Nieuws en weetjes
Egchel Nieuws(en omstreken)

31 mei 2021:
Gezocht: Onze hond is van morgen ontsnapt
op de Roggelseweg. Zwarte teef. Met een witte
streep op haar neus. Als iemand graag vind
graag contact op nemen. Telefoon nr 0681453449 Ze is nog erg bang maar is wel erg
lief.

Geboren op de Wethouder Tielenstraat:
Emma.

Geboren op de Pastoor Koningsstraat: Sam.

30 mei 2021:
In de omgeving van de Neerseweg beginnen de
eerste pioenrozen te bloeien.

Pioenrozen.

29 mei 2021:
Normaal was dit weekend Egchelse kermis.
Groot onderhoud wegen: ook in Egchel

Bonte lammeren.

28 mei 2021:
Gemeenschapshuis 't Erf: Vanaf 27 mei is ons
terras weer geopend en bent van harte welkom
voor een vers kopje koffie'lekker fris pilsje of
anders lekkers.
Ons terras is wekelijks open op Woensdag,
donderdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur.
De nieuwe Hallo
vers kopje koffie.

27 mei 2021:
Kabinet kondigt vervroegde versoepelingen
aan per 5 juni:

Egchels Hert

26 mei 2021:
Vandaag heeft de KBO Egchel weer Jeu de
Boulen:
Langzaam komen er weer activiteiten van
verenigingen.

Regenboog boven Egchel

25 mei 2021:
We ontvingen bericht van KBO Egchel:
Woensdag a.s. (26 mei ) mogen en kunnen wij
weer jeu-de-boulen.
Mientjeshof op de Keup heeft een
stekjesbieb:
Jeu-de-boulen..

24 mei 2021:
Het Huis van de Gemeente is op maandag 24
mei tijdens tweede pinksterdag gesloten.
Nog 2 dagen regen:

Nog volop tulpen.

23 mei 2021:
Pinkster Zondag
Opening van ons eigen "Ommetje
Egchel": Uitgesteld naar Zondag 6 juni
Viecuri: Fingers crossed komende weken:

Ook bij het kruis Gielenhofweg/
Raadhuisstraat zijn voor de Pinksteren
bloemen aangeplant.

22 mei 2021:
Opening van ons eigen "Ommetje
Egchel".:
De Hoeskamer kreeg bezoek van een echte
nagelstyliste:
Vandaag wordt de groene container
opgehaald.
Via Peelenergie kregen we te horen dat de
zonneparken op de Keup niet doorgaan.
Liggen te dicht bij de bossen.

Fleur: nagelstyliste:

21 mei 2021:
Dorpsoverleg Egchel: Aanstaande
pinkstermaandag is het zover de opening van ons
eigen "Ommetje Egchel".:
Uitgesteld naar
Zondag 6 juni
Egchel sceptisch over zonneparken:
De nieuwe Hallo
Ommetje:

20 mei 2021:
Dorpsoverleg Egchel roept in een brief het
college van B&W op om eerst goed te kijken
of er op grote daken zonnepanelen gelegd
kunnen worden:
Aantal positief geteste mensen in Peel en
Maas daalt nog niet erg:
Afvalverzameling met Pinksteren:

De drie locaties in Egchel voor zonneparken:

19 mei 2021:
Inzamelactie taxussnoeisel voor
chemotherapieen start 25 mei 2021:
Daling corona besmettingen zet door:
Bibliotheken openen donderdag:

Op Giel Peetershof: zonne energie:

18 mei 2021:
Niels Kersten nu ook winnaar in Italie:
Mientjeshof Keup 5 Egchel heeft een stekjes
bieb en een boekenbieb.
Amhaouch springt in de bres voor
kermisexploitante:

Niels Kersten:

17 mei 2021:
Groen licht voor versoepelingen lijkt
waarschijnlijk:
Nog een jaartje wachten: Dit weekend was
EGOpop 2021 gepland:
Thijssen en Kersten bovenaan bij jonge
paarden:
Open tuin "De Kattestert" in juni
EGOpop:

