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Egchel, mensen, leven en omgeving

2.1 Egchelsen en de oude
Belastingen

Wat troffen reizigers aan als zij in 1369 een bezoek

aan Egchel brachten? Ongetwijfeld zullen zij veel moe-

ras en uitgestrekte heidevelden hebben gezien. Het

gebied waar men enige bebouwing aantrof was mis-

schien 1/3 van het totale grondgebied van de Hert-

schap Egchel

Ongetwijfeld waren het in die tijd nog geïsoleerde in

zich zelf gekeerde agrarische gemeenschappen. De

overheid had weinig directe bemoeienis met de dage-

lijkse gang van zaken. De vertegenwoordiger van de

gemeenschap zorgde, dat de belangen van de gemeen-

schap verdedigd werden. Infra-structuur was in die

tijd op het platteland beperkt. De ligging van paden

en wegen werd bepaald door kortste weg van a naar b,

rekening houdend met de natuurlijke mogelijkheden.

Men verspilde geen kostbare landbouwgrond. Derhalve

kwamen er bochten in paden en wegen. De Egchelhei

was heel moerassig en onder de Hub dicht begroeid

met struiken en andere gewassen. De bebouwing ont-

wikkelde zich als een lint langs de moeras- en heide-

gebieden. Vestiging hier bood alle voordelen die men

uit dit gebied kon halen. Immers hoger lagen de

akkers en lager de weide en heidegebieden, die ook

nog brandstof leverden. Langzaam maar zeker rukte

men op in de richting van het heide- en moerasgebied.

Het begrip van gemene (gemeenschappelijke) gronden

ontstond, het onontgonnen buitengebied.

Op de tiendekaart van 1685 kunnen we duidelijk ver-

scheidene fases van ontwikkeling waarnemen. De ont-

wikkelingsfase van het gebied waar we nu nog de

straat de Hub aantreffen, wordt gedateerd tussen

1500-1600. Het aantal inwoners van Hertschap Egchel

moet in 1369 nog zeer gering zijn geweest. In de

schattingslijst van de “Lande van Gelre” uit 1369

komen we over het gebied Kessel en Helden nog maar

54 belastingbetalers tegen.1 Onder deze 54 namen

bevinden zich ook Egchelse personen. We zullen de

lijst proberen te ontleden. Waarschijnlijk is men bij de

opstelling begonnen op de Keup. Als tweede treffen

we ”Hen van Achtell” en als vierde ”Peter van Inken-

noert” aan. We mogen veronderstellen, dat deze twee

in Egchel woonden. Op de zevende en achtste plaats

treffen we twee families aan met de naam ”van der

Lynden”. Deze families hadden hun grondgebied op

Everlo dicht tegen Egchel aan. Hiervan uitgaande zou

het gebied Egchel maar zes belastingbetalers kennen.

Het ligt voor de hand, dat vanwege gestelde criteria

niet iedereen in de lijst is opgenomen. Verder is zeer

opvallend dat de eerste 8 betalers allemaal voor het

hoogste tarief werden aangeslagen. In de hele lijst

komen we sporadisch een drietal hoogst aangeslage-

nen tegen, nergens acht. Daarmee zijn de eerste 8

betalers uitzonderlijk. Zij bezitten blijkbaar veel en

hebben een bezit met hoge waarde. 

Wellicht mogen we aannemen, dat de goederen die het

hoogst aangeslagen zijn ook de diepste wortels in het

verleden hadden. 

Hierna moet er een gestadige groei hebben plaats

gevonden. In 1469 treffen we 31 belastingbetalers aan

in de Pontschatting te Helden.2

Vijf personen kwamen volgens de toen geldende regels

niet in aanmerking om belasting te betalen. Deze tref-

fen we voornamelijk in de Egchelhoek aan. Op de Hub

zat het merendeel in de lage categorie. Mogelijk dat

het hier om pas gevestigde boeren ging. Omdat het

merendeel onder het gemiddelde zat mag men spreken

van een minder rijk gebied.
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Uitgenomen ”Aichel”

1 hoogste tarief 4 schilt. 
2 een na hoogste tarief 3 schilt.
8 tarief van 2 schilt.
2 van 1 schilt.
7 van 1 schilt.
1 van 1/2 schilt.
3 van 1 oert.
5 van 0
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(alsmede een Willem Sijbkens?
en een Henricus (3 schild) uit Roermond)



De groei van de bevolking in het Hertschap Egchel

ging zeer rustig. Grote uitbreidingen van het land-

bouwareaal vonden plaats in 1531 en 1573. In 1585

betaalden in ”Achell” 26 mensen belasting.3 Er is dus

weinig groei in de bevolking tussen 1469 en 1585. Het

grondbezit nam wel toe. 

In 1469 betaalden 26 eigenaars en 5 werden niet aan-

geslagen. In 1585 waren dit er 25 en in 1618 betaal-

den 33 personen belasting over hun bezit.4

Belasting op personen
In het jaar 1642 krijgen we voor het eerst echt inzicht

in de bevolkingssamenstelling via de heffing van het

”Hooftgeld”. Deze vorm van belasting bestond uit een

heffing per hoofd van de bevolking, voorzover volwas-

sen. Daarbij werd op zeer discriminerende wijze verschil

gemaakt in de hoogte van het Hooftgeld voor man en

vrouw. In Hertschap ”Achell” betaalden de mannen

samen 50 gulden en de vrouwen 38 gulden. Met deze

bedragen was Egchel het gehucht met de minste beta-

lers in Helden. In totaal bracht deze vorm van belasting

voor Helden 621 gulden op en 15 stuivers.5 Voor een

man werd meestal 1 gulden gerekend en voor een vrouw

telde men de helft. In 1652 krijgen we een ander beeld.6

Er waren 76 inwoners van 2 gulden, 16 van 1 gulden en

14 van 12 stuivers. De 16 personen waren mogelijk

knechten of maagden en de laatste 14 kinderen. In

principe blijkt dit ook uit de gegevens van 1691.7

Duidelijk zien we dat de opbrengsten schommelen.

Mogelijk zijn de lagere inkomsten een gevolg van oor-

logshandelingen.

2.2 Inwoners Egchel

2.2.1 In vroeger eeuwen

De bevolking van Egchel is door de eeuwen heen zeer

langzaam gegroeid. In 1678 lag er nog maar één huis

op de Keup. In 1725 treffen we er 4 aan en in 1802

zijn het er 7. Omstreeks 1820 vestigden zich de eerste

mensen op de Egchelhei. Tussen 1840 en 1850 lagen

op de Egchelhei nog maar 5 boerderijen. De bevol-

kingsgroei in Egchel is te verklaren door de stijging

van vestigingen van boeren op de Egchelhei. 

In 1642 had Egchel 88 inwoners op de lijst van het

hooftgeld staan: 50 mannen en 38 vrouwen. De inwo-

nersschat van ”Achel” in 1655 vermeldde in totaal 106

personen.10 Het inwoneraantal van het Hertschap

Egchel bedroeg in 1691 in totaal 110 personen: 30

mannen, 58 vrouwen en 22 kinderen, jonge kinderen

niet meegeteld.11

Jammer dat we hier niet het aantal woningen kunnen

aflezen om ook de grootte van het gemiddelde Egchel-

se gezin te kunnen berekenen.

In 1701 lagen in geheel Helden 311 huizen, waarvan

in ”Aggel” 37.12 Tevens wordt vermeld, dat in ”Aggel”

24 mannen jonger dan 40 jaar waren. Als we het

gemiddelde gezin uit die tijd willen berekenen, kun-

nen we het inwoners aantal uit 1691 nemen en verde-

len over het huizenaantal uit 1701. 

We krijgen dan nog geen 3 inwoners per huis. Een zeer

laag gemiddelde. Het sterftecijfer moet in die tijd dan

ook hoog hebben gelegen. In 1743 tellen we met 42

gezinnen een gemiddelde inwonergetal per huis van

3,4. Tevens geeft de lijst een mooi beeld van de

samenstelling van de totale bevolking van Egchel:
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Belastingaanslagen
in 1585

1 van 80-85 gulden
1 van 55-60 gulden
2 van 40-50 gulden
1 van 25-30 gulden
5 van 20-25 gulden
6 van 10-16 gulden
9 van 00-10 gulden

Belastingaanslagen
in 1618

1 van 250-260 gulden
1 van 210-220 gulden
2 van 165-175 gulden
4 van 75-150 gulden
6 van 50-75 gulden
5 van 25-50 gulden
8 van 00-25 gulden

In 1715 betaalde men in Brabantse munten
en berekende men per persoon per jaar:

Mannen 12 schelling
Weduwnaar 8 schelling
Weduwen 4 schelling
Knecht 4 schelling
Dochters 2 schelling
Meiden 2 schelling

In totaal betaalde ”Acchell” in dat jaar 1715: 
183 gulden.9

De Hoofdschat in Egchel in de 18de eeuw:8

Jaar gl. st. p.

1702 167 8 0
1703 169 18 0
1705 160 4 0
1706 119 11 0
1707 122 5 0
1708 128 7 0
1709 115 16 0
1710 124 0 0
1711 133 12 0



In 1786 treffen we in het Hertschap Egchel 38 families

aan op een totaal aantal inwoners van 176, een gemid-

delde van 4,6. Tussen de telling van 1743 en die van

1786 zit een verschil van 4 huizen. Mogelijk zijn deze

gesloopt. In het verleden werd bij tellingen altijd een

duidelijke uitsplitsing gemaakt per Hertschap. In de

18de eeuw was men daar iets minder zorgvuldig mee.

Daardoor is het moeilijk precies de laatste boerderij

van het Hertschap Egchel op Zelen aan te wijzen. Na

Zelen kreeg men de Kiekheuvel dat tot het Hertschap

Everlo behoorde. Indien de grens niet strikt aange-

houden werd, geeft dat de mogelijkheid tot verkeerde

interpretatie van de getallen. In 1805 werden onder de

”Ceup” 152 inwoners geregistreerd (bedoeld werd

Egchel) en op de Hub stonden 106 mensen ingeschre-

ven. Een jaar later was de bevolking iets gegroeid, op

de ”Ceup” 164 en op de Hub 114 mensen.14

In 1816 was er een lichte daling. De bevolking van

Egchel bestond toen uit 151 en van de Hub uit 110

personen.15 Deze statistiek geeft ook een mooi beeld

over de verdere samenstelling van de bevolking:

Inwoners van Egchel en de Hub in 1816.

Op 24 april 1822 schreef Burgemeester J.M. Engels een

brief naar het Bisdom Roermond om nog eens te plei-

ten voor verzelfstandiging van de parochie ”Paninge”.

In deze brief wordt een splitsing gemaakt van de

gehuchten waarbij volgens de indeling van Burgemees-

ter Engels de Hub afgesplitst wordt van Egchel. In prin-

cipe is dat het uiteenvallen van de Hertschapstructuur

die vele eeuwen had bestaan. De getallen kwamen in dat

jaar nagenoeg overeen met de aantallen van 1816. In

1816 had Egchel 151 inwoners en in 1822 154. De Hub

kende een stijging van 110 in 1816 naar 128 inwoners

in 1822. Waarschijnlijk is bij het inwonergetal van

Egchel de Keup nog meegeteld. De ”drei Hoezen” (Karis

Sjang, Karissen Doër en Hanssen) op de Egchelhei hoor-

den toen tot de Hub. Het ”Aardrijkskundig woordenboek

der Nederlanden” uit 1843 vermeldt: ”Echel of Echgel,

geh. in het graafs.Hoorne, prov. Limburg, arr. En 3 uur

Noordelijk van Roermond, kant. En 3 uur Zuidelijk van

Horst, gem. en uur Westelijk van Helden; met 40 hectare

en 190 inwoners”. Vervolgens lezen we In het Aardrijks-

kundig woordenboek van Nederland uit 1877: ”Echel of

Egchel, buurt in Limburg gemeente Helden, in 1840 met

195, in 1860 226 inwoners”. Op 31 juli 1879 werden de

mensen van Helden geregistreerd. Om ook groei op de

Hub en Zelen weer te geven zijn ook de gegevens van

deze beiden gehuchten opgenomen.16

Samen hadden de eerste 4 genoemde gehuchten 345

inwoners: gemiddeld 5,3 per gezin was.

