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Belangrijkste boerderijen

3.1 Klaassenhof

Al eeuwen zijn er in het hertschap Egchel grote boer-

derijen. De grootste echter treffen we aan in de Egchel-

hoek. Dit was Klaassenhof, met als “pachter” lange tijd

de familie Mestrom en later de familie Ghielen. In het

midden van deze eeuw stond korte tijd op de gevel de

naam ”Mariahoeve”. Tussen 1600 en 1700 heette deze

boerderij ”Boeninshof”naar eigenaar Boenen uit Venlo.

Voordat de familie Boenen de boerderij in bezit had

werd de boerderij ”Jannes guet” genoemd.

”Jannes guet”
De oudste vermelding van het “Jannes guet” dateert

van 30 november 1490.1 Een zekere ”Heynken van Stock

ende Kathrijn”, zijn echtgenote, legden in dat jaar vast

dat zij een ruiling hadden gemaakt met het Hiërony-

mus-klooster te Roermond. Heynken ruilde een jaar-

rente van 18 rijns gulden die hem betaald werd uit

goederen te Heythuysen en Roggel, tegen de hof die

het klooster te Helden bezat, geheten het ”Wolfsgoed”.

Uit de pontschatting van 1469 van Helden blijkt, dat

het Wolfsgoed onder Panningen lag als ”Ditken Wolffs-

guet”.2 Als onderpand voor hun verplichtingen hebben

Heynken en zijn echtgenote aangeboden ”hoeren hoff

to Helden ghelegen to Achelen by groet Jannes guet”.1

Uit het anniversarium (ca.1500-1525) van de H.Lam-

bertuskerk te Helden blijkt eveneens dat het Jannes-

goed in Egchel lag en dat het in bezit was van de van

Achels. ”Johannes van Achell et Dirck van Achell frater

eius (zijn broer) ende Griet van Achel (hun zus) en Met

van Achel uxor (echtgenote van) Theodori ende oire alre

(al haar kinderen) dese hebben besat voer oer erfjaer-

getijt jaerlix den Pastoer ende den custer ein erfvaet

roggen den custer dat derde deel des voorschreven vaet

roggen sal men jaerlix heffe ende bueren op Jans guet

van Achel op huijs ende hoef woe dese gelegen is tot

Achel beneven den vauweren op de Achelen Dijck steyt”3

Uit een proces in 1574 dat de pastoor van Helden tegen

”Willicken Jannis” aanspande, blijkt dat deze laatste

erfpacht betaalde uit het goed van Dirck van Achel

(upgen hof).4 Of Willem Jannis door huwelijk verwant

is of dat hij het goed van de van Achels heeft gekocht,

is niet duidelijk. Uit het proces blijkt wel, dat het ging

om een belangrijke erfpacht (het kerkebrood) die op

het goed rustte. Dit kerkebrood moest sinds 1303

betaald worden.5 We mogen aannemen dat ”upgen hof”

een aanduiding was van ”Op de grote hof”.
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3.1 Boerderij Klaassenhof in 1958. Deze boerderij werd na de sloop van de oude boerderij Klaassenhof in 1928 weer herbouwd. 



Oorsprong naam Boeninshof
In 1573 treffen we in het ”Rekenboek tot Helden aen-

gegraeven nye erven gemeynte anno aengaende 22-09-

1573”, de eerste verwijzing naar de familie Boenen.6

In dat jaar werd op de naam van Anna Boemen of Boe-

nen het stuk van ongeveer 19 morgen nieuwe grond

aangeschreven. Deze ”Anna Boemen” uit Venlo blijkt

uit het geslacht van de familie van Beringen te stam-

men, als dochter van Marcellus van Beringen en Agnes

de Laet. Zij huwde voor 1562 met de Venlose Schepen

en raadsheer Henricus Boenen.7 Beiden waren telgen

uit bekende schepenfamilies te Venlo.

In de schatcedel van 1585 treffen we geen Boenens

aan en geen Boeninshof. We komen de naam ”Boe-

nins” of ”Boenenhoff” voor het eerst in Egchel tegen

in de schatcedel van 1603 met de vermelding: ”Boe-

nins hoff (aen pacht 22 gld.)”.8

In het oud kadasterboek 1602-’03 wordt gesproken

over Jacob Boener. Deze Jacob was een zoon van Mr.

Hendrick Boener en Anna van Beringen, m.a.w. de

eerdergenoemde Henricus Boenen gehuwd met Anna

Boemen of Boenen. ”Boinner Jacop, hoiff huysz und

hoiff,landt und bendt negenendertich morgen und eyn

fierdell acht roden. Het nye erff negen morgen min eyn

fierdel. Het voirderschoet sesteyn morgen negenent-

wintich roden. Het nye erff sesden halven morgen eyn

und vertich roden. Samen: 70 Morgen 4 roden”.9

Jacob Boener bezat op dat moment met zijn 70 mor-

gen de grootste hof in Egchel. Een behoorlijk goed

want 3 morgen is 00.95.50 hectare. De 70 morgen was

21.73.00 hectare in hedendaagse maat. We treffen in

voorgaand stuk eigenlijk twee goederen aan onder

Jacob Boener: de Boeninshof en het ”voirderschoet”.

Jansgoet identiek met Boeninshof?
Was Boeninshof (later Claasenhof genoemd) de groot-

ste boerderij van Egchel en was zij identiek met het

”Jans Goet”?

In de schatcedel van 1585 treffen we onder het

gedeelte van”Acchel” aan een ”Syl Jannis”. Hij valt

niet alleen op door zijn achternaam, maar vooral door

de hoge belasting die hij moest betalen: 76 gulden en

6,2 stuiver belasting. Na een drie-tal anderen krijgen

we een zekere “Neelken van der Kuilen” met 85 gulden

en 1 stuiver.10 Zij is de hoogst aangeslagene in Egchel.

Trachten we haar goed te traceren en nemen wij ook

in de volgende schatregister het hoogst aangeslagen

goed, dan komen we steeds uit op een goed, waarin

wij later Boeninshof herkennen, gelegen op de grens

van de Egchelhoek en de Hub. Boenenshof werd in de

schatcedel van 1603 voor 22 gulden aangerekend en

was daarmee weer de hoogst aangeslagene. Ook in

1618 vinden we ”Boenen hoeff” met 255 gulden als

hoogste belasting betaler.11 Welke muntsoort hier in

rekening werd gebracht is niet geheel duidelijk.

In 1646 is “Boenen hoeff” met 22 gulden 10 stuivers

en 3 ort nog steeds de hoogst aangeslagene.12

Waren de beide goederen, Boeninshof en Vurder-

schoes, oorspronkelijk een geheel? Een antwoord op

deze vraag ligt in een verkoopakte van 1653.

”Item dat in desen coop is begrepen het huys opte

schansse ende twee eeycken boomen, inden legen

baendt opten grooten hoff, niet vanden besten, nach

oyck niet vanden slechtsten”. Verkocht wordt ”het alin-

ge goet aent Achel geheyten Tvorderschot”.13

Bij deze verkoop in 1653 werd ”Tvorderschot” voor

1700 Roermondse guldens verkocht aan de familie

Jacob Jannis en Jan Geven. Daarbij trad Diderick

Schenck op in naam van ”Anna en Elisabeth Boenen”,

kinderen van Henricus Boenen (zoon van Jacob Boe-

nen) en van Elisabeth de Hergraeff. We hebben dus te

doen met een goed ”Tvorderschot”, dat afgesplitst

werd van een grotere hof. Een nader bewijs levert ons

de schatcedel na 1653 waarin duidelijk af te lezen is

dat Boeninshof beduidend kleiner is geworden.

Aangezien gesproken wordt van ”opten grooten hoff”

en de verkopers erven zijn van de vroegere bezitters

van Boeninshof mag verondersteld worden dat Boe-

ninshof en Vurderschoes oorspronkelijk een geheel

vormden en dit geheel identiek is met het ”Jannis

guet”. Het definitieve bewijs daarvoor ontbreekt ech-

ter nog.

Vorderschoes
In 1466 wordt een zekere ”Did van Vordersthoet”
genoemd.14 Uit het Thijnsboek van het land van Kessel

(1531) halen we enkele generaties later ”Anthonius van

Beryngen van Ryt Schenck (doorgestreept ”Maralyts”)

Noch der selve van Frynrens Morgen van Stock op Vorden

schoes”.15 We kunnen constateren dat de familie Schenk

het ”Vorden schoes” overdroeg aan de familie Van Berin-

gen. Als Vorderschoes en Boeninshof oorspronkelijk een

geheel waren, dan moet er een relatie zijn tussen de

families van Achell, Schenk, Van Beringen en Boenen.

