
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

28 februari 2021:  

Statiegeld op plastic flessen en blikjes:  

  

  

Ook hier komt de lente eraan: 

Aan de Gielenhofweg. 
 

 

27 februari 2021:  

Iets hogere woonlaten Peel en Maas  

Belasting aanslag digitaal ontvangen:  

  

Bloeiende viooltjes; aan de Kempstraat.   

 

 



26 februari 2021:  

Windpark Egchelse Heide heeft een vernieuwde 
website:  

Horeca Peel en Maas steunt terassenactie: 
Laatste noodkreet:  

De nieuwe Hallo  

  

 In de Hallo: Vier generaties In Egchel. 

Voor een grotere afbeelding: .   

 

 

25 februari 2021:  

Zestig meldingen bij actiedag politie:  

Verkiezingen 2021: stemmen in een andere 
gemeente:       

  

Wegafsluiting: Jacobusstraat naar de Rongvenweg.  

 

 

24 februari 2021:  

  

Mark van Dijk op weg naar eerste European Open:  

100 Jarige in Peel en Maas:  

  

30 Jarige op de Meester Thijssenstraat. 
 

 



23 februari 2021:  

  

Morgen hebben we weer iemand die jarig is. 

  

  

Knotwilgen op Giel Peetershof. 

 

 

22 februari 2021:  

Maatregelen lijken effect te hebben:  

Het feest van de 100 jarige Pierre Bongers op de 
Jacobusstraat voor foto's;  

  

De 100 jarige: 

  

 

 

21 februari 2021:  

We ontvingen de notulen van de vergadering 
Dorpsoverleg Egchel van 16 februari 

:                              : Meteen al veel belangstelling in 

Egchel voor het Windparkfonds 

Het feest van de 100 jarige is morgen op de 
Jacobusstraat; na de H.Mis die in besloten kring om 
11.30 uur begint. 

  

Het nieuwe logo: Dorpsoverleg Egchel: 

 

 

https://photos.app.goo.gl/ocoNu3ebRVg4rbMp8


20 februari 2021:  

Vandaag is oud papier ophalen 

Gaat Giel Peetershof meedoen ? Via de site van 
GielPeetershof zijn wij benaderd door het 
programma BinnensteBuiten:   

  

Huisartsen beginnen met vaccineren:  

  

In de krant: bij Van Harte: 

 

 

19 februari 2021:  

We ontvingen bericht van Dorpsondersteuner 
Jacqueline Janssen: Vervoer naar corona 
vaciccinatie locatie:  

De Schorf maakt zich geen zorgen over 
fileproblemen bij Enexis:  

De nieuwe Hallo  

  

Discussies over het windparkfonds.. 
 

 

18 februari 2021:  

Verkiezingen 2021: Extra 
stemmogelijkheden:             

  

Op Giel Peetershof: Imkerij Linskesweg. 

 

 

http://www.binnenstebuiten.tv/
https://www.omroeppenm.nl/huisartsen-begonnen-met-vaccineren/nieuws/item?1171491


17 februari 2021:  

Dalende trend coronabesmettingen zet door:  

Digitale Kemphazen Vasteloavend Optocht 2021:  
Van IKC De Kemp 

  

Op Facebook: Christiaan van Roy is met Vera 
Maessen en 2 anderen in Egchel. 

Dit jaor eindelik de irste pries!. 

 

 

16 februari 2021:  

Vergadering van het Dorpsoverleg,   

Normaal vandaag de optocht; hiervoor: 

Bekijk hier de samenvatting van het Groot 
Limburgs Buuttekampioenschap:  

Optocht carnaval 2018:  

Optocht carnaval 2019:    

De vlaggen uit op de Kempstraat.  

 



15 februari 2021:  

Weeralarm KNMI : code rood voor Lmburg 
vanwege gladheid:  

  

Carnavals Maandag is in Egchel normaal 
rustdag. 

  

  

Ook Zondag nog sneeuwpret op Giel 
Peetershof. 

 

 

14 februari 2021: 

College wenst iedereen unne sjoene 
Vastelaovond:  

Fileproblemen op stroomnet zet streep door 
rekening van Zonnepark De Schorf in 
Beringe:  

Ik ben 70 jaar of ouder en wil per brief stemmen:       

Carnaval toch in Egchel. 