2.2.2 Bevolking 20ste eeuw

Toen in 1948 rectoraat Egchel werd opgericht, had de

gemeenschap precies 500 inwoners. In 1986 had

Egchel 5% van de bevolking van Helden. In 1998 is het

aantal van 1948 bijna verdubbeld naar 970. Voor het

bestuderen van de leeftijdsopbouw geven de onder-

staande kolommen een mooi beeld. 
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Inwoners 1743:

Mannen 30 Vrouwen 35
Zonen 28 Dochters 24
Familie 12 Knechten 6
Meiden 11

Totaal 14613

Gehucht Inwoners

Keup 15
Egchelheide 60
Egchel 110
Egchelhoek 95
Hub 105
Zelen 135

in 1816 Eggel Hub

Mannen:
Ongehuwd jonger dan 9 jaar 27 22
Ongehuwd tussen 9 en 23 jaar 5 5
Gehuwd tussen 23 jaar en 51 16 14
Ongehuwd tussen 23 jaar en 51 8 3
Gehuwd 51 jaar en hoger 8 4
Ongehuwd 51 jaar en hoger 1 0
Met kinderen 0 1

Vrouwen:
Gehuwd 24 18
Ongehuwd 51 36
Weduwen 8 5

Totale bevolking 151 110

Inwoners Egchel
in 196917

1 tot 5 jaar 93
6 tot 15 jaar 227
16 tot 25 jaar 150
26 tot 35 jaar 87
36 tot 45 jaar 86
46 tot 56 jaar 52
57 tot 67 jaar 34
68 en ouder 24

totaal: 753 

Inwoners Egchel
in 1979

0 tot 4 jaar 36
4 tot 14 157
14 tot 24 211
24 tot 34 112
34 tot 44 91
44 tot 54 87
54 tot 64 50
64 tot 74 22
74 en ouder 6

totaal 772



Toen in 1973 bestemmingsplan “Buitengebied” werd

voorgesteld, hetgeen bevriezing van de kleine kernen

inhield, kwam Egchel massaal in verweer. De aanzet

werd gegeven door het actie-comité onder leiding van

het toenmalige raadslid Piet Tielen. Er werd besloten

een actiegroep op te richten en een handtekeningac-

tie te starten. In een krantenkop van 20 november

1973 lezen we ”Protest in Egchel tegen moord op woon-

kern”. Namens 432 Egchelnaren die het protest gete-

kend hadden, ging Piet Tielen in 1980 naar de Raad

van State om te pleiten voor vergroting van de kom

Egchel. Uiteindelijk is het aan het actiecomité en Piet

Tielen te danken dat Egchel weer kon groeien.

De toename van de bevolking in Egchel komt door reali-

satie van bestemmingsplannen. Egchel kent het uit-

breidingsplan ”Egchel” waarin de van Enckevoortstraat

(ca.1963) en de Rector Thomassenstraat (ca.1974), de

bebouwing Hoekerstraat/Jacobusstraat midden jaren

tachtig en vervolgens bestemmingsplan ”Linskesweg”

met daarin de Kapelaan Nausstraat (1992). In 1969 had

Egchel 141 gezinnen en in 1980 190 woningen.

2.3 Woninggroei

Als we iets meer willen weten over de woninggroei in

Egchel in de vorige eeuwen zijn we aangewezen op

gegevens uit de schatregisters, de lijsten met de pan-

den waarvoor belasting betaald moest worden. In 1469

waren er in Egchel 31 belastingbetalers.19 Volgens een

schatcedel van 1602-’03 lagen in de Hertschap Egchel

24 huizen, in de stukken omschreven als ”huijsz und

hoiff”.20 In het schatregister van 1663 treffen we in

Egchel 42 belastingbetalers aan, van wie 32 met ”huis

ende aengelaegh”21

We treffen voor het eerst in een register uit 1701 het

totaal aantal huizen in ”Aggel” aan, t.w. 37 op een

totaal voor de gemeente Helden van 311.22

1948 500
1955 615
1966 733
1970 780

1975 761
1980 794
1985 793
1990 910

1997 974  
1998 97018

Inwoneraantal Egchel per 1 januari
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2.1 Luchtopname van de kern Egchel in 1978.



In een lijst uit 1787 kunnen we lezen, dat in het Hert-

schap Egchel tussen 1740 en 1787 27 nieuwe huizen

werden gebouwd en dat er 14 woningen lagen, die

voor 1740 gebouwd waren.23 We mogen aannemen dat

op sommige plaatsen nieuwe woningen op de plaats

van oude huizen zijn gebouwd. In 1783 treffen we een

lijst aan van 23 huizen, waarop tussen 1737 en 1783

tienden geheven werden door het Karthuizerklooster

te Roermond en het Klooster Keysersbosch.24

De door de eeuwen heen gehouden tellingen zijn verder

best nauwkeurig te noemen, hoewel het soms zeer

moeilijk is precies vast te stellen waar de grens van de

Keup en andere gehuchten lag. Omstreeks 1825 woonde

op de Egchelhei (Melkweg) bijvoorbeeld een Barthomeus

Peeters met als woonadres ”Keup 5”. Om geen verkeerd

beeld te schetsen zijn in bovenstaand overzicht de

gehuchten uitgesplitst waar dat duidelijk mogelijk was.

Waar Zelen ophield was niet altijd duidelijk.

A25 B26 C27 D28 E29 F30 G31 H32 I33 J34 K35 L36 M37 1998
1602 1663 1701 1787 1816 1820 1829 1840 1860 1879 1910 1920 1930 *

Keup 6 4 6 11 15 14 13 10 22
Egchelhei 4 5 7 11 13 13 11 51
Egchel 27 33 14 15 18 11 21 22 25 221
Egchelhoek 15 15 17 18 17 17 17 48
Hub 11 22 ? ? 18 20 20 20 24
Zelen 10 ? ? 22 27 29 29 28 30

Totaal 24 32 37 42 54 55 ? ? 93 102 114 114 396

* In de laatste kolom staan de aantallen woningen, voor zover gelegen op het gebied van het voormalig Hertschap Egchel.
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2.2 Luchtopname van de kern Egchel genomen in het najaar van 1997. 



2.4 Beroepsmensen, 
kluizenaars en holbewoners

2.4.1 Akkermannen en keuters

Eeuwenlang heeft de Egchelse bevolking zijn boter-

ham verdiend in de agrarische sector. In 1743 komen

we in een zoutregister 42 namen tegen van mensen

die volgens het opschrift van de lijst in ”Aggel” woon-

den. Omdat de namen in willekeurige volgorde zijn

genoemd, is controle of het om een groter gebied dan

hertschap Egchel gaat zeer moeilijk. 

Schijnbaar is het aantal koeien de graadmeter voor de

beroepsnaam die men kreeg toebedeeld. 

In een lijst uit 1812 treffen we aan: 

In het bevolkingsregister van 1829 tot en met 1840

treffen we nagenoeg alleen akkermannen aan, verder

een akkervrouw, een wever en een herbergier. De

akkermannen hebben ”Scheepers” (schaaphoeders),

meiden en akkermeiden in dienst. In 1850 treffen we

naast akkermannen, een bode-kantonnier en een tim-

merman opvallend veel dagloners aan. Deze laatsten

woonden met name in het gebied Keup en Egchelhei.

Een dagloner ging overal werken waar werk was. In

1860 treffen we op de Keup een molenaar en een met-

selaar aan, op de Egchelhei een houtzager en een tim-

merman en in Egchel een strodekker en een wever. In

de Egchelhoek heeft men een kleermaker en een olie-

slager en op de Hub een winkelier. Voor de rest waren

het allemaal akkerbouwers.

Tot voor de Tweede Wereldoorlog bleef dat beeld zo,

waarna de industrialisatie in onze omgeving haar

entree maakte. Toen in 1969 werd onderzocht of de

bouw van een dorpshuis in Egchel tot de mogelijkhe-

den behoorde, kende Egchel de volgende beroepen:

Anno 1998 treffen we aan de Linskesweg één en aan

de Hoekerstraat enkele agrarische bedrijven aan. De

agrarische sector voert thans niet meer de boventoon

in Egchel, zij is echter nog wel van groot belang voor

de werkgelegenheid.
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”Beroep” aantal aantal koeien
per persoon

Arm 2 1
Bouwman 18 4 à 8
Dagloner 10 1 à 2
Keuter 10 2 à 3
Arme Keuter 13
Metselaar 1 2

Ge Culti- Domes- Journa- Ser-
hucht vateurs tiques liers vantes Totaal

Keup 23 6 29
Eggel 112 4 4 120
Heub 60 4 5 69
Zelen 59 2 2 63

Totaal 281

Agrariërs 82
Ambtenaren 22
Autobranche 27
Bouwvakker 20
Fabrieksarbeider 20

Technische beroep 14
Diverse beroepen 10
Zelfstandig beroep 14
Zonder beroep 23
Zonder beroep,bejaard 23

2.3 De akkermannen Delissen Toën en Pruis Gradje (Janssen) met paard Frits omstreeks 1965.



2.4.2 De Kantonnier 

Op 14 december 1853 werd het besluit ”belasting in

natura of verpligting tot het leveren van hand en span-

diensten ten behoeve van de gemeente bestaande

buurtwegen” genomen. Elke inwoner werd verplicht

handdiensten (werk) of spandiensten (vervoer) te

leveren, met name voor onderhoud aan wegen. De

tarieven bedroegen vanaf 1853:

Als men geen hand- of spandiensten leverde, dan

moest men een bedrag betalen dat 20% hoger lag dan

het tarief. Toen het wegenstelsel van de gemeente Hel-

den en ook het verkeer toenamen, was er meer onder-

houd nodig en daarom werden door de gemeente

kantonniers aangesteld, in de volksmond ”Kenteneers”.

In 1924 werd de ”Hubweg” kunstmatig verbeterd. Door

de gemeenteraad werden bij onderstaande datums de

volgende kantonniers benoemd:

Wegen Egchel-Hub-Zelen:
23-04-1927 Peter Verbugt (geb. 27-04-1886 Meijel),

01-05-1929 Mathijs Verhaegh 

(geb. 31-01-1885 Helden),

21-01-1938 Martinus Wijers 

(geb. 10-05-1882 Maasbree).

Zij onderhielden alle drie de straten ”Egchel-Hub-Zeelen”

voor een jaarwedde van ƒ 208,-. 

Weg Panningen-Heuvelhoek-Egchel:
05-09-1899 Peter Wijlen (landbouwer Heuvelhoek)

voor ƒ 80,-

04-04-1918 Jacobus Gielen (geb.13-10-1859 Helden)

voor ƒ 95,-, in 1920 verhoogd tot ƒ 180,-

01-08-1923 Mathijs Teeuwen (Onder en Eindt)

voor ƒ300,-, in 1930 verhoogd tot ƒ 400,-

31-01-1938 Mathijs Verhaegh (31-01-1885 Helden)

voor ƒ 420,-.