Een mogelijk verband tussen de families van Achell,

Schenck en van Beringen is de leenhof Dekenshorst te

Helden. Hier was o.a. een ”Heyneken van Aygel” leen-

man en tevens treffen we er de families Schenck en de

Van Beringen aan.16

In de schatcedel van 1585 treffen we voor Syl Jannis

aan ”Meus van Deckenhorst”.10 In deze cedel zou het,
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gelet op de plaats van de vermelding, kunnen gaan om

het ”Vorder schoes”. Mogelijk is ook deze ”Meus” van

Dekenshorst een aanduiding, dat er relatie bestond tus-

sen het bezit Dekenshorst en ’t ”Vorder Schoes”.

Naast de relatie tussen de families Van Beringen en

Boenen, was er ook een relatie tussen de families Boe-

nen en Schenck. De erven Boenen, broer en zus Joes en

Agnes Boener (kinderen van Jacob Boener), en Derick

Schenck verkopen op 16 juli 1633 aan Derick Seelen en

Lijsken Goemans ”een baend met holt een morgen

geheel gelegen (langs of bij?) Linders Erf ofte hof voor

de som van 180 gl (dobbele alberte te betalen)”.17

Verdere lotgevallen van Boeninshof
Uit de schatcedel van 1663 blijkt duidelijk, dat de hof

in een keer aanzienlijk kleiner was: ”Boenens hoeff int

geheell gemeten 7758 ruen” groot.18 Omgerekend is dit

51,5 morgen en 33 roeden, m.a.w. het oude Boenins-

hof minus het in 1653 verkochte Vorderschot met

mogelijk andere percelen. Bij de tiendekaart van 1734

treffen we als eigenaar ”Heer Baron van Graus” en

”den Heer Raedt Frenjau”.19 Beiden waren door huwe-

lijk verwant aan de familie Boenen. Van 1663 tot 1787

veranderde de grootte van het bedrijf nagenoeg niet. 

Tussen 1723 en 1787 treffen we de familie Verschae-

ren aan als pachter van Boeninshof. Op 8 en 13 janu-

ari 1787 werd de boerderij in opdracht van de juffen

Graus, laatste erven van de familie Boenen, verkocht.

”bij uytbranden van keertsen ofte stockslag, publice

aen den meestbiedende den soo genoemden Boenens

hoff voor de onverdeelde halfscheyd”.20

Andries Joosten en zijn vrouw Helena Roosen uit Pan-

ningen kochten voor 1980 gulden de helft van Boe-

nens hof, ”int geheel bestaende; in hoffrijsinge off

getimmeren,wey en bouwlandt alle aen een stuck gele-

gen, groot tesamen een en vijftig morgen 33 roeden, en

het daertegen staende houdtgewasch of plantagie;

voort die tot desen hoff gehoorende hoeffslagsbemden,

geleegen in twee parceelen, ’t een tusschen de dijcken,

’t ander over den ouden dijck Breër Peel waerts te sae-

men groot 4,5 morgen”

De nieuwe eigenaar verkocht blijkbaar heel wat mor-

gens grond, want in het schatregister van 1793 staat

onder Andries Joosten nl. ”Boinens hoff” 38 morgen

102 4/5 roeden.21

”Boenenshof” kreeg op enig moment de naam ”Klaas-

senhof”. Deze laatste naam heeft tot het moment dat

de boerderij in 1986 gesloopt werd op de gevel gehan-

gen.

Op 12 mei 1854 werd door Hendrik Joosten, wonende

op Klaassenhof, een deling opgemaakt met zijn broer

Leonard Joosten. Het bezit werd verdeeld in twee

gelijken parten van 6200 gulden, waarbij Klaassenhof

werd toebedeeld aan Hendrik Joosten.22

Het bezit van Hendrik Joosten en Elisabeth Bollen

werd in 1883 weer gedeeld. Klaassenhof werd in deze

deling toegewezen aan dochter Antonia Joosten, echt-

genote van Karel Theunissen notaris te Roermond.23

”De bouwhoeve Klaessenhof gelegen in de gemeente

Helden en op den kadastrale legger dier gemeente

bekend onder Sectie E nummers 987, 1005, 1009, 1010,

1011, 1620, 1711, 1424, 2123, 1621, 2173, 2137,

2139, 2775, 3177, 3178, 1945, 2661, 2662, 2663,

2675, en 1425. Sectie D nummers 1524, 352 en 2632,

bestaande uit huis schuur, stal, bakhuis, tuin, bouw,

weiland en hooiland, schaapswei en dennenbosch, ter

grootte van dertig hectaren vier en dertig aren zeventig

centiaren ter gezamelijken waarde van negentien dui-

zend vijf honderd gulden”.

Op 10 februari 1894 werd in de herberg van Joosten en

Joosten te Panningen ”Claassenhof” met 39 hectaren
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en 47 aren en 70 centiaren door notaris Oscar Maria

Franciscus Haffmans voor 9010 gulden verkocht aan

de heren Arnold Terstappen en Mathieu Terstappen,

kooplieden te Neer.24 In 1954 werd de boerderij ver-

kocht aan Theodorus Verheggen, fruitteler te Bugge-

num. Vervolgens kocht pachter Mestrom de boerderij.

Hij verkocht ze aan Theodorus Hubertus Schreurs (Pot-

te Thei) uit Sevenum. Daarna kocht Roetje Ghielen uit

Beringe de hof van Schreurs. In de 1986 werd de hof

afgebroken door Ruud Jacobs.

Ligging der goederen
Op de tiendekaart van Helden uit 1685 vinden we Boe-

ninshof duidelijk terug als een grote hof, gelegen aan

een brede hoofdweg die tot diep in het heideveld

doorliep. Iets verder, gescheiden door een akker, lag

het Heer van Aefferdens goed (het oude ”Vorder

Schoes”). Onder paal no.70 die op de hoek van zijn

goed geplaatst werd, staat vermeld ”Een grooten Eijc-

ke boom in Mijn heer van Afferts hegghe”. Ook in de

Meursche pandschappe van 1713 tot 1721 komen we

hetzelfde goed tegen maar onder de naam ”Oeijenhoff,

Den amptman Schenck van den hoff to Oeijen, Jaerlix 1

malder ..... p.v.d. modo den Raedtheere van Afferden

solo: 1 .... Modo Juff. Marie Agnes van Aefferden”.25

De heer van Aefferden was door huwelijk verwant met

de familie Boenen uit Venlo: Mathias van Aefferden,

gedoopt in Venlo op 18 juni 1630, huwde te Sevenum

op 1 mei 1655 met Anna Boener, gedoopt in Venlo op

22 juli 1626. Deze Anna is de Anna Boenen uit de ver-

koopakte van 1653.

In rij van volgorde liggen in de Egchelhoek allereerst Boe-

ninshof, vervolgens Van Aefferdens hof en dan het iets

kleinere goed van Simon Jannis. De hof van Simon Jan-

nis is waarschijnlijk een afsplitsing van van Aefferdens

hof. (Mogelijk dat met ”de legen baendt” de wei bedoeld

wordt tussen beide hoven.) Waarom het goed van de Heer

van Aefferden na de verkoop van 1653 in 1685 en in de

Meursche pandschappe van 1713 tot 1721 nog zo

genoemd wordt is niet duidelijk. Immers, er was sinds

1653 een nieuwe eigenaar. Duidelijk is op de kaart te

zien, dat deze drie hoven nog in de lijn van de eerste ont-

ginning lagen. Deze drie duidelijk iets oudere hoven zoe-

ken we in de lijn van de voormalige Klaassenhof,

Gelieskes Albert en later Antoon (Kersten). Dit laatste

oude huis werd in de vrijwillige ruilverkaveling van 1965

afgebroken en was van een familie Jannis. Albert Kersten

huwde in met een dochter uit huize Jannis.