 

 



13 februari 2021: 

Bijgaand de uitnodiging voor de vergadering 
van het Dorpsoverleg, komende dinsdag om 
19.30.  

Vastelaovond Ierlik !?  

Kreeg een video binnen van Cor: Op de 
Kattestert;         

Uit de krant: Uitstervend ras Pieter & Co:  

  

Carnaval: Det laps ze mer eine kieer, 

Mer volgend jaor neet mier !!! 
 

 

12 februari 2021: 

Provincie Limburg weigert 
handhavingsverzoek biomassacentrale 
Egchel:  

Tweede kamer verkiezingen op 17 maart:           

50 jaar getrouwd.    

  
 

  

De nieuwe Hallo  

  

Ontving deze foto: 

Bej Manders.  

foto: John Smeets   

  

 

 



11 februari 2021: 

Inzameling oud papier gaat gewoon door:  

  

Kreeg het verzoek om deze foto te plaatsen. 

Donderdag 11 februari zijn Pap en Mam 50 jaar 
getrouwd, misschien leuk om het op de site Egchel 
te vermelden. 

 
50 jaar getrouwd.  

Har en Toos Sijben.    

 

 

10 februari 2021: 

Dorpsoverleggen: volgende stap zetten met 
zelfsturing:         

Kinderraad Peel en Maas gaat digtaal:  

Pieter (57) zonder handschoenen door de 
sneeuw'voor dag en dauw de straat op om de krant 
te bezorgen:  

  

Werken/frezen aan het Ommetje Egchel (traject 
Karissendijk-Horsten), afgelopen weekend, net 

voordat de sneeuw begon te vallen. 
Komende lente is het Ommetje helemaal af!     

 

 



9 februari 2021: 

Avondklok wordt verlengd tot  en met 2 maart:  

Samen in actie tegen eenzaamheid:  

  

  

Sneeuwruimen. 

foto: Rob van Dijk 

 

 

8 februari 2021: 

Kreeg zojuist bericht van Pieter Zelen dat er 
morgen geen kranten bezorgd worden vanuit het 
kranten depot. 

Sneeuw en wind nemen af; na morgen prachtig 
winterweer:  

  

Vanmorgen de grijze container:  

  

Sneeuwpret, in Egchel. 

foto: Moniek Gommans 
 

 

7 februari 2021: 

Verenigingen/stichtingen in Egchel opgelet: 
er liggen duizenden euro’s voor jullie klaar:  

Kou op komst maar sneeuw nog onzeker:  

Bericht van de Hoeskamer: Om de gasten van 
de Hoeskamer wat op te fleuren in deze tijd 
kregen ze een bloemengroet.  

Abraham aan de Gielenhofweg 
 



 

6 februari 2021: 

In Egchel is vrijdagmiddag een gaslek 
ontstaan:         

Hardnekkige telefoonstoring T-Mobile:  

Vilamoura: Niels Kersten vierde in de 1,45 
hoofdrubriek:  

Gaslek aan de Jacobusstraat.  

 

5 februari 2021: 

Gemeenten kopen samen sociaal domein in:  

De nieuwe Hallo  

  

Op de Kattestert. 

 

 

4 februari 2021: 

PvdA/Groenlinks bezorgt overt oude nertsen 
houderijen:  

Extra online curcus biodiversiteit in Uw tuin:  

We ontvingen: 

Bij iedere regenbui overstromingen in de 
Kempsrraat . 

 

 



3 februari 2021: 

Brief Dorpsoverleg aan gemeentebestuur over 
verkeer Jacobusstraat/Gielenhofweg:  

Geheimhouding persoonsgegevens BRP 
aanvragen:  

  

Vier winnaars voorleeswedstrijd:  

  

Milou Gommans uit Egchel een van de vier 
winnaars. 

 

 

2 februari 2021: 

We ontvingen de notulen van de vergadering 
van Dorpsoverleg Egchel op   26 januari jl:  

Vandaag problemen met obile bellen in 
Egchel 

Het nieuwe logo van Dorpsoverleg Egchel 
komt van het Reijnen-Funs plein 

Op deze foto: Reijnen Funs:. 
 

 

1 februari 2021: 

Rob (65) bouwt huis: Dit is vrijheid:  

In Peel en Maas aantal besmettingen:  

3714 nieuwe coronagevallen, het laagste 
aantal in tijden:  

   

Giel Peetershof. 
 

 

   

 