Weg Helden Dorp-Roggelse Brug:
De gemeenteraad benoemde op 14 januari 1933 Jozef

Brummans (Ingele Zefke) geboren op 1 februari 1895

te Egchel. Hij kon starten op 15 januari 1933 en zijn

“jaarwedde” bedroeg ƒ 324,-. In 1939 besloot de

gemeenteraad de jaarwedde te verhogen, omdat het

werk ook uitgebreider was. Per 1 januari 1940 werd

zijn jaarwedde naar ƒ 410,- verhoogd.

Een kantonnier moest dagelijks ”weeghouten”, ovale

houten van circa een meter lang, op zwakke plaatsen

in de weg leggen. Zo kon men vermijden dat de weg

helemaal werd uitgereden. Hoe nodig dat was bleek op

de Melkweg, die in het verleden zo’n diepe sporen had

dat de melkkar er zich vaker vastreed, de bak van de

kar bleef aan de weg hangen. Honderden karren zand

van de Krekelberg moesten door de Egchelsen in deze

weg gestort worden.

2.4.3 Kluizenaars en holbewoners

Ketrien oet de Hei
De eerste bewoner van de Boerderijweg was Catharina

Schwaghover. Zij woonde op de Mussenberg in een

hut, met Jan Propsma, een Polderjongen. Later vertrok

ze naar Neer, waar ze bij het Witven een plaggenhut

had staan. Vervolgens kwam ze terecht op een stuk
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1853 1878 1915 1925

Handdienst 0,40 1,20 1,50 2,00

Spandienst 2, 4,- 2,50 6,00
met paard

Spandienst 1,25 3,- 1.50 10,00
met os

2.4 Kenteneer Ingele Zefke, Jozef Brummans

geboren 1895, overleden 1963. 



grond dat nu in bezit is van de familie Franken in de

Doorbrand. Regelmatig heeft men geprobeerd om

”Ketrien oet de Hei” en haar dochter weg te krijgen

door de hut in brand te steken. Ketrien echter was let-

terlijk en figuurlijk niet uit het veld te slaan. In de

afgebeelde hut woonden vervolgens Jan Propsma, Kees

Brouwers, Neusje en Jan Evers. Zij hielden zich in

leven met het maken van heibezems. ”Ketrien” ver-

kocht deze langs de deur. Het nodige voedsel werd met

strikken uit de directe natuur gehaald.

Van ”Ketrien” had men geen last, ze paste ook op het

vee en keek of dat nog voldoende water had. Dit was

zeker handig, omdat de meeste boeren hun weiden ver

van huis hadden liggen. Indien er vee uit de wei was,

kwam Ketrien dit bij de betreffende boer zeggen,

waarna ze vervolgens beloond werd. Dit leidde tot de

opmerking van een boer, dat sinds hij Ketrien iets had

gegeven, het vee steeds vaker los was.

Menige Egchelnaar zag ”Ketrien” met uitpuilende tas-

sen vol brood door Egchel fietsen. Ergens onderweg

zat zij dan in een greppel om een brood te eten. Zij

haalde dat brood bij Reijnen Funs. ”Ketrien” was een

zeer markant figuur. In de vijftiger jaren werd ze

opgenomen in het ziekenhuis op aandringen van

Kapelaan Haenen van Neer. Postbode Arnold Hermans

uit Neer die met pony en slee de post bezorgde op dit

schamele adres, zorgde dat de hut en ”Ketrien” voor

het nageslacht bewaard bleven.

Pierke Crommentuijn
Peter werd te Beringe geboren op 24 mei 1881 als zoon

van Theodorus Crommentuijn en Willemina Janssen.

Vanuit de Grashoek vertrok hij op 3 september 1930

naar Neer, waar hij zich vestigde in een plaggenhut.

Deze hut lag tussen de Heldenseweg en de Zwartwa-

terlossing in het bosperceel net achter de afslag Hei-

deweg-Neerseweg-Helden nabij de sluis van het

Afwateringskanaal. Volgens de overlevering zou klui-

zenaar Pierke, zoals hij in de volksmond genoemd

werd, afstammen van een Heldense familie van bin-

nenvaartschippers. Van beroep was hij echter veenar-

beider. Ook is nog bij velen bekend, dat Pierke

overleden kippen in de grond begroef om ze er pas uit

te halen als hij honger had. Als bezembinder verdien-

de hij zijn levensonderhoud aan de Heide. In 1941

werd hij op 70-jarige leeftijd naar Koningslust overge-

bracht, waar hij op latere leeftijd overleed.

Belgische deserteur
Op de Krekelberg stond in het verleden tussen Thiesen

en Lemmen een oude boerderij, waarin o.a. de familie

Greijn vanuit Meijel inhuwde bij de toenmalige bewo-

ners Peeters. Toen Perjan Greijn (Peter Johannes) hier

woonde, leefde achter het huis richting Afwaterings-

kanaal onder de grond in de Lankert, een Belgische

deserteur met een vrouw. Hij moet er gedurende de

Eerste Wereldoorlog (1914-18) hebben gewoond, aldus

de overlevering van Piet Thiesen en Mina Peeters aan

hun zoon Jacques. Hij werkte waar werk was bij de

boeren in de buurt. Ook was hij een verwoed visser en

stroper. Jacques Thiesen kon zich nog herinneren dat

hij, toen hij ongeveer 4 jaar (ca.1923/24) was, van

zijn moeder vaker wit strooizand in een emmertje

moest gaan halen aan het kanaal, op ”Krekelenberg
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aan de Lankert”. Deze zand werd over de plavuizen en

stenen vloeren gestrooid als de wekelijkse schrobbeurt

had plaats gevonden op zaterdag. Jacques was bij het

halen van dat zand enige malen in de onbewoonde hut

geweest. De deserteur was al vertrokken en in een hut

gaan wonen in de buurt van Rooijakkers. Nadien moet

hij ook nog gewoond hebben in een hut op een stuk

grond van Pius Reijnen (thans J.v.d.Beuken) uit Pan-

ningen.

Ook Tön Kersten kon zich nog de Belgische deserteur

herinneren. In haar jeugd had ze een keer achter op

de fiets van de man gezeten en kwam zo de Egchel-

hoek binnen gereden. Iedereen raakte in alle staten,

ze moest zo snel mogelijk van de fiets af. De mensen

deden geheimzinnig over de deserteur. Later vernam

Tün dat de man de ”vief doed zunj gedaon” had. Hij

had samen met de vrouw met wie hij ”hutte” 5 kinde-

ren en was er klaarblijkelijk niet mee gehuwd. Dat was

voldoende reden in die tijd om zulke mensen te mij-

den. Toch was hij volgens de overlevering een heel

goede buur en hielp altijd waar dat nodig was.

Toen er op een gegeven moment ‘s nachts op een

patrouille van de Marechaussee was geschoten, werd

de deserteur hiervan verdacht. Na dit incident ver-

kocht hij zijn geweer aan Casper Smeets en vertrok.

Volgens de overlevering van de familie Rooijakkers had

hij maar twee ”doed zunj” gedaan, hij had volgens hen

twee kinderen. Maar raadpleging van het bevolkings-

register geeft een ander beeld. De deserteur heette

Joseph Thijs en was geboren op 12 juni 1889 en

gehuwd met Leonie Loos, geboren op 7 oktober 1898.

Het echtpaar had geen 2 en geen 5, maar 4 kinderen

en bleek ook nog gehuwd te zijn. Daarmee mogen we

veronderstellen dat hij ook geen ”doed zunj” had

begaan. Ambsthalve werd de familie Thijs ingeschre-

ven in het bevolkingsregister op Hub 82 als buur van

de familie Rooijakkers en op 19 januari 1923 vertrok

het gezin naar Peer in België.38

2.5 Feesten en Gebruiken

2.5.1 Feesten, kermis, fancy-fair,
wielerwedstrijd

De Kermis van Egchel zou in 1913 gevierd zijn op de

Keuperhei. De Heldense Fanfare kwam toen voor het

eerst op bezoek bij Van Lier op de Neerseweg. Een jaar

later kwam de Panningse Fanfare op bezoek bij Linsse

Duurke (Theodorus Gielen). Coba Sijben-Lemmen

(geboren 1894) wist zich te herinneren, dat de Kermis

in Egchel veel ouder is. Uit haar overlevering weten

we, dat in het café van haar vader dat gerund werd

door haar opa, iedere week de mannen met de dikke

buiken uit Panningen kwamen. Zij stelden voor in

Egchel kermis te vieren met muziek van de Panningse

Fanfare. Mensen uit Egchel zouden de ”Kapelse” met

paard en hoefkar gaan halen. Tone Duurke (Vestjens)

liep voorop als een rattenvanger met een hele zwerm

achter zich aan. Bij het café werden met stoelen en

planken meer zitplaatsen gecreëerd. Trine Sjang gaf

het bier door de raam aan naar buiten. Twee tot drie

vaten werden geledigd op deze eerste Egchelse kermis.

Die van Helden-Dorp gaven te kennen dat ook zij zou-

den komen, als ze gehaald werden. Coba was nog zo

jong dat ze weg werd gebracht van de drankpartij.

Hiermee kunnen we de eerste Egchelse kermis dateren

rond 1900.

Toen het café van Linske verdwenen was, organiseer-

de Reijnen Funs in het midden van de dertiger jaren

de kermis. Als bewijs hiervan treffen we nog adver-

tenties aan. In 1941 lezen we in een advertentie, dat

er ”schitterende accordeon-muziek” was en een

”Gebak-, suiker- en ijskraam”.

Na de Tweede Wereldoorlog werd in 1946 de kermis in

Egchel in ere hersteld. In de aankondigingen van Eros

lezen we ”Eindelijk een echte kermis en niet alleen een

kermis met bier”. Voorafgaand aan de kermis organi-

seerde de vereniging Eros een voetbalwedstrijd tussen

de Heldense voetbalverenigingen S.S.S., Concordia,

Gona en Grashoek. De elftallen streden om de Math

Joosten-wisselbeker. 

De meeste mensen in Egchel hebben ook mooie herin-

neringen aan de fancy-fair. De eerste fancy-fair werd

gehouden bij de Catharinahoeve van Rambags en later

de schaduwrijke boomgaard van Seije Lin (van Knip-

penbergh). Er werd een echte dansvloer gelegd in de

openlucht. Café Reijnen Funs werd afgehuurd. Egchel

trok duizenden mensen met deze kermis. Het pro-

gramma voor 6 juli 1946 zag er als volgt uit: voetbal-

wedstrijden, wielerronde en vervolgens de fancy-fair.

In de rust van de voetbalwedstrijden startte een 100-

meter-rennen voor het publiek. Tevens werden wieler-

rondes gehouden, een voor renfietsen in 2 ronden, een

voor gewone fietsen ook in 2 ronden en een voor fiet-

sen met een of meer harde banden. Aan de eerste wie-

lerronde namen 18 Heldenaren en een Helmondenaar

deel. Giel Welten uit Helden werd eerste en Egchelnaar

Theo Gielen tweede. 
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Omdat de kermis een succes was, werd naast het

bestuur van Eros een comité opgericht voor de organi-

satie van de kermis. Jung Gommans was hiervan de

eerste voorzitter en Handrie Peeters de eerste secreta-

ris. Op 6 juli 1947 werd door het comité de kermis

georganiseerd voor de nieuw te bouwen St. Jacobus-

kerk. Natuurlijk ontbrak de wielerronde niet. Het deel-

nemersveld bestond uit 68 renners. Het parcours

omvatte 10 rondes, vanuit de Egchelhoek naar de Kerk-

straat, Zelen, de Hub en vervolgens weer naar de

Egchelhoek, in totaal 33 km. ”De ronde van Egchel”

werd in 1947 gewonnen door Jacques Hendriks uit Pan-

ningen. Egchelnaren die meereden waren o.a. Ton Gee-

len en Nöl Gommans. De gemiddelde snelheid bedroeg

33,6 km. Egchelnaar Nöl Gommans eindigde als zesde.