Bezitters en Pachters van Boeninshof
1723-1735 Verschaeren Geef

Verschaeren Wilm

1762 Verschaeren Wed.26

1771 Verschaeren Wed.Wilm27

1773 Verschaeren Wed.28

1781 Verschaeren Dirk 26

1787 Verschaeren Dirich, pachter in het jaar dat

de boerderij verkocht werd

1802 Joosten Antoinette “weduwe Klaesse-hof”29

1829 Joosten30

1840-50 Joosten Hendrik x Geenen Maria Maximi-

liana, huisno.37 31

1850-1860 Joosten Hendrik x Elisabeth Bollen32

1860-1876 Joosten Hendrik x Elisabeth Bollen. 

huisno.5232

1876-1879 Coopmans Ludovicus Casper x Jorits Maria

Huberdina, huisnr.6032

1879-1889 Peeters Peter x Geurts Gertrudis32

1889-1916 Zijberts Pieter x Nijssen Agnes32

1917-1930 Mestrom Jacobus Hubertus x Hendrix Maria

Ludovica, huisnr.6932

1930-1959 Mestrom Johannes Hubertus x Drissen

Gertrudis32

1959-1964 Mestrom Jacobus Peter Hendrikus x Delis-

sen, Hoekerstraat 5

Delissen Louis x Mestrom

1964-1974 Mestrom Jacobus Peter Hendrikus x Delissen

1975-1985 Ghielen Matheus Johannes Jacobus x Sop-

hia Wilhelmina Maria Joosten

Pachten
Jacobus Peter Hendrikus Mestrom en Louis Delissen

hadden, toen zij de boerderij van Theodorus Hubertus

Schreurs pachtten (1959-1964), 22 hectaren, 20 aren

en 10 centiaren bij de boerderij liggen. De pachtter-

mijn bedroeg 6 jaar en de pachtprijs bedroeg f 3440,-

te voldoen op 31 mei en 30 november. Dagelijkse repa-

raties die de 40 gulden niet te boven gingen, moest de

pachter voor eigen rekening nemen.

Pachtcontract Boeninshof
Van Boeninshof is nog een pachtcontract uit de acht-

tiende eeuw bewaard.33 ”Op heden 16 april 1723 hebben

ondergess. verpacht Boeninshoff gelegen tot Helden

aan Godefridus ende Willem Verschaeren gebroeders

voor de tijdt van 12 jaere, beginnende mit Paesschen

1723 ten halve wedersijts op sijnen behoorlijcken tijdt

opte seggen op conditien als volght.

Eerstelijck den aenpachter sal jaerlix aende verpachte-

ren betaelen vieren twintich specie pattacons, noch aen
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jeder verpachter soo noodich doen eenen dienst, daere-

boven sal den aenpachter (gehouden wesen te ) betae-

len de schattingen ende alle lasten geene

vuytgesondert soo tijde dese voorss. Jaeren op het

goedt sullen gesett worden. Den aenpachter sal oock

gehouden wesen te betaelen den chins ende pacht soo

den voorss hoff aen Sijne Coninckl. Majts. Domeynen

van Ampte van Kessel jaerlijcks is geldende, waervan

als oock van de schattingen jaerlijcks aen de verpach-

teren de quitantien sal thoonen. Den aenpachter sal

gehouden wesen den hoff in sulcken staet naer verloop

der pachtjaeren over te leveren gelijck hij die selven nu

aenvanght te weeten mit soo veel morgen winterschaer

als ordinair gewoon is geweest jaerlijcks te sayen ende

soo veel somersaet als tot de overige landerijen noodigh

sal wesen. Sal oock gehouden wesen den hoff dack

droogh ende wantvast te houden op sijne kosten, maer

aengaende de andere noodige reparatien sullen de ver-

pachteren de noodige materialen besorgen ende arbey-

ders den daghloon betaelen, des sal den aenpachter

gehoudenn wesen de materialen bij te vaeren ende die

arbeyders den cost te geven. In cass tijde deser ver-

pachtinghe eenige latten tot het decken noodigh sijn

sullen de verpachteren betaelen, de tijnen ende naegels

sullen de aenpachteren besorgen. Kaeff en stroey sal

volgens Landtsgebruyck gedeylt worden. De aenpachte-

ren sullen sich in geenderhande maniere hebben te

bemoeyen met het toppen off kappen der opgaende

boomen. Sullen oock gehouden wesen jaerlijcks langhs

de wallen van de bembden ofte op de bequaemste pla-

etsen te planten twintigh willige ofte else pooten. Aen-

gaende de bestiaelen sal de verpachteren vrijstaen van

naer omganck der ses off twaelff jaeren voor deselve te

neemen seven en seventigh pattacons twee schill. vol-

gens taxaet daer aff gemaeckt, ofte wel hun te doen

restitueeren het selve getall van paerden koijen rinder

ende schaepen ongeverlyck van deselve goedthijt en

jaeren gelijck sij tegenwoordigh sijn. (tekst doorgehaald)

Het getal der beesten is twee paerden acht en seven-
tigh schaepen acht koijen ende negen rinder. Vermits

de aenpachteren tegenwoordigh seer slechte paerden

hebben soo dat vriesen op het eynde deser verpachting-

he daerdoor schaede te lijden vermits dat sij dan naer

alle apparentie beeter sullen sijn soo sullen de aen-

pachteren connen volstaen mit betaelen voor de twee

paerden dertich pattacons. Sal edogh de verpachteren

vrij staen de paerden aen sich te houden mits daer voor

te betaelen aen de aenpachteren hetgeene de paserden

volgens taxaet daervan te doen meer als dertigh patta-

cons sullen waerdigh sijn wel te verstaen dat de paerden

nu niet meer begrepen sijn onder de voorigen akte van

koijen, rinder en schaepen. Soo dat het taxaet blijfft

seventigh pattacon twee schilling de aenpachteren sul-

len den beloofden pacht van vierentwintigh pattacon

jaerlijcks in den vasten betaelen, ende in cas van mis-

betaelinge sal de verpachteren vrij staen van de aen-

pachter van hoff te doen gaen ende den hoff wederom

op nieuws op des aenpachters gevaer te verpachten,

ende wat hij dan mist in der verpacht wordt sal tot

schaede van de tegenwoordige asenpachteren sijn. Wat

meer gilt tot profijt van de verpachteren. Aldus gedaen

ten daege maende ende jaer voerss. In oirconde M. J.

van Aefferden als curateur van juffer M.A.S. van Aeffer-

den ondertekend: JG de Graus, Geeff Verschaeren, Wilm

Verschaeren.

3.2 Van Gasthuishof tot
Geelenhof

Boerderij ”Gielenhof”, waar thans Piet Willems woont,

heeft een zeer oude historie. Deze boerderij is eeu-

wenlang in bezit geweest van het St. Jacobsgasthuis

te Venlo. In de archieven komt het ook voor onder de

naam ”Blencksken”.

St. Jacobsgasthuis
Venlo had behalve een weeshuis, waarvan de oudste

sporen teruggaan tot 1343 nog twee gasthuizen. Het

St.Jacobs- en het St. Joris-gasthuis. 
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3.3 Jac Mestrom in 1957 in de wei bij het vee. In de schuur van

Klaassenhof brak in oktober 1945 brand uit waarbij de met rogge en

haver gevulde schuur afbrandde. De boerderij werd gesloopt in 1988

en de schuur staat thans nog achter het woonhuis van Ruud Jacobs.



Het St. Jacobs-gasthuis was oorspronkelijk bestemd om

onderdak, bescherming en verzorging te verlenen aan

pelgrims. Wanneer de stichting van dit gasthuis plaats

vond is niet bekend. Misschien bestond het al in de

12e eeuw, dateringen zijn er van 1433. Het gasthuis St.

Jacob en dat van het H.Kruis waren gelegen aan de

Vleesstraat tegenover de Kruisheren of St.Nicolaaskerk.

Zeker is, dat in 1538 dr.Herman Kiespenninck, lijfarts

van hertog Karel van Gelre en ”stadsphysicus”, zijn

huis ter beschikking stelde voor de verzorging van

bejaarde mannen en vrouwen van Venlo. Dit huis stond

naast de St. Jacobskapel op de hoek Maasschriksel -

Helschriksel. De middelen van dit Gasthuis bestonden

uit diverse hofsteden. Het Gasthuis werd in Helden in

het archief ook vaak omschreven als ”Manhuishoff”.

Deze naam slaat op de inwoners van het gasthuis. Het

St.Joris-gasthuis ging in 1804/5 op in het St.Jacobs-

gasthuis. Volgens een artikel in de Maasgouw van 1893

was een nieuwe wet van 31 december 1814 de aanlei-

ding tot een grote fusie. Het Gasthuis, het Weeshuis en

het oude Mannen- en Vrouwenhuis werden samen

gevoegd. Zij gingen op in de ”De Rooms Katholieke

Burgerlijke Godshuizen”.34 Deze Burgerlijke Godshuizen

hadden in 1836 boerderijen in bezit. Gasthuishof, de

Hackenhof en de Veegtes te Venlo, Maserhof, Vreerhof

en Engerhof te Blerick, Herengraaf te Kessel, Hassel-

lerhof te Velden, Ophoven te Hinsbeck, Ververshof te

Lobberich Dld. en Gelenhof te Egchel.35 In 1857 werd

Gelenhof verkocht. De boerderij werd in een voor ons

nog onbekend jaar gekocht door het St. Jacobsgast-

huis. De eerste vermelding dat de boerderij in bezit was

van dit gasthuis dateert uit 1531.

