
 

Nieuws en weetjes 
  

Egchel Nieuws(en omstreken) 

 

31 maart 2021: 

We ontvingen de notulen van de vergadering van 
Dorpsoverleg Egchel:  

We ontvingen: "Creativiteit in "de Hoeskamer" :   

Knuffel gevonden op de Muldersweg:  

  

  

Creativiteit in "de Hoeskamer" . 

 

 

30 maart 2021: 

Wie verdient er de cultuurprijs :  

  

Wegwerkzaamheden aan de Gielenhofweg: 

De rand wordt verbeterd; kuilen langs de kant; 
hopen we blijven weg. 

 

 

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


29 maart 2021: 

We ontvingen een bericht van Kinder 
Vakantiewerk Egchel: Aan alle kinderen van 
Egchel:  

Recordaantal corona besmettingen in Peel en 
Maas:  

  

  

Lente langs de Gielenhofweg. 
 

 

28 maart 2021: 

Online Sportgala Peel en Maas op 9 april 
2021:           

De zomertijd gaat weer in. In de nacht van 
zaterdag op zondag gaat de klok om 2.00 uur 
een uur vooruit naar 3.00 uur. 

Zomertijd 
 

 

27 maart 2021: 

Op Giel Peetershof is nu een Wellnesspraktijk 
Sanne geopend:  

 De windmolens worden hoger dan die van 
Neer. 

Aanbieden restafval:  

  

In bloei. 

 

 



26 maart 2021: 

Vanuit Egchel is te zien dat de bouw van de 
windmolen voorspoedig verloopt. 

Statiegeld op plastic flessen en blikjes:  

De nieuwe Hallo  

  

Paas piepen; aan de Linskesweg. 

 

 

25 maart 2021: 

Uw tuin waterklaar maken:  

  

Groene vingers in "de Hoeskamer" :  

  

  

Groene vingers 
 

 

24 maart 2021: 

Jim uit Egchel beleefde gouden tijden:  

We ontvingen een bericht van de 
KBO:                 Leden van KBO Egchel,  Het 
coronavirus houdt ons nog steeds in zijn 
greep. Maar het is lente en bijna Pasen. 
Daarom willen wij jullie a.s. vrijdagmorgen 
een attentie 
brengen.                                              Wij 
hopen iedereen thuis te treffen. Als het 
nodig is, graag dit bericht aan elkaar 
doorgeven. 

Bestuur KBO 

Vanuit Egchel te zien: 

Eerste gedeelte windturbine staat er. 

 



 

23 maart 2021: 

Reportage vervoer windpark van de grote 
bladeren:  

  

We ontvingen: 

  

Geboren op de Hoekerstraat: Fenna. 

 

 

22 maart 2021: 

Corona cijfers stijgen:  

Vandaag groene, grijze container en textiel 
inzameling:  

  

  

Paddestoelen op boom 

 

 

21 maart 2021: 

Vanmiddag zijn vrijwilligers gestart met het 
opruimen van zwerfafval in 
Egchel.                             Dorpsoverleg Egchel 
ondersteunt dit initiatief van harte; met een 
flesje water en iets lekkers. 

  

Opruimploeg in Egchel. 

Voor een duidelijkere afbeelding; klik op 
afbeelding.  

https://photos.app.goo.gl/9CZ2psJUf41orohW7


 

20 maart 2021: 

Muziekvereniging Egchel komt oud papier 
ophalen. 

Maandag textiel inzameling:  

Egchel Schoon begint om 13.30 uur vanuit de 
picknickbank op het schoolplein; er hebben zich 
een aantal mensen hiervoor aangemeld. 

We gaan weer opruimen. 
 

 

19 maart 2021: 

Terugblik Steunfonds Corona 2020:  

Hoe stemde Egchel (pdf:)  

De nieuwe Hallo  

Flink gewerkt: spitten in de Belevingstuin.  

 

18 maart 2021: 

Kermisexploitanten hoeven dit seizoen geen 
standgeld te betalen in Peel en Maas:  

Ook financiele hulp voor huishoudens:  

  

We ontvingen van Thijs deze foto's:  

Geboren op de Hoekerstraat: Thijs. 

  

  

 

  



  

  

  

  

  

Geboren op de Jacobusstraat: Otto 

  
 

 

17 maart 2021: 

Speciale transporten voor Windpark Egchelse 
Heide:       

Opkomst eerste verkiezingen bekend:  

Bijna kwart meer coronabesmettingen in 
afgelopen week, sterkste stijging sinds 
december:  

  

  

Komt nu schot in: Windpark Egchelse Heide 

 

 



16 maart 2021: 

Vergadering Dorpsoverleg Egchel  

Eerste inwoners hebben gestemd:  

Verkiezingen:  

  

  

  

Stemlokaal: bij 't Erf 

 

 

15 maart 2021: 

Limburgse kinderen op verkeersexamen, Veilig 
Verkeer Nederland helpt bij de voorbereiding:  

  

  

Nieuwe rage; ook in Egchel, beschilderde 
steentjes. 