Het prijzengeld bedroeg meer dan 500 gulden. De win-

naar ontving een BBS-wisselbeker. Na afloop van de

wielerronde werd de Fancy Fair gehouden.

Ook in 1948 kwamen weer duizenden toeschouwers

naar Egchel. Harmonie Concordia uit Panningen en

Fanfare St.Caecilia uit Helden luisterden de festivitei-

ten op met hun feestklanken. Burgemeester Cremers

hield een openingswoord en gaf het startschot. Zestig

renners stoven over de grintwegen. Al Reijnen vervul-

de de rol van reporter en kondigde de stand van zaken

aan. Egchelse renners waren Nöl Gommans en Theo

Gielen. Janssen uit Tienray won de ronde en Egchel-

naar Nöl Gommans werd achtste.

Tot zijn vertrek uit Egchel werd de fancy-fair geopend

door Rector Thomassen. Velen denken nog met wee-

moed aan het Rad van Avontuur. Maar er was veel

meer te beleven op de fancy-fairs in Egchel: prijs-

schieten, balspelen, de loterij, telegraafkantoor, doel-

trappen, het raden van het juiste aantal bonen,

touwtrekken, het raden van het gewicht van een

steen, knikkerschieten, kegelen, het raden van het

aantal maïskorrels, enz.

Het bleek echter steeds moeilijker om de mensen te

boeien.

In 1953 mislukte de fancy-fair door de weersomstan-

digheden en werd er een loterij gehouden voor de

kerk. Een lot kostte 50 cent en de hoofdprijs was 150

gulden. In 1954 werd voor de tweede maal een auto-

ped-race gehouden, midden in het dorp op het net

door de gemeente aangelegde grasperk. Verder had de

organisatie Sonja-Radja, de helderziende uit Zuid-

Amerika, naar Egchel gehaald. 

In 1962 werd de fancy-fair op het plein in de Egchel-

hoek gehouden, daarna een keer op het schoolplein en

in de parochiezaal vanwege het slechte weer. In 1964

werd de datum van de Heldense kermis verschoven van

juni naar juli. 

Na 15 jaar zwoegen om ieder jaar een goed program-

ma neer te zetten,had de culturele vereniging genoeg

van het bedelen bij de winkeliers van Helden. Op 20

juni 1965 kreeg de veranderde aanpak gestalte in een

brommer-behendigheidswedstrijd, gehouden op het

voetbalveld aan de Jacobusstraat - Karissendijk. De rit

duurde 2,5 tot 3 uur. Tom Rutten (van Rutte Bert) won

deze brommer-behendigheidswedstrijd voor 800 toe-

schouwers. De hoofdprijs was 50 gulden plus een pre-

mie van 10 gulden. De vaste fancy-fair-speaker was

Leike van Horen. In de pauze mocht gymvereniging

Concordia uit Panningen haar beste beentje voor zet-

ten. ’s Avonds werd een groot avondbal gehouden op

het schoolterrein. De parochie-jeugdraad van Egchel

organiseerde dit bal en hield tevens het toezicht.

Na 1965 namen de activiteiten van het ”Actie-Comité

Egchel”, dat de kermis organiseerde, af. Nadat in okto-

ber 1967 café Manders was geopend, organiseerden Jo

en Mia Manders-Gielen vanaf 1968 de Egchelse kermis.

Thans Nel Manders en Thei Gommans.
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2.5.2 Gebruiken

”Aartje trekken”
Als in het begin van deze eeuw iemand huwde in

Egchel, gingen de jonge jongens als miauwende katten

’galderen’ bij het huis waar het feest werd gehouden.

Meestal kwam dan snel iemand naar buiten om te zeg-

gen dat de miauwende katten getrakteerd werden.

Kwam men echter naar buiten met de mededeling ”Dit

is allein mer vur os”, dan wisten de miauwende kat-

ten, dat de boodschapper hier nog veel spijt van zou

krijgen. Soms werden met een lange houten staak

waaraan een spijker zat via de kelderraam de vlaaien

naar buiten getrokken. Ook werd er door het kelder-

raam zand over de taart en vlaai gegooid, of er werden

ijzeren pinnen in het koren gezet, of de varkens alle-

maal losgelaten. Dit alles bleef de feestgangers

bespaard, indien Aartje op vlaai en bier getrakteerd

werd. De bruiloften werden meestal in de schuur of

stal van een boerderij gehouden.

”Ezelke drieve”
Een ander oud gebruik is ”Ezelke drieve”, een dorpsge-

recht tegen, meestal seksuele, misdragingen. Hiervan

hebben we een voorbeeld. Op de huidige Roggelseweg

waren in de dertiger jaren op de gevelmuur van een

boerderij nog de contouren te zien van een Ezel. Deze

was door een buurtbewoner op het huis ”geslagen”,

zoals men dat noemde. De Ezel werd buiten op de muur

getekend met speciale verf of kalk en de tekening trok

in z’n geheel door de muur heen. Degenen, voor wie de

Ezel bedoeld was, mochten hem nog lang aanschouwen

in de kamer. Een Ezel werd bijvoorbeeld op de gevel

gekalkt als een ongehuwd meisje een kind kreeg. Wie

zo’n Ezel toebedeeld kreeg, verhuisde meestal om van

verdere schande bespaard te blijven.

”Buuskes of Stroeweeskes bij overlijden”
Indien vroeger iemand overleed, dan waren de kinderen

voor een ding nog banger dan voor de dood: de “Buus-

kes”. Als iemand gestorven was, sloot men meteen de

blinden van het hele huis. Zuster Coïnta (Tön Kersten)

kon zich nog herinneren, dat voor een huis waar

iemand overleden was, een groot kruis van eenvoudig

hout werd geplaatst. Aan dat kruis waren enkele lijnen

van crêpepapier verbonden. Een ander gebruik was, dat

het paard niet van de stal kwam, zolang de overledene

nog niet ter aarde was besteld. Het werk op de boerde-

rij werd door de ”Noaber” overgenomen.

In het sterfhuis werden iedere avond drie rozenhoed-

jes gebeden. Hierbij waren ook de kinderen aanwezig.

Na het bidden toog men met kinderen naar de kamer

waar de overledene lag opgebaard.

Toen Egchel nog bij de H. Lambertusparochie hoorde,

werd de overledene op een tweewielige kar van de

buurman vervoerd. De begrafenisstoet begon de reis

bij het huis van de overledene en trok vervolgens door

het Egchelsveld. In Helden kwam men langs het

”St.Annakepelke” en vervolgens op de Driessen en bij

de Jongensschool (bij het huidige Rochusplein). Na de

plechtige H. Mis volgde de teraardebestelling op het

oude kerkhof langs de kerk. Deze laatste reis was geen

gemakkelijke, diepe karsporen na langere regenperio-

des zorgden ervoor dat met name in de Rieth de kist

wel eens wilde schuiven. Om de ergste schokken op te

vangen werd de kist niet zomaar op deze kar gelegd.

Volgens oud gebruik maakten de buren 4 bosjes stro

die men onder de kist legde. Deze bosjes stro noemde

men ookwel “buuskes” of “Stroe weeskes”. Ze werden

gemaakt van mooi recht korenstro, waren 50 centime-

ter lang en hadden een doorsnee van 20 cm. 
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Om de “buuskes” bij elkaar te kunnen houden werden

twee banden van stro aangebracht. Als een lijkstoet

aankwam in Helden, werd de kist door de buren van

de kar getild en op een gereedstaande baar gelegd.

Paard en kar gingen vervolgens richting Egchel. Bij het

St. Annakapelke werd dan altijd gestopt even gestopt

om op eerbiedige wijze de “buuskes” bij dat kapelke

neer te leggen.

Van de kinderen die bij het St.Annakapelke verstop-

pertje speelden, had niemand de euvele moed om over

de “buuskes” te stappen. De “buuskes” waren syno-

niem met ”dood”. Onder de mensen ging het verhaal,

dat de ziel van de overledene uit het vagevuur werd

bevrijd als de ”buuskes” vergaan waren. Kapelaan Pee-

ters werkzaam in de H. Lambertusparochie, veroor-

deelde in zijn preek dit soort bijgeloof van de mensen.

Sil Hesen kon zich herinneren, dat de Buuskes van de

begrafenis van Sil en Naad Janssen (van Pruis Piet op

de Keup) in de beek langs de weg lagen. Beide broers

waren slachtoffers van de Spaanse griep en zijn op

dezelfde dag, 15 november 1918, overleden. Als Sil

Hesen bij de beek kwam, liep hij met een grote boog

om de “Buuskes” heen.

In het zelfde jaar overleed ook Voorter Driekske (Hen-

ricus Peeters geboren 19-06-1872 in huis Egchel nr.33,

nu Linskesweg 1). Voorter Driekske had volgens hem-

zelf nogal een enerverend leven achter de rug. Toen

bij hem kanker werd geconstateerd, wilde hij iets goed

maken. Op een stuk grond dat zijn eigendom was, wil-

de hij een kruis laten plaatsen. ”Voorter Driekske”

overleed op 2 oktober 1918 in zijn geboortehuis bij

zijn zuster Margaretha Timmermans-Peeters. Toen de

begrafenis achter de rug was zei buurman ”Linske”

(Gielen) tegen Dreeskes Tien (Timmermans): ”Ich hub

de buuskes neet bei ’t St Anna Kapelke gelaogd, mer bej

zien eige kruuts in de Rieth.”

De kinderen van Egchel meden de ”buuskes” als waren

ze besmet. Toen op 30 mei 1925 op Gielenhof boer

Coenen overleed, brachten Dora Timmermans met haar

ouders een bezoek aan de boerderij. De kinderen ston-

den buiten. Zij kon zich nog herinneren dat de

”buuskes” op de vensterraam gereed lagen. Op een

gegeven moment raakte iemand zo’n ”buuske” aan

met het gevolg dat ze uit het venster omlaag vielen

over de kinderen heen. Lange tijd bleef haar nog een

onbehaaglijk gevoel ten deel.39

”Krommenate fiëst”
Een ander oud gebruik bij verschillende families was

het Krommenate fiëst ofwel het ”karbonade feest”. Alle

boeren hadden in der tijd een slachtvarken liggen en

meestal werd dat gevoerd met roggemeel of fuu

(ondermelk) die terug kwam van de melkfabriek. In de

maand november werd het gemeste varken geslacht

door ”hoesschleegter” Klöskes Jan (Janssen). Om een

varken geslacht te krijgen moest men Klöskes Jan tij-

dig bespreken, want hij had het zeer druk met het

slachten in de maand november. Het varken werd naar

buiten gedreven, omgetrokken en voorzien van een

touw om de poten. De knecht moest samen met de

kinderen zo hard mogelijk trekken, zodat het varken

niet kon opstaan. Als de slachter vervolgens het var-

ken in de keelstreek stak, vonden de meeste kinderen

dat zeer akelig en ze zorgden dat ze het niet zagen.

De moeders zaten bij het varken met een koperen

schaal om het bloed op te vangen. Om het bloed niet

te laten klonteren werd er met de hand in geroerd.

Van dit bloed werd “karboët”, balkenbrij en bloed-

worst gemaakt. Als het bloed was opgevangen werd

het varken met een schrabhoorn geschrabd. Door het

overgieten met heet water en het schrabben of schra-

pen kon men de haren van het bovenvel verwijderen.

Met de hulp van de buren werd de ladder met het var-

ken rechtop gezet, de snuit naar beneden. Alle bruik-
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bare organen werden uit het van staartje tot kop over

de buikzijde opengesneden varken gehaald. ’s Avonds

kwamen de buren weer om het varken op de ladder

binnen te slepen in de keuken. 