Oudste vermelding Gelenhof
De oudste vermelding van Gielenhof komen we tegen

in 1431. Een zekere ”Arnt Yngelen en Nese Yngelen”

(zijn zuster) verkochten aan de Kruisbroeders te Ven-

lo 4 malder rogge erfpacht. Als onderpand werden

diverse percelen genoemd. Een ervan was ”Ind 1 boen-

re gelegen by Blanckertz huyss ind schut (schiet) op die

heide”.36 Blanckertz huis lag dus tegen de hei aan. De

volgende vermelding in 1442 geeft meer interessante

informatie. Een zekere ”Goirt van Stocket en Lysbeth”

(zijn echtgenote) verkochten enkele malder rogge ten

behoeve van een jaargetijde op het St.Barbara-altaar

in het klooster van Keysersbosch. Als onderpand stel-

de het echtpaar ”de Stocker Cuyle, gelegen tusschen

erff ende goide, ter eenre syden langhs die Ache... heg-

ghe, ende lancx den Groenen wech, komende van

Blencxkens huyse, ende mytten eyen eynde schyetende

ain Ghysken Gobbels lant”37

In 1466 en 1469 komen we het goed tegen onder de

naam ”Blencksken”.38 We treffen dit goed als tweede

op de lijst van belastingbetalers in Egchel. Samen met

nog twee andere betaalde het 3 schilt. Een hof betaal-

de 4 schilt. De meesten betaalden 1 of 2 schilt. We

mogen dus veronderstellen dat Blencksken een rede-

lijk groot goed was.

In het anniversarium uit het eerste kwart van de 16de

eeuw blijkt dat er een verkoop heeft plaats gevonden.

”Com Jan van Alet ux eis en Beel van Brumpt en Jan

Blankers en met ux Jan en Dirick. Filii en Henne Jan

Blanckers broeder dese hebben besat pastoer en custer

11 vlems tijns gelegen op Jacob Manthuijs guet huijs en

hoef liggende tho paenighe”.
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Of het hier om een verwisseling gaat of dat in Pan-

ningen ook nog een goed lag van het St.Jacobsgast-

huis, is nog niet duidelijk. Hoe het ook zij,

Blenckskens goed lag in Egchel en werd verkocht. In

het Meursche Pandschapregister heeft men het over

”Dat Gasthuys van Venlo van Agnes Gencken Blenkens

huysvrouwe”.39

In 1531 treffen we meer bewijzen aan, dat de boerde-

rij overging naar een andere eigenaar. ”Her Johan van

Hold end Gerard van Loenen provisore des Gasthuis van

de Venloe van de Heynken Blenxkens guet (doorge-

streept Heynken Blenxkens)”.40 Dus Heynken Blenxkens

heeft dan zijn boerderij verkocht aan het Gasthuis van

Venlo. In 1559 blijkt de familie Gubbels grond te

bezitten langs de Gasthuishof ”Geubels Jan, 1 morgen

benevens ’t erf van ’t Gasthuis hoff tot Venlo”.41

Het St. Jacobsgasthuis te Venlo bezat op diverse plaat-

sen in de regio boerderijen. Meestal werden zulke goe-

deren gekocht uit oogpunt van geldbelegging en om

economische onafhankelijkheid te verkrijgen. Immers

degene die alleen goed in Venlo bezat, kon door of tij-

dens een oorlog veel verliezen. Alleen spreiding van

goederen kon voor blijvende inkomsten zorgen. De

nieuwe eigenaren kochten tevens nieuwe grond bij de

boerderij. In 1559 6 morgen en 1 royen en in 1573 nog

eens 5 morgen en 10 royen. Bij deze laatste aankoop

stond vermeld ”5 morgen en 10 royen is betimmert met

huys ende schuur gelegen beneven Claes Geuyen erff

ende benevens Heincken Gaertgens erff”.41 In 1469

woonde voor de Gasthuishof op de Keup een Gaert

Gayen. Mogelijk gaat het hier om dezelfde familie.

Er werd in 1573 nog meer aangekocht ”Dat Gasthuys to

Venlo 4,5 morgen 1 vierdel 17,5 roy Noch 30 royen van

Lennart Stammen wegen inde Meetceel staet 14 Mor-

gen. Noch 1,5 morgen 6 voet int Bosken velt”. In dat

zelfde jaar treffen we nog een vreemde eend in de bijt

aan. Langs Gasthuis lag een boerderij met de naam

”Der Apteker”. Het is natuurlijk best mogelijk, dat een

van de provisoren van het St. Jacobs Gasthuis te Ven-

lo een Apotheker was. Door zijn functie als bestuurder

van het St. Jacobsgasthuis was het mogelijk kennis te

hebben van goederen nabij de gasthuisbezittingen.

In de schatcedel van 1578 lezen we ”Gasthuys hoff 18

gulden, 6 stuivers van Jan Huighen 1 gulden 18 stui-

vers”.42 Waarschijnlijk gaat het hier om de pachter.

Over de grootte van de Gasthuishof geeft de Schatcedu-

le van 1602 informatie ”Dem Gasthuysz hoyff, huysz und

hoiff landt und bemdt dertich morgen min eyn fierdel

und twyntich roden het nye erff viertheyn morgen by

huysz und hoiff, int Boskens veldt eynen twyntich mor-

gen eyn fierdel seventheyn roden het nye erff aander-

halven morgen min twee roden tzamen 66,5 morgen 35

roden.” Bij deze vermelding staat ook nog dat op 29

november 1615 de provisoren ”Johan van Beringhe ende

Peter Sanen” van het ”St. Jacopsgasthuys tot Venloe”

”6,5 morgen een vierdel en 10 roeden” grond kopen van

Silken Selen en zijn broer Jan en zuster Mercke.43 Gast-

huishof was op een na de grootste hof van Egchel. In

1618 betaalde ”Boenen Hoeff” 255 gulden belasting en

”Den Gasthuys hoeff” 219 gulden en 12 stuivers.44

Regelmatig vond er enige uitbreiding plaats. Deze

grondvermeerdering kon plaats vinden, indien de Heer

van Helden grond te koop aanbood. Aanleiding hier-

voor was meestal de slechte financiële staat van de

Gemeente. In 1625 werden nog eens 5 morgen nieuw

erf aan gegraven.45 Waar deze nieuwe percelen lagen is

niet aangegeven. Gezien de ligging en uitbreidingsmo-

gelijkheden is dat wellicht op de Keup. In 1631 wer-

den nog eens 4 morgen en een ”ruen” bijgeschreven.46

Op 10 april 1636 werd in een vergadering van de

”gemeijne schepen, gesworenen ende gemeijne geerf-

den” besloten ook in de ”heertschap van Egell” de

nieuwe grond (nieuw erf) te belasten met 3,5 stuiver

voor een tijdsbestek van 10 jaar.47

De naam Gasthuishof is duidelijk. Iets anders is de

naam ”Gielenhof”. Onder deze naam is de huidige

boerderij nog steeds bekend. We mogen aannemen dat

de naam van een pachter afkomt, want de eigenaar

was het St. Jacobsgasthuis te Venlo. In 1663 treffen

we voor het eerst een pachter met de naam ”Gaert

Gylen”. In het ”Heljes” is het van Gielen naar Gelen

een kleine stap.

De hof breidde zich langzaam uit. In 1663 blijkt de

totale boerderij te bestaan uit 72,5 morgen en 63 roe-

den.48 In de schatcedel is duidelijk te lezen dat het om

een eigenaar gaat, maar de oorspronkelijke Gasthuis-

hof is gesplitst. We treffen aan ”Gasthuis tot Venlo

daer Gaert Gijlen op woent 43 morgen en 6 roeden”. Op

de Keup ligt het goed van ”Gaert Voegels 29 morgen en

57 roeden”. Hier blijkt uit, dat er een splitsing heeft

plaatsgevonden. Onderzoek in het archief van het

St.Jacobsgasthuis bracht geen duidelijkheid. In totaal

moest het Gasthuis 22 gulden 3 stuivers en 9 penning

betalen.49 Waarschijnlijk zijn de nieuwe erven die in de

voorgaande decennia bij Gasthuishof aangeschreven

werden op de Keup aangegraven.
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De ligging van de hof komt voor het eerst duidelijk

naar voren op de tiendekaart van 1685. Bij de paal-

vermelding is ook sprake van een plaats waar het bak-

huis van ”het Manhuishof” heeft gelegen. Langs

Gasthuishof woonde een Aerdt van Dijck. Blijkbaar

heeft de pachter van Gasthuishof aan een houtwal

gekapt van deze Aerdt van Dijck. In 1701 treffen de

Provisoren ”Sr.Gaelen en Sr.Boecksteger” van het Man-

huis van Venlo namelijk een vriendelijk ”akkord” in

deze kwestie met Aerdt van Dijck. 