 

 

14 maart 2021: 

Eerste kinderraad vergadering in Peel en 
Maas:        

  

Vandaag Maartse buien; op de Van 
Enckevoortstraat. 

 



  

 

13 maart 2021: 

Uitstoot biomassacentrale Egchel binnen 
marges:       

Peel en Maas Schoon: Help mee opruimen:  

We ontvingen: Een geluksmomentje.  
Thea Greijn had voor alle gasten van de 
Hoeskamer een mooie steen geschilderd:  

  

  

Veel stormschade in de bossen 

 

 

12 maart 2021: 

We ontvingen de agenda voor de vergadering 
van Dorpsoverleg Egchel op 16 maart a.s.  

  

In de Hallo: wie wint de gemeentelijke sporttrofee 
2019: 2 Egchelse springruiters genomineerd Lars 
en Niels Kersten:  

De nieuwe Hallo  

Bomen snoeien: 

Hoog in de bomen: aan de Linskesweg 

 

 



11 maart 2021: 

  

SV Panningen en SV Egchel zoeken jeugd 
secretaris:  

  

 Is alweer grotendeels gedicht: 

Werk aan de waterleiding: Bej Manders; Waar 
Anders. 

 

 

10 maart 2021: 

Verdere verruiming lockdown nog niet 
verantwoord:  

  

We ontvingen deze foto's. 

Aan de Gielenhofweg: Ron Abraham. 

Als U op de afbeelding klikt: kunt de tekst op 
het bord ook lezen.  

 

 

9 maart 2021: 

SV Egchel zoekt tenue sponsoren;  

Coronacijfers Peel en Maas zakken nog 
niet:                

In Peel en Maas aantal besmettingen:  

  

Geboren aan de Wethouder 
Tielenstraat:  FOOF.  

 

 

https://www.omroeppenm.nl/coronacijfers-peel-en-maas-zakken-nog-niet/nieuws/item?1172172
https://photos.app.goo.gl/AU2c7TeL1uNYkRaF9


8 maart 2021: 

Klikosticker van Veilig Verkeer Nederland moet 
Limburgse hardrijders op gedrag wijzen:  

27 coronapatienten bij Viecurie:  

  

Iets voor Egchel. 
 

 

7 maart 2021: 

Huisartsen tevreden over vaccinatie:  

Start kennisloket thuis in blijvende zorg:  

  

Langs de Jacobusstraat: ingepakt. 

 

 

6 maart 2021: 

Pilot zelfsturing 3.0 levert discussie op in commissie 
vergadering:  

  

Peel en Maas heeft meest energiezuinige huizen:  

  

  

Egaliseren met laser deze week. 

 

  

 



5 maart 2021: 

Verkiezingen 2021: Andere kiezer voor U 
laten stemmen:   

Bloemenlint door Limburg:  

Geplukt Ronnie Peters:  

De nieuwe Hallo  

Geplukt. 
 

 

4 maart 2021: 

Kappers weer open: het voelt als een heropening: ' 

65 - plussers reizen gratis naar vaccinatie locaties:  

Het kruis op de Hoekerstraat is helemaal opgeknapt 
en het hout opnieuw geschilderd. Het ziet er weer 
helemaal prachtig uit. De Heemkunde vereniging 
afdeling "Kruisen en Kapellen" heeft heel erg zijn 
best gedaan. 

  

  

Kruis op de Hoekerstraat. 
 

 

3 maart 2021: 

De Hoeskamer opende weer de deuren:  

Mondkapjes een ergenis op straat; gooi ze in de 
prullenbak:  

  

  

Bij de Hoeskamer. 

 

https://www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/nieuws/2021/03/03/verkiezingen-2021-andere-kiezer-voor-u-laten-stemmen
https://www.omroeppenm.nl/kappers-weer-open-het-voelt-als-een-heropening/nieuws/item?1171945
https://photos.app.goo.gl/eCrTfGaLcvhEUEBA6


 

2 maart 2021: 

Besmettingscijfer Peel en Maas stijgen iets:  

In Peel en Maas aantal besmettingen:  

Bevolkingsonderzoek borstkanker in Panningen; ook 
postcode 5987:  

Bij de school komen de krokussen ook naar boven. 
 

 

1 maart 2021:  

Vandaag wordt de groene container en restafval 
opgehaald. 

Omnibuzz verlaagt leeftijd: inwoners gemeente Peel 
en Maas vanaf 65 jaar kunnen gebruik maken van 
gratis naar priklocatie:  

Gemeenschapshuis 't Erf 

 

 

   

 