In de vroege morgen kwam Klöskes Jan weer ”um ’t

verke oet trein te doon”. De huisvrouwen hadden het

op zo’n dag bijzonder druk. De slachter zoutte ’t spek

en de kömkes (kamen) in een grote kuip. In de daags

tevoren schoongemaakte darmen werd worst gemaakt.

Omdat het zo druk was en omdat het roeren zwaar

werk was, hielpen de vaders meestal mee met het

maken van bloedworst, leverworst en balkenbrij. De

braadworst werd in een extra stenen pot ingezouten.

Op het einde van de dag, zo vertelde Dora Timmer-

mans, werd in de Dreeskesfamilie in Egchel het Krom-

menate fiëst gehouden. In de middag had moeder de

braadworst en karbonade gebraden. De kinderen schil-

den vervolgens een grote emmer aardappels en om 7

uur kwam de hele familie. De tafels stonden gedekt in

de kamer waar het gezellig warm was. Hier gingen de

volwassenen zitten en de kinderen met de kinderen

van de ooms en tantes zochten een plaats in de keu-

ken. Zij kregen van moeder een klein kandijklontje

met zo’n wit touwtje er doorheen. Heel in het begin

werden de dampende schotels naar de kamer gedragen

en een schaal met voor ieder een flink stuk braad-

worst. Daarna kwamen op die schaal grote stukken

karbonade met lekkere saus. Iets later kwam er appel-

moes bij en werden de aardappelen vervangen voor wit

brood. Het deeg van het witte brood maakte men zelf

en de kinderen brachten dat deeg op een ”kruker”

(kruiwagen) naar de ”Heuvelhoker bekker” (Jacobs). ’s

Avonds werden de gebakken broden opgehaald en

rond half elf werd koffie gedronken. Dat hield in: kof-

fie, met krentenbrood , roomboter en gesneden stuk-

ken koude karbonade.

In de herinnering van Dora Timmermans liggen nog de

heerlijke avonden in de koude novemberlucht. Men

mocht extra lang opblijven. De kandijklontjes die over

waren, werden in een linnen doekje gewikkeld en in

de schouw gehangen waar ze droog bewaard bleven tot

aan de kermis.

Mocht de indruk ontstaan zijn, dat het bij de boeren

niet op kon, dan heeft men het mis, want voor de rest

van het jaar leefde men heel zuinig.40

”Processie”
Een ander zeer oud gebruik is de processie. In Egchel

kende de processie geen lange historie. De mensen uit

Egchel liepen altijd mee in de processies van de H.

Lambertusparochie te Helden. Tijdens zo’n processie

werden de gewassen gezegend in het Egchelveld. Pas

na de stichting van het rectoraat, werden ook in

Egchel processies gehouden. In 1954 werd in Egchel

voor ƒ 500,- een hemel (een kostbaar met goudbro-

kaat bewerkt doek, dat met ronde stokken boven de

monstrans hoog gehouden werd) aangeschaft voor de

Sacramentsprocessie. De stokken werden zelf gemaakt.

In mei 1956 werd de jeugdfanfare van Helden verzocht

de sacramentsprocessie op te luisteren. Na afloop

volgde de traktatie in café Reijnen.

In de Midden Limburg van 11-06-1960 lezen we: ”Zon-

dag 2e zondag na Pinksteren. Na de Hoogmis Sacra-

mentsprocessie. Daarna Te Deum. 3 uur lof. Algemene

H. Communie van de Mariacongregatie. De route van de

processie: Kempstraat, Egchelseweg, Roggelseweg,

Jacobusstraat. Volgorde: Kruis, misdienaars, schoolkin-

deren, Jonge Garde, meisjes, Mariacongegratie, Boerin-

nenbond, vrouwen, zangkoor, kleuterschool, bruidjes,

misdienaars, Allerheiligste, kerkmeesters, jongens, Jon-

ge Boeren, voetbalvereniging, H. Familie, K.A.B., man-

nen”. Vrouwen voor, mannen achter het Allerheiligste.

Het is ons niet bekend, wanneer voor het laatst een

processie in Egchel werd gehouden.
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Verhuizen
Als men vroeger nieuwe buren kreeg, was het een

gebruik dat de ”naober” de nieuwe buren ging halen. Zo

kon Dora Timmermans zich nog herinneren, dat haar

vader Dreeskes Tien, de nieuwe pachter van Klaassenhof,

zijn oom Mestrom in 1917 te Maasbracht ging halen.41

Het was gewoon, dat iedereen die een ”geveers” (kar)

had meeging. Ook Sjeng Jacobs aan de Roggelseweg werd

door de buren in 1927 te Grubbenvorst afgehaald.42 Toen

Bovensbos op de Keup een nieuwe bewoner kreeg, trok-

ken, volgens Piet Janssen (Baexem), vijf buren met kar-

ren naar de Peel om daar Kornelis Krans te halen in 1938.

Meestal was het dan zo, vertelde Sjeng Janssen (van

Brugger Sjengske), dat degenen die geen kar hadden de

koeien moesten leiden. Toen de familie Tielen in 1941

gehaald werd in Castenray, trokken de families Beijns-

berger (Friede Bertje), Henderikx (Blinjes Gielke), Thie-

sen (Koons Piet), Geurts en Ottenheijm (Treesse) met

karren erop uit om de nieuwe buren te halen. Truuje Pet-

ran had de beurs en dus de leiding. Degene die met paard

en kar reed hoefde niets te betalen. Degenen die uitge-

loot werden dienden een rijksdaalder te betalen aan hen

die de karren moesten rijden. Bij de soms lange reizen

was het gebruik om, aangekomen in de woonplaats van

de nieuwe buur, op kosten van hem in de eerste café een

borrel te nuttigen. In dit geval werd gestopt in Oirlo. Op

de terugreis werd een café in Sevenum bezocht. Men reed

zelfs als men op de Egchelhei moest zijn, met een omweg

langs de café van Reijnen Funs, om toch maar te voldoen

aan het gebruik. Zo werden natuurlijk ook de eerste

sociale contacten gelegd. Als de verhuizers gereed waren,

diende men die geholpen hadden ’s avonds ook te trak-

teren. Zodra alles goed en wel ingericht was, werden de

vrouwen uit de buurt genodigd voor een koffiemaaltijd.

Dit werd gedaan om nader kennis met elkaar te maken.

Men noemde het ook wel ”noaber maken”. Gezelligheid

stond vroeger zeker voorop en degenen die niet trak-

teerden werden lang scheef aangekeken.43

2.6 Emigratie in de
Twintigste Eeuw

Rond 1950 werd door de overheid veel aandacht besteed

aan de emigratie. Nederlanders vertrokken naar andere lan-

den voor werk en toekomst. Nederland zou vol zijn, was

een veel genoemd argument. Vraagt men emigranten, waar-

om ze emigreerden, dan is steevast het antwoord: ”een

betere toekomst, zowel voor de ouders als voor de kinderen”.

Alvorens geïntegreerd te raken dienden door de Egchelsen

veel (taal)problemen overwonnen te worden, terwijl men

hard moest werken om een bestaan op te kunnen bouwen.

Hierna volgt een lijstje van de mensen die zijn vertrokken

naar New Zeeland, Australië, Canada en Frankrijk.

1926
In 1921 vestigde de familie Ferron zich vanuit Geleen

in de boerderij waar nu Piet Dorssers woont. Verschil-

lende families uit het zuiden kwamen in die tijd naar

Egchel, omdat hier een kolenindustrie gevestigd zou

gaan worden. In 1923 hadden de heren Haffmans,

Smulders, Poels en Wintgens plannen om de kolen te

gaan exploiteren. Omdat de kolenlaag hier echter veel

dieper zat dan in het zuiden gingen de plannen niet

door. Willem Ferron en Maria Philomenia Nelissen
vertrokken op 3 maart 1926 met hun gezin naar Ville

Neuf te Frankrijk. Maria Johanna Christina Ferron

bleef in Egchel en huwde met Vic Reijnen.

1950
Jeu Hanssen (Egchelhei) en Lies Hesen vertrokken op

1 mei 1950 met 8 kinderen (Beringe) per boot naar

Canada, waar ze zich vestigden in Winnipeg. Zij waren

de eerste Egchelsen die na de oorlog de grote stap waag-

den. Middels enkele artikelen in de Midden Limburg

werden de mensen in Egchel op de hoogte gehouden. 

1951
Pierre Kersten, geboren als Peter Leonardus Kersten op

31 oktober 1924 (van Seije Petran van de Linderweg),

vertrok in 1951 met Lies van de Broek (Asten) per boot

en vestigde zich in Reefton West Coast te New Zeeland,

waar zij korte tijd later in het huwelijk traden. De eer-

ste jaren heeft Pierre bij andere mensen op de boerderij

gewerkt, waarna ze zelf een melkveebedrijf kochten in

Reefton. Op 31 juli 1982 is Pierre plotseling overleden en

zijn zoo Leo heeft de boerderij overgenomen.

Op 12 oktober 1951 kregen Leo Jacobs en Nellie Ker-
sten een bericht dat in Quebec Canada een echtpaar

gezocht werd voor dienst. Na hun huwelijk op 18 okto-

ber 1951 vertrokken ze vijf dagen later met de boot de

”Volendam”. Vervolgens werd van Halifax de reis voorge-

zet naar Quebec. Op het bedrijf waar ze gingen werken,

molken ze ’s morgens tien koeien met de hand, vervol-

gens werd de melk door de centrifuge gedraaid en de

room per paard naar de boterfabriek gebracht. Ze hadden

een huisje, verdienden 75 dollar per maand en hadden

alles vrij behalve het eten. Na een jaar vertrokken ze

naar La Tuque, waar Leo met het vee ervaringen opdeed

op tentoonstellingen. In 1954 kochten ze een kleine

boerderij in Ontario. Na nog op enkele grote boerderijen

gewerkt te hebben werd in 1965 een boerderij gekocht
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van 65 ha en 59 stuks vee. Met de hulp van de kinderen

groeide het bedrijf en in 1996 bedroeg de veestapel 260

stuks vee. Ieder jaar werden tentoonstellingen bezocht,

waar regelmatig eerste prijzen met hun rundvee werden

gewonnen. In 1995 ontving Leo Jacobs een belangrijke

onderscheiding voor al zijn verdiensten voor de land-

bouw. Vanaf 17 augustus 1995 hangt een grote foto van

hem met 24 anderen in het grote tentoonstellingsge-

bouw van Quebec. Met twee van de 7 kinderen, Pierre en

Jan, werd een maatschap gevormd.

1952
Jan Kersten (Sjeng van Gelieskes Albert van de Hub)

vertrok in 1952 met zijn vrouw Han Aardts en 10 kin-

deren en vestigde zich in New South Wales in Austra-

lië. Hier heeft de familie een melkveebedrijf gehad.

Sjeng en Han zijn inmiddels overleden en hun kinde-

ren zijn veelal werkzaam in de agrarische sector, ver-

spreid over Australië. 

Peter Johannes Kersten, geboren op 22 februari 1932

(van Seije Petran van de Hub), is op 20-jarige leeftijd

per boot vertrokken naar New Zeeland. Hier heeft hij

op verschillende plaatsen gewerkt als lasser en als

timmerman. In het begin van de zestiger jaren is hij

even terug gekomen naar Nederland, waarna hij weer

vertrok en in New Zeeland huwde met Dora Konings.

Zij vestigden zich in Richmond Nelson.