Aerdt van Dijck woonde wellicht op het goed dat voor-

heen Apothekershof werd genoemd. Of met deze hout-

wal verwezen wordt naar de toen nog begroeide

Lankert valt niet vast te stellen.

In 1718 vinden we de tweede aanwijzing over de naam

Gielen: een Jan ”op Gielen hoff”.50 Of deze Jan ook met

de achternaam Gielen werd genoemd, vermeldt het

stuk niet. Jan komt voor samen met enige anderen in

een kwestie over loslopende honden. Honden moesten

”gesloten, gebonden of geknuppeld” zijn volgens de

Heer van Helden.

Op 2 mei 1735 staat in het overlijdensregister een Jan

Knippenbergh vermeld. Hij was ”Halver van Gielen

hoff”. De Jan in 1718 kan dus ook Knippenbergh gehe-

ten hebben. Een ”Halver” was pachter van een boerde-

rij en diende de helft van de opbrengst af te staan aan

de verpachter. In 1743 treffen we een Mathijs Knip-

penbergh aan op de boerderij. Vele generaties zouden

nog volgen. Een vreemde naam die we in 1771 voor het

eerst i.v.m. Gasthuishof aantreffen, is ”Halmushof”.

Deze niet nader te verklaeren naam treffen we ook in

later jaren, o.a. 1894, aan. Achter de boerderij liep een

pad op het Egchelsveld aan. Haaks daarop liep een zij-

pad naar de Keup. Dit pad had de naam ”Heelmuspad”.

Toch is in de belangrijke stukken altijd sprake geweest

van Gasthuishof of Gelenhof. De naam van Gielen moet

van belang geweest zijn, want de boerderij werd geen

Knippenberghshof, ofschoon de familie Knippenbergh

er zeker 150 jaar woonde.

In 1793 was de”Gasthuys hoff” het derde huis op de hui-

zenlijst van Helden. In totaal lagen in dat jaar bij ”huys

hof ende bemt en land aengelaegs 43 morgen 6 roeden”.51

Gasthuishof zal in de loop der eeuwen diverse keren

zijn opgebouwd. De huidige structuur waarbij de boer-

derij en de schuur los van elkaar liggen treffen we al

duidelijk aan in 1734. Wanneer de boerderij gesticht is

of wanneer de huidige boerderij met schuur gebouwd

werd, is niet bekend. Op 6 maart 1781 kreeg ene

Antoon Peeters aan arbeidsloon op de Hof 7 gulden en

18 stuivers betaald. Of het hier gaat over bouwarbeid

is niet te achterhalen. Antoon Peeters was een tim-

merman, derhalve mogen we concluderen dat er van

enige verbouwing of restauratie gesproken mag wor-

den. In 1811 treffen we meer concretere gegevens aan.

”Voor Reparatien aan Gheelen-hof te Helden toebehoor-

ende aant oud Manhuys van Venlo, 1811

Voor reparatie aan Geelenhof: 200 pond schuijf per 100

pond 40 stuijvers is 40 gulden.

Aan latten 9 gulden.

Voor glasen maaken 4 gulden.

Voor dekloon 3 gulden.

Nog 2500 pond schuijf ad 40 stuijvers per 100 is 50 gulden.

700 Teijnen ad 4 stuijvers de 100 is 8 gulden en 8 stuijvers.

3 Pond nagels per pond 9 - stuijvers is 1 gulden en 8 stuijvers.

400 Steenen ad 2 gl. de 100 is 8 gulden.

Aan den smit 1 gulden en 10 stuijvers.

Aan den Timmerman 20 gulden.

Alsnog 300 pond schuijf ad 34 stuijvers de 100 is 51 gulden.

600 Tijnen ad 4 stuijvers de 100 is 1 gulden en 4 stuijvers.

Nog 3000 pond schuijf ad 35 stuijvers de 100 is 52 gul-

den en 10 stuijvers.

Aan den Dekker voor 4 daagen arbeids-loon 2 gulden en

16 stuijvers.

Aan den timmerman voor 4 daagen idem 2 gulden en

16 stuijvers.

150 steenen ad.3 gulden.

Voor 4 vat kalk 2 gulden en 8 stuijvers”.

In totaal repareerde en bouwde aannemer H. Rutten in

dat jaar voor 254 gulden. De verbouwing werd over

enkele jaren uitgestreken. In 1813 treffen we een

rekening aan ”Reparatien gedaen aan den Bouwhof

genaamt Gelen hof volgens accoord gemaakt met admi-

nistratie der gods huysen van Venloo door Henricus

Rutten zoo aan Het huys, stalling, schuur en aan de

daaken ter somme van vier hondert vijftig guldens”.

Aldus ondertekend te Venlo op 6 oktober 1813.

In 1815 werd een nieuwe ”heerd” ingemetseld, ”16 juni

1815 heeft Theodorus Knippenberg gelevert aen Mannes

hoff vierhondert en vijfentwintig gebranden steenen in

tot en nieuwen steenen heert en kosten het hondert

twee gulden en dit is te samen 8 gulden 10 stuivers.”

Of de reden tot verbouwing in 1811 en de daarop vol-

gende jaren de slechte staat van de gebouwen was,

maakt de rekening niet duidelijk. In de kadasterpa-

pieren treffen we aan dat een herbouw heeft plaats

gevonden in 1885.

In de periode dat ook Helden viel onder het bestuur

van Napoleon moesten hand- en spandiensten worden
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verricht voor het Franse leger en maakte Theodorus

Knippenbergh verschillende reizen naar Duitsland.52

Tot circa 1830 woonde op Gelenhof de familie Knip-

penbergh. In dat jaar werd het huwelijk voltrokken

tussen Mat Janssen en Joanna Knippenbergh. Schijn-

baar waren de Knippenberghs een welgestelde familie.

Zelfs toen de boerderij over ging naar een schoonzoon

werden zaken toch nog geregeld door de Knippen-

berghs.

”Bij onderhandsche verpachting van de 16 januari 1842

is de pachthoeve Gielenhof gelegen in de gemeente Hel-

den verpacht geworden aan Mathis Janssen akkerman

woonende te Helden voor de tijd van zes vaste jaren

aanvang nemende voor de gebouwen en weilanden met

15 mei 1842 en voor de landerijen stoppelbloot na den

oogst van hetzelfde jaar”, aldus een notitie uit het

aantekenregister van de Burgerlijke Godshuizen. Hoe

lang pachter Janssen nog op Gelenhof vertoefde, is me

niet bekend. In 1848 bouwde hij een nieuwe boerderij

in de Egchelhoek. In deze boerderij woonde later Thies

van Maris. Kinderen van Mathijs van Maris sloopten

deze boerderij in 1991. Bij het slopen trof men het

stichtingsjaar in een steen boven de achterdeur aan.

In het bevolkingsregister van 1850-1860 staan Mathis

Janssen en Johanna Knippenbergh ingeschreven

zowel op Gielenhof huisnummer 20 als op Egchelhoek

huisnummer 47.53

Het gezin Janssen was de laatste uit doorlopende

familiereeks van pachters die op Gielenhof vertoefden.

Met het verstrijken van de tijd veranderde ook de

structuren van Gasthuizen en hun beleid. Dat hun

bezittingen in onrustige tijden ver verspreid lagen in

de regio bracht economisch gewin en enige zekerheid.

In de 19de eeuw ging men over tot verkoop van de goe-

deren. ”Voor notaris Pieter Lodewijk de Lom de Berg

verschenen: Arnold Hurstjes ontvanger der stedelijke

belastingen, Frans Antoon de Gruijter Wethouder der

stad Venlo, Antoon Jozef Ferber rentenier de twee laat-

sten als regenten en Jean Gerard Wolters koopman en

rentmeester. Allen vertegenwoordigd voor de Rooms

Katholijke Burgerlijke Godshuizen der stad Venlo. Ver-

kopen bij Openbare Verkoop de Bouwhoeve Gielenhof

gelegen te Helden bestaande uit Huis, schuur, stalling

bouw en weilanden en heide.

- Een perceel hooiland gelegen de Broeckbemden groot

68 roeden 50 ellen sectie C 1127 en 1128.

- Een perceel bouwland gelegen ter plaatse genaamd

Gielenhof groot twee bunder 12 roeden 70 ellen sec-

tie D nummer 497.

- Een perceel dito terzelfde plaatse groot 48 roeden 20

ellen sectie D 480.

- Een huis terzelfde plaatse gelegen groot 9 roeden 50

ellen sectie D 481.

- Een tuin terzelfde plaatse groot 5 roeden 60 ellen sec-

tie D 482.