16 mei 2021:
Dag van de Huishoudelijke Hulp 15 mei
2021:
Op de Heibloemseweg is vrijdagavond een
gaslek ontstaan.
Ook het kruis op de hoek Gielenhofweg;
Raadhuisstraat wordt opgeknapt.
werkgroep kruisen en kapellen :

15 mei 2021:
We ontvingen de notulen van de vergadering
van Dorpsoverleg Egchel van 11 mei j.l.
De Muziekvereniging komt oud papier
ophalen.
De Hoeskamer is op bezoek geweest bij Cor
en Elly Peeters:
Kuikentjes:

14 mei 2021:
Nederland doet.nl
Senioren en online Veiligheid: hoe zit het ook
alweer? :
De nieuwe Hallo
in bloei:

13 mei 2021:
Verlenging steunfonds corona voor
verenigingen en stichtingen:

Hemelvaartsdag.
Ook hier wordt aan het kruis gewerkt:

12 mei 2021:

Alle gegevens over corona in beeld:

Speeltuintje aan de Wethouder Tielenstraat:

11 mei 2021:
Vanavond vergadering van Dorpsoverleg
Egchel:
De Update P&M
Gemeente: gewijzigde openingstijden met
Hemelvaart:

Fiets op Reijnen Funs Plein; staat er al een
tijdje.

10 mei 2021:

Opbrengst vastenactie 2021 Vicentiuscluster:

Op Giel Peetershof.

9 mei 2021:
Niels Kersten wint CSI2* 1m40 in de Peelbergen:
Veel scholen op nominatie voor nieuwbouw of
renovatie: ( You Tube)
Vandaag moederdag

Aan de Egchelseweg: Wiekser.

8 mei 2021:
We ontvingen de agenda voor notulen de
vergadering van Dorpsoverleg Egchel voor op 11
mei:
Forse investeringen schoolgebouwen Peel en
Maas; ook Egchel:
Ook de "Hoeskamer" doet mee met de gymnastiek
op P&M gegeven door Rudi Thiesen. Want
bewegen blijft belangrijk!

Gymnastiek op P&M gegeven door Rudi Thiesen.

7 mei 2021:
Aantal positief geteste mensen in Peel en
Maas:

De nieuwe Hallo

Kapelaan Nausstraat

6 mei 2021:
Dodenherdenking 4 mei 2021 Peel en Maas: :
Moederdag Arrangement:

4 en 5 mei: Herdenken en Bevrijdingsdag.

5 mei 2021:
Zorgen om toename dumpingen afval;
16 aanvragen voor zonneparken:
Bevrijdingsdag: Dinsdagavond 4 mei 2021 om
19.30 uur spreekt burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo alle inwoners van Peel
en Maas toe. De wethouders leggen kransen
bij de oorlogsmonumenten in Peel en Maas.
Omroep Peel en Maas zendt de toespraak en
de kransleggingen uit via de televisiezender
en sociale media.

Op Giel Peetershof.

4 mei 2021:
Plannen voor zonneparken bij Egchel:
Na de zomer start de inschrijving voor de
Rabo ClubSupport campagne 2021.
Mark van Dijk verliest van eerste geplaatste:

Op Giel Peetershof.

3 mei 2021:

Stilstaan bij 4 en 5 mei:

Op Giel Peetershof.

2 mei 2021:

Voor een betere afbeelding;
Het kruis op het Reynen Funs Plein is klaar; hier met
de vrijwilligers van Kruisen en Kapellen

1 mei 2021:
De gasten van "de Hoeskamer" hadden mooie
steentjes geschilderd als dank voor de
vrijwilligers. Een mooi gebaar!
Peel en Maas biedt ruimte voor verbetering
woon- en leefklimaat en extra stallensloop:

In de Hoeskamer