Jan Joosten (Jacobusstraat) en Anna Jacobs (Roggel-

seweg) gingen na hun huwelijk op 23 juni 1952 naar

Canada. Zij vertrokken per vliegtuig op 20 augustus

1952 naar Montreal, waarna de reis per trein verder

ging naar Portneuf Quebec waar ze zich vestigden. Van

oktober 1953 tot mei 1957 woonde de familie in Ont-

ario. Nadat Joosten eerst diverse jaren voor anderen

gewerkt had, kochten ze in 1967 een boerderijtje met

24 koeien. In 1974 kochten zij een bedrijf in Champ-

lain, waar ze zelf een huis bij bouwden. Vanaf 1974

werkte zoon Mathias mee op het bedrijf en vervolgens

nam hij het bedrijf met ca.140 ha. over. 

Sjeng Janssen (van Brugger Sjengske van de Keup)

huwde met Nellie Reinders (van Sille Kobe Hein op

Zelen) en zij vertrokken op 28 februari 1953 naar

Canada. Hier werd een rundveehouderij opgebouwd.

Thans woont Sjeng nog in Donnacora Quebec.

1953 
Mien Gommans, geboren 13 februari 1927 (van Martes

Giel van de Molenheg), en haar man Piet Houwen,

geboren 5 oktober 1922, huwden in 1951 en vertrokken

met hun kind van een paar maanden naar Perth in Aus-

tralië. Piet was van beroep schilder en werkte in een

gebied van 500 km aan scholen en andere overheidsge-

bouwen. In het gezin Houwen-Gommans werden 9

zonen en 1 dochter geboren. Een zoon is kampioen-

trampolinespringen van Australië geworden. De negen

zonen spelen rugby onder de naam ”Houwenweel”. 

Graad Joosten (Jacobusstraat) en Lies Thiesen
(Melkweg) huwden in 1949 en vertrokken op 23 mei

1953 met de kinderen Annie en Mien aan boord van de

”Grote Beer”. Zij vestigden zich in eerste instantie bij

een advokaat waar Graad als tuinman de kost verdiende.

Later vestigde de familie zich in St.Leonard te Quebec,

waar hij een melkveebedrijf stichtte. Het leven van de

familie kende veel tegenspoed. Op 17 januari 1959 over-
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leed dochter Marie Jacqueline en op 5 mei 1960 overleed

Lies Thiesen op 36-jarige leeftijd. Vervolgens huwde hij

met Mia Thiesen. In 1974 bestond het bedrijf uit 70 ha

cultuurgrond en 230 ha bos. Voor en na vonden uitbrei-

dingen plaats en in 1984 bestond het bedrijf uit 540 ha.

Thans is zoon Gerry op het bedrijf werkzaam.

1954
To Gommans, geboren 22 september 1921 (van Martes

Giel van de Molenheg), huwde in 1943 met Dré Pub-
ben, geboren 6 mei 1918 te Helden. Zij emigreerden in

1954 met 4 kinderen naar Perth in West-Australië. Daar

oefende Dré zijn vak als kleermaker uit en had hij

bovendien een rijksbetrekking in de gevangenis als

cipier. Bij een bezoek in Nederland overleed hij in 1980.

1955
In april 1955 vertrokken vanuit hun boerderij aan de

Roggelseweg(nu Jan Peeters) Joseph Janssen en Too
Janssen en de kinderen Harry, Martin, Jan, Nel en Jos

naar Amsterdam. Vandaar uit gingen ze met het schip

de ”Zuiderkruis” naar Australië. In mei 1955 kwam de

familie aan in Melbourne, vanwaar ze vertrokken naar

Muswellbrook (N.S.W.) In juli 1955 kocht ”Tinus ziene

Sef” een melkveebedrijf met 60 koeien. Vervolgens

verhuisden ze in november 1955 naar ”Buseen” en in

december 1962 naar een melkveebedrijf in Mangoola.

Hier bleef de familie wonen. In 1972 nam zoon Har

het bedrijf over, de andere kinderen vonden werk in de

stad. Sef Janssen overleed in 1986 te Maitland en zijn

vrouw te Newcastle in 1994.

1958
Op 5 mei 1958 vertrok Geer Peters geboren 8 februari

1931 (Keup) per boot alleen naar Montreal. Vervolgens

ging de reis verder per trein, dwars door de uitgestrekt-

heid van het land naar Vancouver Island aan de Westkust,

naar het plaatsje Lake Cowichan. Hij werkte achtereen-

volgens in een kopermijn, in de bouw en in de bossen,

maar kwam uiteindelijk terecht in de houtzagerij, waar hij

later het verwerkte hout op kwaliteit keurde. Op 46-jari-

ge leeftijd trouwde hij met de uit Kamloops afkomstige

onderwijzeres Agnes. Na het beëindigen van zijn werk als

keurmeester in de hout-industrie besloten ze naar Kam-

loops te verhuizen. Daar heeft Gerry, zoals hij in Canada

werd genoemd, nog tien jaar gewerkt bij ”De Broeders van

Kamloops” waar hij zich inzette voor de minder-bedeel-

den in de derde wereldlanden. In september 1996 overleed

hij te Kamloops op 65-jarige leeftijd. Zijn vrouw Agnes is

overleden in april 1997, zes maanden na haar echtgenoot.

In 1958 vertrokken ook Mien Grommen (van Grommes

Hub), Wiel Houtappels en hun kinderen Ria en Hennie

per boot naar Ottowa, Canada. Hier werkte Wiel zes jaar

als elektricien en daarna vertrok het gezin, inmiddels met

drie kinderen, naar Californië in Amerika. Hier vestigden

zij zich in het plaatsje Santa Fe Spring. Het gezin werd

nog eens uitgebreid met drie dochters. Vervolgens ver-

trokken ze naar Riverside in Californië, waar Mien nu nog

woont. Wiel overleed op 23 december 1990.

1959
Tonia Peters, geboren 19 december 1935 (Keup), vertrok

in februari 1959 op 24-jarige leeftijd naar Australië, waar
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Janssen, Jan Ghielen, Leo Jacobs en Graad Joosten en kinderen op 14 juli 1957, Canada.



ze zich vestigde in Melbourne en waar ze een baan

vond in het ziekenhuis. Na enkele jaren trouwde ze

met Math Doerenburg, eveneens afkomstig uit Neder-

land (Zuid-Limburg). Dochter Elly en zoon Peter zijn

beide in Melbourne geboren, waar Math een eigen stu-

cadoorsbedrijf heeft. Regelmatig komen ze over naar

Nederland om familie te bezoeken.

1969
Op 10 februari 1969 vertrok vanuit de Melkweg Gerar-
dus Theodorus Geurts (Sjraar), geboren 28 oktober

1949 te Helden, naar Sydney te Australië. Hier vestigde

hij zich als lasser in Melbourne voor twee jaar, waarna

hij zich in Zuid-Afrika in Germiston en in Johannesburg

vestigde. In 1975 is hij naar Canada vertrokken waar hij

huwde met de vrouw die hij in Zuid-Afrika leerde ken-

nen. Uit het huwelijk werden twee zonen geboren.

1977
Jeanne Beumers, dochter van Pierre Beumers en An v.d.

Pas, vertrok in 1977 met haar man Thomas Bisceglia naar

Florida. Hier hebben zij een bedrijf (Tropical Schipping)

dat scheepscontainers over de hele wereld verkoopt.

1980
Op 29 september 1980 vertrokken Sef Tielen en
Annie Cleven (Kempstraat) per vliegtuig samen met

hun kinderen Steven, Marjo en Richard naar Australië.

Daar gingen ze eerst zes maanden wonen in Muswell-

brook, vervolgens kochten ze in maart 1981 een boer-

derij in Victoria 1000 km verderop. In juni 1994 werd

de boerderij overgedaan aan zoon Steven. 

1982
Hub en Mat Grommen (van Grad van Grommes Hub)

vertrokken op 24 februari 1982 samen per vliegtuig

naar Australië. Daar werden ze de eerste drie maanden

opgevangen in een opvangcentrum in Sydney. Van

daaruit zijn ze vertrokken naar Toowoomba, helemaal

aan de andere kant van Australië. Na verschillende

jaren daar gewoond te hebben, verhuisden ze naar

Melbourne. Hub is in Melbourne gehuwd en vertrok

met zijn vrouw en zoon naar Brisbane, waar hij werkt

als zelfstandig schilder. Mat volgde enkele jaren later

en vestigde zich ook in Brisbane. Hier oefent hij het

beroep van timmerman uit.

1988
Jan Tielen en Mien van Pol (Huiskensweg) en de kin-

deren Monique, Rudy en Carla vertrokken op 27 juli

1988 en kwamen aan in Rutherglen, Victoria Australië,

waar ze de eerste tijd woonden. Anno 1998 woont de

familie in Tallygaroopna Victoria waar ze een bedrijf

runnen met rundveehouderij.

1990
Ruud Grommen (van Grad van Grommes Hub) werd in

1990 door al zijn familie, vrienden en vriendinnen

naar Schiphol gebracht, vanwaar hij vertrok naar Aus-

tralië. Hier ging hij korte tijd bij zijn broer Mat

wonen. Hij leerde daar zijn vrouw kennen en huwde

op 23 februari 1991. Vanuit Melbourne vertrokken

Ruud en zijn vrouw en zoon naar Brisbane. Daar werkt

Ruud als zelfstandig loodgieter.

1991
Ine Rooijakkers, dochter van Piet en An Simons,

huwde met Ron de Vries en vertrok in 1991 naar Saudi

Arabië. Hier werkt De Vries voor Ballast Nedam; zij

wonen in Ballast Village te Riadh Daidi Arabia.

1993
Paul Jacobs (Roggelseweg), geboren op 13 december

1967 te Egchel, vertrok op 4 juli 1993 naar Amerika.

Hier vestigde hij zich in Muncie Indiana. Hij is daar

bedrijfsleider van een varkenshouderij die in bezit is

van een Nederlandse firma. Paul is gehuwd en heeft

een zoon Seth. Niet ver van Paul Jacobs heeft John

Tielen (Huiskensweg) zich gevestigd.

1994
John Tielen, geboren 5 september 1968 te Egchel, ver-

trok in september 1994 naar Canada. Hier was hij o.a.

medewerker in een varkenshouderij. Hij huwde in Ame-

rika en sinds maart 1996 heeft hij een eigen bedrijf

(varkensfokkerij en mesterij) in Eaton-Indiana U.S.A.

John Rooijakkers en Petra Wijnen vertrokken van

hun boerderij aan de Karissendijk op 27 december 1994

naar Mont-Besnard te Domalain te Frankrijk. Daar heb-

ben ze een melkvee- en akkerbedrijfbedrijf van ca. 65

ha. Op 25 mei 1997 werd hun zoon Marc geboren.

Van de emigranten werden de gegevens verwerkt, in

zoverre die ons door hen zelf of door de familie wer-

den aangeboden. Er zijn zeker nog andere Egchelsen

vertrokken, van wie we geen of beperkte gegevens

hebben. In april 1970 vertrok Jan Janssen, zoon van

Giel Janssen van de Roggelseweg. In het voorjaar van

1998 gaan Hans Tielen en Miek Wolters (Bakkers-

weg) en kinderen Ruud Elles en Tim naar Australië,

waar ze zich gaan vestigen in omgeving Shepparton en

een rundveehouderij zullen stichten.
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2.7 Bijnamen

Het persoonlijkste bezit van een mens is de naam.