- Een perceel Weiland terzelfde plaatse groot 2 bunder

89 roeden 60 ellen

- Bouwland 7 bunder 80 roeden 40 ellen D 484

- Een perceel heide in Engelskamp groot 1 bunder 16

roeden 20 ellen sectie 2217, 2218, 2219.

- Een perceel weiland 41 roeden 60 ellen sectie D 2220”.

De verkoop vond op 9 april 1856, 14.00 u, plaats in de

herberg van wethouder van de Beuken te Helden. Uit-

gezonderd van deze koop waren een schop en een bij-

enhut. Deze waren in het bezit van de toenmalige

pachter. De hof werd voor 8500 gulden verkocht aan

de Heer Guillaume Hubert Engels van beroep brander

en zijn halfbroer Leonard Engels en zijn halfzuster

Mej. Dorothea Engels. De laatsten twee waren nog

minderjarig. Alle drie verkregen eenderde deel. Klaar-

blijkelijk heeft er nog een deling plaats gevonden. In

een delingsakte opgemaakt op 21-12-1882 blijken er

maar twee erfgenamen te zijn. Anna Dorothea Sibilla

Engels gehuwd met Philip Hubert Willem Esser burge-

meester te Venray en Franciscus Josephus Mathias

Leonardus Engels grondeigenaar te Helden. Zij waren

kinderen van wijlen Jan Michael Engels en weduwe

Christina Petronella Verhaegh.

Uit deze akte blijkt, dat Gielenhof een klein onderdeel

was van het totale bezit. Beide kinderen Engels kregen

een part ter waarde van 25.000 gulden. Helaas staat

de waarde van Gielenhof met de daarbij behorende 52

percelen niet apart vermeld. De bouwhoeve werd toe-

gewezen aan Franciscus Engels.

Franciscus overleed op 5 februari 1903. Zijn echtgenote

Maria Catharina Huberta Peters, van beroep rentenier-

ster, liet haar nalatenschap en die van de kinderen

delen in 1910. Van de zeven kinderen kreeg Leonora

Dymphina Heubertina Rosalie Engels Gielenhof toege-

wezen. Zij was een zus van Leikes Pol. Bij Gielenhof

stonden vermeld 19 percelen bouwland, weiland, heide,

schaapswei, hooiland, huis stal, schuur en erf in totaal

26 hectare, 99 aren en 60 centiaren. Ook hieruit blijkt

niet de waarde en van Gielenhof. Het hele part van

Rosalie Engels werd geschat op een waarde van 26.700

gulden. Gielenhof was daar maar een onderdeel van.

Waarschijnlijk is de waarde van het goed toegenomen.
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Op 31 maart 1906 kwamen Peter Hubert Janssen en Maria

Hubertina Indemans op de boerderij. De vorige pachters

Anton Kersten en Johanna Friesen trokken naar de

Egchelhoek. De eigenaar en nieuwe pachter had veel

pech, vooral met de brand op boerderij Gielenhof op 17

juli 1906. ”Helden. Woensdagavond, omstreeks half elf

sloeg de boerderij, genaamd Geelenhof te Egchel in brand.

In korten tijd waren schuur, huis en stalling een prooi der

vlammen. Een vijftiental schapen en drie varkens ver-

brandden”.54 Volgens de kadastergegevens liet de eigenaar

de herbouw pas in 1908 plaats vinden. De boerderij werd

op 10 februari 1917 verkocht en toen kwamen er gege-

vens over de waarde vrij. Rosalie Engels bleek inmiddels

gehuwd te zijn met Frans Meewis koopman te Weert. Bei-

den machtigden notarisklerk Mathei Wilms (Gritte Mat-

hei) om de bouwhof Gielenhof te verkopen. Dit

geschiedde voor Notaris Oscar Maria Franciscus Haffmans

te Helden. Kopers waren Hendrik Coenen en Judith Sens-

sen uit Ophoven-Roggel. De hof bestond nog steeds uit

19 percelen ter grootte van 26 hectaren, 99 aren en 60

centiaren. De koopprijs werd gesteld op 17.000 gulden en

aanvaarding van het huis kon geschieden in 1918. Pach-

ter Janssen zou de boerderij volgens overlevering slordig

achter hebben gelaten. Volgens het bevolkingsregister is

pachter Peter Hubert Janssen reeds in 1917 naar huis-

no.130 getrokken. De slordige toestand kan verklaard

worden uit de leegstand van een jaar. Op 12 april 1918

kwam het echtpaar Coenen met 5 kinderen vanuit Roggel

naar Egchel. Niet alles ging over rozen. In het eerste jaar,

op 30 november 1918, stierf de knecht. In 1919 overleed

Piet Oomen op de boerderij. Slechts zeven jaar na de

komst naar Egchel overleed ook boer Hendrikus Hubertus

Coenen op 30 november 1925. De 46-jarige Coenen over-

leed aan buikvlies-ontsteking. Voor het jonge gezin zat

er niets anders op dan de boerderij weer te verkopen. Het

oudste kind was 10 en het jongste nog geen jaar. De ver-

koop werd gehouden op 29 november 1925 voor notaris

Maria Franciscus Haffmans. Koper was Theodorus Willems

(Pastoers Thei) en acht kinderen wonende op de Erdbrug

te Sevenum. De grootte van de boerderij was hetzelfde

gebleven. Het koopbedrag was flink gestegen: voor

24.500 gulden ging de boerderij van de hand. Met uit-

zondering van de stalwaterpomp en een kippenhok kon

de aanvaarding plaats vinden in 1926. Als pachter kwam

Johannes Kersten vanuit Velden naar Egchel. In een uit-

gaven- en inkomstenboek van pachter Jan Kersten tref-

fen we aan ”de halve pacht ƒ 450,-”. In totaal moest in

1934 dus ƒ 900,- aan pacht opgebracht worden. Uit een

in 1937 gehouden deling van het bezit van de familie

Willems blijkt, dat Gielenhof iets in grootte was toegeno-

men. De boerderij was 28 hectaren, 13 aren en 90 cen-

tiaren groot. In 1955 vond een deling plaats in de familie

Willems. Bij deze deling kreeg fruitkweker Piet Willems

de schuur toebedeeld. Piet verpachtte de schuur en een

gedeelte van de grond aan Martin Kersten en Drika

Beurskens. De laatste legde een fruitboomgaard aan.

Toen Piet naar de Polder vertrok, verkocht hij zijn gedeel-

te aan Martin Kersten. Martin bouwde daarna een woon-

huis aan de schuur vast. Later werd deze aan Peter

Bongers verkocht. De boerderij en het overige gedeelte

van de grond werd aan Wiel Willems toebedeeld. Anno

1998 is de hof nog steeds in bezit bij de familie Willems-

Peeters. Nu bewerkt zoon Piet (Appele Piet) de hof. Piet

Willems kocht in het midden van de negentiger jaren de

schuur en de daaraan vastgekoppelde woning. Hiermee

waren de boerderij en schuur weer bij elkaar gebracht.

Gielenhof zal als naam nooit verdwijnen in Egchel, al zal

de herinnering bij velen niet meer bij de boerderij liggen

maar meer in de straatnaam die aan de aangrenzende

weg werd gegeven. In 1971 werd op verzoek van de inwo-

ners van Egchel aan de verbindingsweg, die liep van de

Egchelseweg in zuid- oostelijke richting tot aan de split-

sing Roggelseweg-Keup, de straat dus waaraan de wonin-

gen Roggelseweg 78 en 80 waren gelegen,
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3.6 Pachter , Hendrik Anton Kersten “Hoofboor” 

Geboren 1835 te Wanssum.



”Gielenhofweg” genoemd.55 In 1975 werd het stuk van de

Egchelseweg in het verlengde van de Gielenhofweg tot

aan de Raadhuistraat ook Gielenhofweg genoemd.56

Bezitters van Gielenhof:
1431 De familie Blanckertz of Blenxkens

1550 ca. St. Jacobsgasthuis / De Katholieke Bur-

gerlijke Godshuizen

1856 Guillaume Hubert, Leonard en Dorothea Engels

1882 Franciscus Engels

1910 Rosalie Meewis-Engels

1917 Hendrik Coenen

1925 Theodorus Willems

1937 Splitsing boerderij en schuur

1955 Piet en (broer) Wiel Willems, thans een

zoon van Wiel

Piet Willems.

