heeft vrij:  

Coronapas straks ook bij niet-essentiele 
winkels en diensten:  

  

Boomfeestdag. 

  
 

 

13 November 2021: 

We ontvingen van de Hoeskamer: Gymnastiek 
met Rudy Thiesen.  

Gratis inleveren gebruikte olie en vet:  

  

Gymnastiek. 

  

 

 

12 November 2021: 

Anderhalve meter ingevoerd bij bezoek 
kerk:              

Extra vergoeding voor controle 
coronatoegangsbewijs:  

De nieuwe Hallo:  

  

Zonsondergang; aan de Jacobusstraat. 

  
 

 

https://peel-en-maas.nieuws.nl/2021/11/12/coronapas-straks-ook-bij-niet-essentiele-winkels-en-diensten/
https://www.omroeppenm.nl/anderhalvemetermaatregel-ingevoerd-bij-bezoek-kerk/nieuws/item?1180877


11 November 2021: 

We ontvingen bericht van de Rabobank:  

De uitslagen van de RaboClubSupport zijn 
bekend. 
Mooie bedragen voor de Egchelse 
verenigingen.         

In t Erf is weer Aettoafel; denk aan de 
aangescherpte corona 
maatregel.                                                      

  

Omver, lantaarnpaal. 

  

 

 

10 November 2021: 

We ontvingen bericht van CV De Kemphazen over 
de prinsonthulling van aanstaande zaterdag te 
verplaatsen naar Januari 2022:  

We ontvingen 
bericht:                                                            Door de 
aangescherpte coronaregels zal ook in 't Erf  bij al 
de KBO activiteiten, sportactiviteiten op 
woensdagmorgen en bij de Aettaofel de QR code 
gecontroleerd worden. Denk eraan deze mee te 
nemen. 

  

Opruimen bladeren door gemeente. 

   

 



9 November 2021: 

We ontvingen:  Op 7 november vond in 
gemeenschapshuis In Kepel het herfstconcert 
plaats:  

De initiatiefnemers van zonnepark De Schorf 
in Beringe kunnen aan de slag.  

  

Muziekvereniging Egchel 

  
 

 

8 November 2021: 

We ontvingen de biljartverslagen van Egchel 2 en 3; 
zijn aangevuld bij het verslag van Egchel 1:  

Egchel 1 heeft uit tegen Rood/wit 67 1 met 6 - 1 
verloren:      

  

We ontvingen: 

Langs de Keup in Egchel. Kabouter Spillebeen was 
er even niet. 

foto M. P.. 

  
 

 

7 November 2021: 

Muziekvereniging Egchel heeft Herfst concert 
in gemeenschapshuis in Kepel:  

Egchel 1 speelt uit tegen Rood/wit 67 1 (Budel-
Dorplein):  

De geschiedenis van Sint Maarten:  

Sint Maarten in Egchel 
 

  

 

file:///C:/Users/Jan%20Schaareman/OneDrive/website/Egchel.net/home/Muziekver%202020.htm
https://peel-en-maas.nieuws.nl/2021/11/06/geschiedenis-sint-maarten-2-2/


6 November 2021: 

Kindervakantiewerk heeft Sint Maarten:  

Carnavalsverenigingen in dubio over Prins 
onthullingen:   

We ontvingen de biljartverslagen: Voor 
Egchel stijgen momenteel de verwachtingen 
ver uit boven de resultaten.   

Uit de Hoeskamer: Terug in de Tijd:  

Terug in de Tijd 
 

 

5 November 2021: 

Sint Maarten in Peel en Maas:  

Een omgevingsvisie voor Peel en Maas, heeft 
u al gereageerd?  

De nieuwe Hallo:  

Linskesweg 

  

 

 

4 November 2021: 

Peel en Maas trekt portemonnee voor 
onderwijs en wegen: o.a.  wegen in Egchel.:  

  

We ontvingen: 

XL formaat paddestoel langs de Huiskensweg 

foto M. P.. 

   

 



3 November 2021: 

We ontvingen bericht dat op 8 december een 
info avond is over de verkeersmetingen. 
Aanvang 19.30 uur in t Erf 

  

Op de Jacobusstraat . 

foto A. F. 

  

 

 

2 November 2021: 

We ontvingen van Muziekvereniging 
Egchel:  Op 31 Oktober, het feest van 
Allerheiligen en Allerzielen heeft de fanfare 
van Muziekvereniging Egchel eindelijk weer 
eens in de kerk gespeeld.  

Eva Egchel heeft een lezing:  

Auto slaat over de kop in Egchel:   

  

 Muziekvereniging Egchel . 

  

 

 

1 November 2021: 

We ontvingen de biljartverslagen van deze 
week:        

We ontvingen een bericht van CV De 
Kemphazen over de prinsonthulling:   

De KBO heeft koersbal. 

Egchel 1 heeft thuis tegen Nieuw Woensel 1 
met 0 -4 verloren:  

Egchel tegen Woensel 

  

 

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


 

   

 