Veel mensen werden vroeger ”Sjeng” genoemd, maar

dat bleek vaak niet duidelijk genoeg te zijn. Als men

de toevoeging ”Blinjes” voor de naam zei, was hij in

een keer veel herkenbaarder. De naam ontstond,

omdat zijn opa blinden maakte voor de ramen aan de

boerderijen. Bijnamen werden ontleend aan de plaats

waar men woonde, de boerderij, het beroep, de voor-

naam van vader of moeder, enz. Voorbeelden: Brugger

Sjenske woonde aan de Roggelse Brug, Linske is een

zoon van Laurens kortweg aangeduid als Lins. De bij-

namen de ”Pruis” en ”Pruës” geven aan, dat personen

van die families in Duitsland werkzaam waren. In de

eerste helft van de 19de eeuw woonden in Egchel drie

personen met de naam Jan Gielen. Om hen uit elkaar

te houden werden ze iedere keer ingeschreven met de

bijnaam. Twee woonden in Egchel en werden respec-

tievelijk Jan Gielen de ”Student” en Jan Gielen ”Zele

Jans” genoemd. Op de Egchelhei woonde Jan Gielen,

die ”Truije Jong” werd genoemd. Generaties lang kre-

gen de nazaten van deze familie Gielen de toevoeging

”Truije” mee. Vermoedelijk werd de naam ontleend aan

een voormoeder met de naam Gertruda. Toen ”Vooter

Doër” in de 19de eeuw van boerderij de Voort in Hel-

den naar Egchel kwam, werd hij Vooter Doer genoemd.

”Hoof Boor” kwam van boerderij Gielenhof en ”Sille

Boor” was Silvester Rutten in de Egchelhoek.44

Bijnaam Originele naam Straat
Angeniëse Naat Janssen Leonardus Zelen

Angeniëse Silke/Kalver Silke Janssen Silvester Zelen

Antoon van Hoof Piet Kersten Antoon Gielenhofweg

Beks Graad Smedts Gerardus H.A. Bakkersweg

Berb ziene Thies/ Vanmaris Herman Egchelseweg

Manusse Thies

Bert van Sille Kobe Hein Reinders Lambert Zelen

Blinjes Gielke Henderikx Roggelseweg

Blinjes Koëb Peeters Jacobus Roggelseweg

Britse Lei Leijsten Leonardus Egchelseweg

Brugger Sjengske Janssen Johannes Roggelseweg/

Keup

De Kapitein Linden v.d. Peter Keup/Melkweg

Rongvenweg 

De Mulder Sijben Willem Muldersweg

De Pruës Peters Hendrikus Keup

Diele Petrannes Lier Peter Johannes van Keup

Dien van Hoofboor Peeters-Kersten Dien Roggelseweg

Dorrese Ingel Zelen Engelbert Keup

Dreeskes Herman Janssen Herman Zelen

Dreeskes Jan Timmermans Johannes Gielenhofweg

Dreeskes Koëb Reinders Jacobus Zelen

Driekskes Thies Peeters Mathijs Gielenhofweg

Fiens Hannes Steeghs Johannes Egchelhoek

Friede Bertje Beijnsberger Bertje Roggelseweg

Friede Nel Beijnsberger-Wilms Nel Roggelseweg

Friede Pier Wilms Godfried Roggelseweg

Fuukes Sjang Reinders Johannes Huiskensweg

Gelen Hoofboor Kersten Johannes Gielenhofweg

Gelieskes Albert Kersten Albert Hub

Geurs Petran Geurts Peter Johannes Melkweg

Giel van Huuskes Kuüb Janssen Michel Roggelseweg

Graat van Jaat ziene Thies Nienhuijs Gerard van Hub

Graate Graat Lier Gerard van Hoekerstraat

Gratjes Graad Dorssers Gerard Roggelseweg

Grete Wullumke Oomen Willem Hub

Gretjes Joosten Roggelseweg

Grommes Hub Grommen Hubertus Kempstraat

Haas Pier Niessen Peter Keup

Handrie van Piette Drees Spee Hendrikus Linskesweg

Hanses Driek/Vooses Driek Hanssen Hendrikus Roggelseweg

Heeses Thieske Joosten Mathijs Jacobusstraat

Henneske en Mèrie Janssen Johannes Egchelseweg

en Maria

Henneskes Koëb Janssen Jacobus Egchelseweg

Hilkes Hand Hilkens Hendrikus Muldersweg

Hoof Boor Kersten Henderik Gielenhofweg

Antoon

Hoof Piet Kersten Piet Hoekerstraat

Ingele Doër Brummans Theodorus Linskesweg
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2.12 Driekskes Thies, 

Jan Mathis Peeters, geboren 21-03-1881 Helden.

2.13 Driekskes Thies zien Bet, 

Maria Elisabeth Kersten, geboren 25-03-1876 Twistede.



Bijnaam Originele naam Straat
Ingele Sefke Brummans Jozef Linskesweg

Jaat ziene Thies Nienhuijs Mathijs van Hub

Jan van Jung Gommans Jan Molenheg

Jeu van Truuje Petran Gielen Jeu Roggelseweg

Jo van Hilkes Hand Hilkens Jo Muldersweg

Josje van Beer Brummans Joseph Linskesweg

Jung van Loër Hannese Driek Gommans Hendrikus Molenheg

Kattesjterts Boor Beeren Joseph Rongvenweg

Kaupmans Graad Peeters Gerardus Gielenhofweg

Klaosse Tinus Driesen Martin Zelen

Klaosse Giën Trienekens Regina Egchelhoek

Klein Gradje Janssen Theodorus Egchelseweg

Klöskes Hoeb Janssen Hub Jacobusstraat

Kobbe Koëb /Dreeskes Koëb Reinders Jacobus Zelen

Kobbes van Maris/ Maris Jacobus van Molenheg

Seuse Kobbes

Kobe Sefke Gommans Joseph Egchelseweg

Koons Piet Thiesen Piet Melkweg

Koos ziene Bert Janssen Lambertus Hub

Koupmans Nölke Koopmans Arnoldus Kempstraat

Kubbe Jup Joosten Jacobus Molenheg

Kupper Sil Scheers Silvester Keup

Leen van Linne Hannes Hilkens-Smolders Muldersweg

Helena

Liebe Bet Peeters Elisabeth Keup

Lies van Gelieskes Albert Delissen-Kersten Lies Hub

Lies van Knubs Marte Rutten-Pubben Lies Linskesweg

Linske ziene Handrie Korsten Hendrikus Linskesweg

Linske/De Dauve/ Gielen Theodoor Linskesweg

Niesse Duurke

Litjes Thiesse Pieter Rutten Pieter Mathijs Gielenhofweg

Maane Tien/Stiene Tien Beurskens Martinus Hub

Jacobus

Manusse Thies Vanmaris Mathijs Egchelseweg

Mart van Pruis Piet Janssen Martinus Keup

Martes Giel Gommans Giel Molenheg

Boos Martes Nelissen Martien Molenheg

Mechel van Stiene Drees Manders Mechelina Hub

Mechelke Mevr. Jeucken-Roosen Egchelseweg

Meulenheks Sjeng Maessen Sjeng Roggelseweg

Mie van Seije Lin Janssen- Kapelaan 

Van Knippenberg Mia Nausstraat

Moeke Rambags Rambags-Van Osch Maria Egchelseweg

Mooren Sjenske Mooren Johannes Hub

Mulkes Graad Maassen Gerard Keup

Naus Koëb Naus Jacobus Roggelseweg

Nausse Lei/Tien ziene Lei Naus Leonardus Linskesweg

Neers Naat ziene Tinus Sijben Martinus Muldersweg

Neerse Tjeu Verhaegh Mathieu Zelen

Neete Han Neten Johanna Roggelseweg

Bijnaam Originele naam Straat
Niesse Driek Nijssen Hendrikus Keup

Nül van Martes Giel Gommans Arnoldus Molenheg

Pannesjops Jan Ottenheijm Jan Hub

Per Jenke Wilms Peter Johannes Roggelseweg

Perjan Greijn Greijn Johannes Melkweg

Peter van Rinke Gielke Zeelen Peter Zelen

Pierre An Verstappen-Peeters An Gielenhofweg

Pierre Doër Peeters Theodorus Gielenhofweg

Pierre van Laor Baltus Lenders Pierre Egchelseweg

Piet van Maasse Mam Maessen Piet Roggelseweg

Piet van Sters Geelle Geel Verhaegh Piet Zelen

Piet van Thieske Joosten Joosten Piet Roggelseweg

Piette Drees/Snelles Drees Spee Andries Linskesweg

Piette Hannes/Piette Jong Spee Johannes Kempstraat

Piette Lei Naus Leonardus Kempstraat

Potloëde Sjeng Jacobs Sjeng Roggelseweg

Preuskes Gerrit Verdellen Gerard Preuskesberg

Preuskes Naat Giesen Leonardus Hub

Pruis Gradje Janssen Gerardus Keup

Pruis Piet Janssen Piet Keup

Reijne Funs Reijnen Alphons Egchelseweg

Rinke Gielke Zelen Giel Zelen

Rooijakkers Petran Rooijakkers Peter Karissendijk

Johannes

Scheris Gred Scheris Gerard Jacobusstraat

Schraomes Jantje ziene Sjaak Lemmen Jacobus Egchelseweg

Seije Fried Knippenbergh Heuvelhoek

Godefridus van

Seije Lin Knippenbergh Hoekerstraat

Leonardus van

Seije Noor/Grete Noor Oomen-Kersten Hub

Leonora

Seije Petran Kersten Peter Johannes Hub

Sil van Driekskes Thies Peeters Silvester Gielenhofweg

Sille Boor Rutten Johannes Hoekerstraat

Sille Sil Rutten Silvester Hoekerstraat

Sjaak van de Stert Wijnen Jac Molenheg

Sjaak van Hoof Piet Kersten Jac Hoekerstraat

Sjaak van Kobe Handrie Gommans Jac Hub

Sjaak van Mane Tien Beurskens Jac Hub

Sjang van de Heuvel Gommans Johannes Zelen

Sjang van Klaossenhoof Mestrom Sjang Hoekerstraat

Sjang van Loër Hannese Driek Gommans Johannes Molenheg

Sjans Jeuke Lemmen Mathieu Melkweg/

Mulderseweg

Sjeng van Gieze Pierke Giezen Johannes Egchelseweg/

Gielenhofweg

Sjraomes Maan Sijben Herman Gielenhofweg

Sjraomes Wullem Lemmen Wullem Gielenhofweg

Sjruur ziene Handrie Beumers Henricus Hub
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Bijnaam Originele naam Straat
Slots Piet Verheijen Piet Keup

Slots Siën Verheijen-Stammen Sien Keup

Spools Mien Dorssers-Smeets Mien Roggelseweg

Stammes Graad Nijssen Gerardus Keup/

Roggelseweg

Stammes Sef Stammen Joseph Hub

Stammes Truu Nijssen-Stammen Keup/

Gertruda Roggelseweg

Sters Geelle Geel Verhaegh Michiel Zelen

Sters Jan Giesen Johannes Egchelseweg

Mathias

Sters Kubbes/ Steeghs Jacobus Roggelseweg

Kubbes van de Bruk

Sters Thies Gielen Mathijs Egchelseweg

Stiene Drees Beurskens Andreas Hub

Stiene Jan ziene Kueb Beurskens Johannes Hub

Stiene Jeuke Beurskens Mathieu Zelen

Stiene Koëb/ Gommans Jacobus Hub

Schoëmekers Koëb

Strup Thieske Peeters Mathijs Roggelseweg/

Helden

Thieske Joosten Joosten Mathijs Jacobusstraat

Tien van de Mulder Sijben Martinus Muldersweg

Tien zien Lies Naus-Timmermans Linskesweg

Elisabeth

Tinus van Kobbe Hein Reinders Martinus Eemsestraat

Tinus ziene Sef Janssen Joseph Roggelseweg

Tone Duurke Vestjens Theodorus Egchelseweg

Tone Gradje Crommentuijn Egchelseweg

Peter Gerardus

Tone Hannes Jeucken Johannes Egchelseweg

Tone Kubke Vestjens Jacobus Egchelseweg

Tone Kubke ziene Tun Vestjens Anthonius Egchelseweg

Treese Wullum Ottenheym Willem Roggelseweg

Truien Thies Gielen Mathijs Huiskensweg

Truije Petran Gielen Peter Johannes Roggelseweg

Truus van Broëds Thei Hanssen-Verheyen Truus Roggelseweg

Van de Dekker ziene Jan Beuken Jan v.d. Kap. Nausstr.