Pachters en/of eigenaars Gelenhof:
1431 Blanckertz

1531 Blenxkens Heynken

1663 ”Gijelen Gaert”

1718 ”Gielen hoff Jan op”

1735 Knippenbergh Jan ”overleden”

1743 Knippenbergh Thijs

1769 Knippenbergh Mathis

1786 Knippenbergh Hendrick x Cuijpers Johanna

(gehuwd in 1783)

1806 2e huwelijk met Verschaeren Cecilia

(gehuwd in 1795)

1810 Knippenbergh Theodoor x Jeucken Maria

1840 Knippenbergh Theodoor

Janssen Math x Knippenbergh Joanna

1869 Verschaeren Hendrick x Kessels Gertrudis

1870 Jacobs Hendrik x Verschaeren Theodora

1872-75 Jacobs Peter Johannes x Cuijpers Petronella

1875-85 Zeelen Leonard x Jacobs Johanna

1885 Kersten Hendrik Antoon x Friesen Johanna

1906-17 Janssen Peter Hubert x Indemans Maria

Janssen Peter Johannes Wilhelmus Huber-

tus x Ruijters Maria Elisabeth

1918-26 Coenen Hendrik Hubert x Sensen Judith

Gertruda Maria

1926 Kersten Johannes x Peeters Petronella

Kersten Martin x Beurskens Hendrika

1965 Willems Piet x Peeters
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3.5 De familie Kersten in 1932. Piet, Johannes Kersten, Dora (Simons-Kersten), Mia, Trui , Nellie , Dien, Petronella Peeters, Toën, Martin. 



3.3 Leengoed van Enckefort

In Egchel lagen verscheidene boerderijen met een lan-

ge en rijke historie. De Hof van Inckevort was op twee

na grootste boerderij in Egchel. De boerderij ”Hof van

Inckenvort” stamt vermoedelijk van voor 1200. Moge-

lijk is ze oorspronkelijk in bezit geweest van een adel-

lijk iemand, die het tussen 1000-1200 ten leenrechten

heeft verkocht aan een boer. Het leengoed is mogelijk

een onderdeel geweest van de goederen die de graven

van Kessel in 1279 aan de Graaf van Gelder verkochten. 

Reeds in de pontschatting van 1369 treffen we een

”Peter van Inkennoert” aan. We nemen aan, dat het

hier gaat om een van Enckevoort. Of deze al op de hof

van Enckevort woonde, valt niet te bewijzen. De eer-

ste belening van het goed treffen we in 1415 aan:

”ontfench Sijmon van Enckevort den hoff toe Enckevort

also als die mit sijne tobehoir gelegen sijnden inden

kerspel van Helden ende heerschap van Naechel (of Nai-

chel) tot eijne pundige leene”.57

In 1424 ontving Peter van Enckevort, waarschijnlijk

een zoon van Simon, het leengoed. ”Anno 1424 Peter

van Enckevort ontfinch den Goed ten Campe ofte Enck-

evoirt geheten”.58 De naam ”ten Campe” wordt vaker

gebruikt. Ook in 1451: ”de hof geheiten tot Ynckenvoirt

ofte Campe, in den in den kerspel van Helden, daerna-

est gelant sijn Jenneke Hannes kynderen an d’ eenen

sijde en aan d’ andere sijde dat goet in gen Rade”.

Daarna werd de boerderij steevast ”de hof van Enckevort”

genoemd. Wij houden voor de uniformiteit deze schrijf-

wijze aan. We dienen de aanduiding leengoed en hof te

onderscheiden. De boerderij kan dus op beide slaan.

De boer van Enckevort werd als leenman door de Leenhof

te Gelder te onbeduidend gevonden om de Leenheer, de

Hertog van Gelder, later de Koning van Spanje en vervol-

gens de Koning van Pruisen met raad en daad bij te

staan. Desondanks waren leenmannen meestal vermo-

gende mannen. ”Peter van Inckennoert” betaalde in 1369

het tarief van 8 pont. Als men dit tarief hanteerde had

men een vermogen groter dan 100 pont.58 Dat de van

Enckevorts aandelen hadden in de Heldense windmolen is

ook een aanwijzing van vermogendheid. In 1533 betaal-

de ”Symon van Ynckenvoert” 4 gulden en een ort. De hof

van Enckevort was in dat jaar de derde hoogste op de lijst

van aangeslagenen. In 1603 kunnen we uit het schatre-

gister herleiden hoe groot de boerderij in Egchel was: 45

morgen en 8 roeden.59 Sebastiaen van Enckevort verklaar-

de als leendrager in 1731 de hof ”van Inckefort ligt te Hel-

den in het quartier van Achel”. De grond behorende bij

het leengoed was verdeeld in 9 morgen (Heldense mor-

gens) aan Bastiaen van Inckefort, Peter Kessels 9 mor-

gen, de erfgenamen van Claes Verschaeren 4,5 morgen en

Gerardt Gommans ook 4,5 morgen, in totaal 27 morgen.

In Heldense maten is dat ca. 9 hectare. Oorspronkelijk

was het leengoed ca.15 hectaren groot; na wat afsplits-

ingen in 1647 en 1731 ca. 9 hectare. In 1647 werd van

het oorspronkelijke goed 3 Hollandse morgens afge-

splitst. Zo’n afsplitsing noemde men ”knuppelleen”. Dit

knuppelleen moeten we tegenover de hof van Enckevort

zoeken, nu An Naus-Lenders, Kempstraat.

Uit een akte, in bezit van de familie Nabben uit Seven-

um, kunnen we iets over de waarde van de hof van

Enckevort herleiden. In 1797 verklaarde Joannes van
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3.7 De boerderij uit 1837 van de familie Grommen afgebeeld in 1959 gebouwd door de familie van Maris.



Enckevort dat hij verkocht: ”mijn gedeelte, welke met

mijn broeders en susters nog onverdeelt ben, besittende,

zijnde mijn gedeelte een achtste deel in de Heldense

plaats genaamt Enckevort’s hof en sulcks voor de som

van 375 gulden cleefs”. Zijn broer Sebastiaen volgde

enkele dagen later: ”Ons gedeelte in de soogenamde

plaats te Achel tot Helden”. De kopers waren Peter Nab-

ben en Catharina van Enckevort. De hof had een waar-

de van 8 maal 375 gulden is 3000 gulden cleefs.60

Van de waarschijnlijk eens heel statige hof is niet veel

meer over. De hof lag aan de huidige Kempstraat, waar

nu de tot woning verbouwde boerderij van de familie

Tummers staat. De huidige boerderij werd, volgens een

inscriptie in een steen bij de voordeur, in 1837 gebouwd.

Oorspronkelijk zat deze steen in de voorgevel. Voor 1837

stond een boerderij tussen de huidige boerderij en de

Gielenhofweg. Of op het voormalige leengoed ooit een

versterkte boerderij heeft gestaan, kunnen we nu niet

meer achterhalen. We mogen aannemen dat de boerderij

diverse keren geheel vervangen is. Toen Hub Grommen

de boerderij in 1922 kocht, lag er nog 6,5 hectare bij.

In 1952 verkocht hij de boerderij met 5,20 hectare voor

24.000 gulden aan zijn schoonzoon Pierre Nouwen.

Nouwen verkocht de boerderij met 35 aren in 1959 voor

9.000 gulden aan zijn zwager Wiel Grommen. 

Leenman
Iemand die een leengoed bezat werd leenman

genoemd. Hij genoot bescherming van zijn leenheer.

De leenman hoeft niet op het leengoed gewoond te

hebben, wat we ook zien bij de familie van Enckevoort

uit Sevenum. Als de bezitter niet van adel was maar

gewoon boer, dan was de leenman ook vaak de bewo-

ner van het leengoed. 

De leenman had zich aan bepaalde regels te houden. Hij

had de heerschappij over het leengoed en kon zonder

toestemming van de heer wijzigingen aanbrengen in de

bestemming van het goed. Naar vast gebruik moest een

leenman de leeneed regelmatig vernieuwen ten huize

van de leenheer, in dit geval bij de heer van Gelder.

Gebeurde dit niet, dan vervielen de leenrechten. 

Het bedrag dat een leenman moest betalen noemde

men een heergewaad. In de vroege middeleeuwen

moest de leenman de leenheer bijstaan. Het leengoed

van Enckefort was daarvoor te onbeduidend. Dit doet

vermoeden, dat de boerderij pas later tot een leengoed

is gemaakt (1200-1300), toen het ook gebruikelijk

werd grondstukken te verkopen ten leenrechten. Hier-

door werd ook een band met de verkoper, de leenheer,

in stand gehouden. De leenman had het totale vrucht-

gebruik erfelijk in bezit, mits hij zich hield aan de gel-

dende bepalingen volgens de reglementen van de leen-

hof, waaronder het leengoed ressorteerde. Verkoop

was alleen toegestaan na toestemming (octrooi) van

de leenheer. Het zelfde gold voor het in onderpand

geven van een goed of een deel hiervan voor een

lening. Van de opbrengst van de verkoop was een deel

voor de leenheer, vaak de veertigste penning. Overleed

de leenheer of de leenman, dan moest de (nieuwe)

leenman bij de (nieuwe) leenheer de eed van trouw

vernieuwen en het normale heergewaad betalen. Ook

een erfgenaam moest de eed vernieuwen, als hij het

erfelijk bezit wilde behouden. In de Franse tijd rond

1800 werd afgerekend met het feodale stelsel en wer-

den de leenrechten afgeschaft.