Van Sjanet Sijben-Aerdts Jeannet Muldersweg

Veldesse Boor Lenders Andreas Keup

Verlindes Hannes Verlinden Johannes Hub

Vooter Doër Peeters Theodoor Gielenhofweg

Vooter Driekske Peeters Hendrikus Linskesweg

Vooter Han Gielen Johanna Gielenhofweg

Wiel van Gommenkes Hendricks Wiel Zelen

Wiel van Tone Kubke Vestjens Wiel Gielenhofweg

ziene Thei

Wulme Sil Scheers Silvester Keup/

Egchelhoek

Zele Kobe Hein Reinders Hendrikus Zelen

2.8 Kruisen en kapellen

Elk dorp in Limburg kent ze, de (veld)kruisen en

kapellen. Langs velden en wegen zijn het zichtbare

tekens van diep geloof, van dank, van verzoeken om

hulp, van verdriet. Ook in Egchel hebben de mensen

door de eeuwen heen uiting gegeven aan hun geloof.

Egchelhoek, ”Heijligh huijsken”
In de Egchelhoek heeft een kapel gestaan. We treffen

hierover de eerste informatie aan in 1685. Bij het

beschrijven van de tiendelijn komen we tegen, dat de

lijn loopt over de ”Deemse also Belsen” straat en ver-

volgens ”Vandaer opwaerts de selve straete tot aen het

heijligh huijsken in den Aggelsen hoeck”. Over de

ouderdom van dit heilig huisje hebben we geen gege-

vens kunnen achterhalen. In 1734 treffen we het nog

aan bij de tiendebeschrijving ”tot ant heiligenhuijsken

in den Echgelsenhoeck” en als een zwarte stip op de

tiendekaart. In welk jaar de kapel verdween, is niet

bekend. Op de Tranchotkaart van 1802 treffen we

enkele rode stippen aan op het plein waarvan moge-

lijk een stip nog het kapelletje voorstelt. In de grote

Historische Provincie Atlas waarin kaarten staan afge-

beeld van Limburg tussen 1837-1844 treffen we een

kruis aan in de Egchelhoek vanuit de Hoekerstraat

gezien voor het plein. Op de topografische kaart

no.727 Helden uit 1891/92 treffen we een kruis een

40

2.14 Maane Tien of Stiene Tien, 

Martinus Beurskens geboren 20-03-1886.

2.15 Han van Tummer Wullemke

Johanna Beurskens-Stammen geboren 07-12-1877.



eindje verder aan tegenover (thans Maan Reijnen), op

de plaats waar de kapel heeft gelegen.

Egchelseweg 36, Kruisbeeld
Een van de oudste monumenten in Egchel is het kruis-

beeld van de Catharinahoeve. Mogelijk is dit corpus

afkomstig van het kruis dat op de Egchelhoek heeft

gestaan. Het houten corpus wordt geschat op 250 jaar.

Mogelijk is het kruisbeeld even oud als de boerderij (238

jaar). De boerderij werd in 1928 door J. Poels herbouwd

(toenmalig adres, Egchelseweg 12). Voor het kruisbeeld

werd bij de bouw van de boerderij een mooie hoek in de

gevel vrijgemaakt. Op 11 januari 1968 werd het ”wegkruis

XVIII”, eigendom van F.J. Poels, wonende te België, opge-

nomen in de monumentenlijst. Het corpus werd gerestau-

reerd gedurende de jaren 1986-1996 door de

kapellenvereniging van Venraij. Meer dan zeven lagen

olieverf en menie werden verwijderd, alvorens een prach-

tig houten beeld tevoorschijn kwam. Het corpus meet van

de voeten tot bovenkant hoofd 80 centimeter en de reik-

tewijdte van de armen bedraagt 67 centimeter. Het geres-

taureerde corpus heeft binnen een mooie plaats gekregen

en in de gevel is een vervangend corpus opgehangen.

Keup, wegkruis
In de grote Historische Provincie Atlas, waarin kaarten

staan afgebeeld van Limburg tussen 1837-1844, tref-

fen we al een kruis aan op de Keup.

Het stond aan de weg die van de Keup naar de ”Rieth”

liep (de Rietweg). We treffen het ook aan op de topo-

grafische kaart Helden no.727 die verkend is in 1891

en 1892. Het stond niet ver van de boerderij van

”Slots Piet” en ”Slots Sien”, thans Mart van Pruis Piet

(Janssen). Wanneer het kruis geplaatst werd is niet

bekend. 

In de zestiger jaren werd het kruisbeeld met corpus

opgeruimd omdat het in vervallen staat verkeerde.

Boerderijweg 4 (Neer), kapelletje
Uit dankbaarheid werd in opdracht van Marieke Mooren

en Handrie Joosten in 1962 een gedenkkapelletje opge-

richt aan de Boerderijweg 4, tegenover hun woning.

Gerard Pijnenburg en Jeu Mooren vervaardigden het.

Het beeld is van Onze Lieve Vrouw en werd vervaardigd

door de keramiekfabriek St.Joris te Beesel. Het beeld

werd ingezegend in 1962 door rector Diederen.

Gielenhofweg 1, wegkruis
Dit ijzeren kruis werd geplaatst in de twintiger jaren

door Jacobus Hubertus Vestjens (Tone Kubke) voor het

wonderbaarlijk herstel van zijn vrouw Adriana Kersten

na een ernstige ziekte. 

Het kruis stond bij de boerderij van Thei Vestjens

(Tone Thei) die ook het onderhoud verzorgde. Thans

woont hier Arno van Ophoven.
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Gielenhofweg 17, wegkruis
Op 23 november 1891 werd te Helden het huwelijk vol-

trokken tussen Willem Lemmen geboren 13 november

1859 te Helden en Johanna Heijnen geboren 12 febru-

ari 1864 te Helden. Ter gelegenheid van hun 40-jarig

huwelijk werd, volgens overlevering, in 1931 het kruis

geplaatst. Op de topografische kaart van 1891/92 zien

we een kruis echter afgebeeld aan de overkant van de

weg. Dus waarschijnlijk is het kruis dat Willem Lemmen

heeft laten plaatsen een vervanging van het oude kruis.

Gielenhofweg, wegkruis
In 1930 werd door Linske ziene Doër (Theodorus Gie-

len) dit kruis geschonken aan zijn vrouw Maria Giesen

(Linskes Marie) toen zij 70 jaar werd. Dit van oor-

sprong houten wegkruis heeft in het verleden bij de

boerderij van Handrie van Linske (Korsten) gestaan.

Toen de vrouw van Linske ziene Handrie op sterven

lag werd hier een noveen gehouden in 1937. Later

werd het tegenover de woning van de familie Korsten

geplaatst. Het kruis stond vóór de ruilverkaveling

”Egchelsche en Keuperveld” tegenover de boerderij

van Linske ziene Handrie. Omdat de grond verkocht

werd aan de familie Naus, werd het kruis bij de boer-

derij geplaatst. Door de familie Korsten werd het kruis

weer op zijn oude plaats neergezet. 

Haambergweg 2, wegkruis
Ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van Casper

Smeets en Margaretha Janssen werd in 1935 dit kruis

geplaatst. Voorheen stond het aan de kant van de

Karissendijk.

Hub, wegkruis
Dit ijzeren kruis op stenen voet stond oorspronkelijk

in het Hubberveld te Panningen en was in eerste

instantie van hout. Kruis en corpus waren flink door

de tand des tijds aangetast. Omdat dit kruis ”in het

veld” stond mogen we aannemen dat het een ”hagel-

kruis” was, dat er ter bescherming van de gewassen

geplaatst werd. In de dertiger jaren werd het kruis en

corpus vernieuwd en bij boerderij Roots gezet, eigen-

dom van de familie Beumers op de Hub. Hier woonde

o.a. Panne Schops Jan (Ottenheijm) en Koon ziene

Bert (Lambert Janssen). Wanneer en door wie het

kruis geplaatst werd is niet bekend .
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Linskesweg, kapelletje 
Het kapelletje aan de Linskesweg is gelegen in de tuin

van Dré Brummans en werd gebouwd in 1980 door Bér

Brummans ter gelegenheid van de ziekte en genezing

van zijn vrouw Mia Brummans-Stammen. De kapel is

toegewijd aan de H.Theresia en werd door Pastoor

Konings ingezegend op 8 september 1980.

Molenheg, wegkruis
In het Grootveld stond volgens de topografische kaart

van 1891/92 een kruis in het veld op het kruispunt,

waar de Molenweg, lopende van Egchel naar Dorp, de

weg kruiste die liep van de Keup richting Panningen.

Wanneer dit kruis is verdwenen is niet bekend. Een

ander hagelkruis op de Molenheg werd geplaatst in

opdracht van Hendrik Peeters (Vooter Driekske) en

onderhouden door de familie Timmermans, later door de

familie Naus. Thans is het stuk grond waarop het kruis

staat, eigendom van Dré Thiesen. In 2.5.2. ”Buuskes of

Stroeweeskes bij overlijden” is dit kruis bedoeld.

Roggelseweg 94, herdenkingskruis
Het herdenkingskruis werd geplaatst ter herdenking

van Mathijs Joosten, die op deze akker in de oorlog

door een granaat het leven liet (zie hoofstuk 9 ”Oor-

logsslachtoffers). Dit stenen kruis werd vervaardigd

door Piet Crommentuijn uit Meijel en geplaatst op een

stenen gecementeerde voet. Het hoofd van de crucifix

werd gevormd door Meester Hendrickx uit Panningen.

Het kruis werd onderhouden door Piet Joosten en

thans door Piet Thiesen en Truus Willemsen. Het ste-

nen kruis werd vervangen door een houten kruis, ver-

vaardigd door Pierre Fleuren uit Helden. Het corpus

werd vervaardigd door Bongaerts in Tegelen.

Roggelseweg 121, wegkruis
Dit kruis zou volgens de overlevering geplaatst zijn

door Peter Stammen geboren 22-08-1822 te Helden of

zijn kinderen. Hij woonde in eerste instantie aan de

Roggelseweg 125 (Piet Dorssers). Hij huwde achter-

eenvolgens in 1848 met Francisca Petronella Bodts, in

1860 met Maria Janssen en in 1862 met Petronella van

Essen. Met Petronella van Essen bouwde hij de boer-

derij Roggelseweg 121 (thans Jan Peeters) in 1904.

Mogelijk werd het kruis geplaatst nadat Peter Stam-

men en Petronella van Essen beide in 1905 stierven.

Als op de Hei iemand overleden was werd bij het kruis

de rozenkrans gebeden voor de overledene.

Zelen, wegkruis (Panningen)
Het wegkruis op Zelen 32 voor de schuur van de fami-

lie Reinders is vervaardigd van hout en heeft een ste-

nen corpus.

Thans staan veel kruisen en kapellen die ter voor-

spraak of bescherming door onze vooroudersgeplaatst

werden zelf onder bescherming. Met name in 1996-97

hebben ze een belangrijke restauratie ondergaan en

staan onder de aandacht van de gemeente Helden en

Oudheidkamer ”de Moennik”.

2.21 Kruis bij de voormalige boerderij Beumers.

2.22 Herdenkingskruis Thieske Joosten.
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