De naamsverklaring
Voor de naam ”Enckevort” worden in het Limburgs

Jaarboek van 1898/1899 enkele verklaringen gegeven:

”een enge of smalle weg”.61 Een voort, foort, fort is een

doorwade, of doorwaadbare plaats in rivier of beek, ook

een gangbare strook door heidevlakten en zandige

streken. In de ”Niederrheinische Geschichtsfreund”

treffen we bij Furth aan: een ”Flussübersetzungsstelle”.

Als we de naam inpassen op de ligging van de Hof van

Enckevort, kunnen we aannemen, dat een ”gangbare

strook door heidevlakten en zandige streken” een toe-

passelijke verklaring is. 

Sporen van een beek ter hoogte van de hof van Enck-

evort zijn door mij niet aan getroffen. Wel was er veel

moerasgebied, dat zich recht voor de boerderij uits-

trekte. Het blijft de vraag of de naam van Enckevort

hier is ontstaan of dat de boerderij en later het leen-

goed Hof van Inckenfort de naam van de voormalige

eigenaar van de boerderij, een ”van Enckevort”, heeft

gekregen. Bij de laatste mogelijkheid zou de familie

van Enckevort uit Baarlo in aanmerking komen, die

daar ook een leengoed bezat onder de naam ”hof van

Ynckevoirt” of ”Hof van Inckevort”.

De naam van Enckevoort vinden we nu alleen terug in

een straatnaam. De gemeente Helden besloot in 1963

de nieuwe weg die van de Linskesweg (voorheen

Egchelseweg) in noordwestelijke richting afboog naar

de Jacobusstraat in de uitbreiding van Egchel op

advies van de Culturele Raad van Helden, gedaan op

17 maart 1960, Enckevoortstraat te noemen.62

Zeer veel ”van Enckevorts” komen uit Sevenum. Van

de meesten liggen de wortels in Egchel, op de hof van

Enckevort. In de archieven treffen we de van Encke-

voorts ook aan op Onder en Eindt (Baarloseweg) te

Helden en in Baarlo.
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In Egchel is de naam ”ten Campe” nog te vinden in het

iets lager gelegen weidegebied ”de Kemp”. Een kamp was

een afgebakend perceel grond, ook wel afgepaald of door

een sloot gescheiden van een ander perceel. Zowel op

droge als op natte grond kon ”een Kamp of Kemp” voor-

komen. In 1953 werd door de ”Kempstraat” de naam

vastgelegd.63 In 1989 werd bovendien de naam van de

”St. Jacobusschool” veranderd in Basisschool ”De Kemp”.

Leenmannen / bewoners van de Hof
van Inckenvort:64

1369 Peter van Inckennoert (Geen bewezen leen-

man, alleen vermelding in Pontschatting 1369)

1415-29 Simon van Enckenvort (Hoff geheiten

Simonshoff van Ynckenvoirt, 1424)

1429-51 Peter van Enckevort (Peter Simonszoon van

Ynckenvoort)

1451-92 Symon van Enckevort

1520 Bastiaan van Enckevort (ontving het leen als

erfgenaam van zijn oom Simon)

1570 Peter van Inckefort (zoon van Bastiaen, ver-

nieuwde de eed met toestemming van zijn

oudste broer Heijnken van Inckefort)

1629 Mathijs Camps en Helwig van Inckefort

(dochter van Peter)

1629 Johan van Inckenvoirt

1666 Peter van Inckenfort (na het overlijden van

Johan van Inckenfort)

1683-03 Henrick van Inckenfort (na overlijden van

zijn vader Peter)

1703-40 Bastiaen van Inckefort (de belening geschied-

de na het overlijden van Hendrik van Inckenfort

door Momboir Willem van Knippenbergh)

1743 Peter Nabben gehuwd met Petronella van
Enckevort (dochter van Sebastiaen van Enck-

evort)

1765 Joannes Nabben (belening, zoon van Peter,

gehuwd met Cornelia Kessels)

1786 Wed. Peter Nabben (belening door gevol-

machtigde Joannes Boecx)

1793 Jan van Enckevort gehuwd met Ida van de

Broeck (zoon van Sebastiaen van Enckevort)

1802 Peter van Maris en Ellis Nabben

1810 Peter van Maris en Adriana Janssen

1837 Herbouw van de boerderij

1850 Servaes Lemmen en Johanna van Maris

1872 Peter Lemmen en Petronella van Maris

1908 Peter Johannes Lemmen (Schomekers Han-

nes) en Wilhelmina Oomen

1922 Hubertus Wilhelmus Grommen en Maria

Catharina Verlinden

1952 Gerardus Johannes Grommen en Agnes

Gertruda Gellen

1957 Wilhelmus Grommen en Agnes Theresia

Mathilda Severijns

1965 Joseph Johannes Marie Tielen en Johanna

Petronella Gertruda Cleven (Kochten de

boerderij met 27 are grond in 1965 van Wiel

Grommen voor 25.000 gulden)

1973 Rob Tummers en Francy Botden (De huidige

bewoners kochten de boerderij van de familie

Tielen in 1973)

Het Knuppelleen aan de Kempstraat
Een knuppelleen is een afsplitsing van een leengoed.

In 1647 vond een afsplitsing van de hof van Enckevort

plaats. Gijsbert van Holt werd beleend met 3 Holland-

se morgens uit het leen goed van Enckevort.65

Ook de bewoner van een knuppelleen moest regelma-

tig de leeneed laten vernieuwen. Een leengoed kon

geërfd worden door een zoon of dochter. In 1780 ging

het knuppelleen over op Joannes Claes, zoals te lezen

is in het fragment uit de leenakte.”Frederick bij der

gratie Godts Koninck van Pruischen doen condt dat voor

ons erscheenen is, Joannes Claes ende heeft te leen

entfangen drij holl. morgen landts, voor deesen gesple-

ten uijt den leen goede, genoemt Enckeforts Hoff, gele-

gen in den Ampte van Kessel inde Heerlijckheijt Helden
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3.8 Fragment uit de kadasterkaart uit 1820. Links thans Kemp-

straat 14 (Tummers) en rechts Kempstraat 5 (Naus) rechts onder

Kempstraat 7 (Peeters).



ende gemaeckt tot een besonder Leen ten Gelderschen

Cluppel Leen rechten met vijftien golt gulden te verher-

gewaden. Leenroerigh, bij doode van wijlen Jan Jans-

sens, Joes Claes hiervan Manschappe ende eedt van

trouwe gedaen ende gelooft alles verner te doen, dat

eenen goeden ende getrouwen Leenman sijnen Leen-

heere te doen schuldigh is, dergelijcke den voors: Joan-

nes Claes sijne erven ende naercommelingen ons, onse

Erven ende naercommelingen als Hertogen in Gelre,

altijd ende soo duck des noodt gebuert ende het selve

leen erledight, ook doen sullen, beheltelijck in alles

ons, als Hertogh in Gelre, onses ende een jeder sijn

goedt recht, sonder argh ofte list, hier sijn over ende

aengeweest onse mannen van Leen”66

Anders dan bij de hof van Enckevort is van de boerde-

rij die op het knuppelleen stond een mooie foto

bewaard gebleven. De afgebeelde oude boerderij werd

gedeeltelijk afgebroken tussen 1942 en 1959. In 1942

werd het eerste stuk aangebouwd als woning voor

Johanna Spee-Gielen. Daarna werd in 1959 het huidi-

ge pand Kempstraat 5 gebouwd door Lei Naus (Piette

Lei) en An Lenders (Piette An). 

Blijkbaar had de hof de bijnaam ”Piette”. Piette Drees

en Piette Hannes, zonen van Hendrik Spee, hadden

hier hun ouderlijk huis. Toen de familie Naus-Lenders

op de boerderij kwam wonen, erfde ze ook de bijnaam

”Piette”.

Leenmannen/bewoners van het
Knuppelleen
De volgende personen werden beleend of woonden op

de boerderij, die een knuppelleen was van de hof van

Enckevort. Het pand wisselde tussen 1840 en 1998

vaak van adresaanduiding: Egchel 18, 32, 38, 40, 44,

86 en Kempstraat 5.

1647 Gijsbert van Holt (door transport van Johan van

Inckevort)

1681 Johan van Holt (na de dood van zijn vader) 

1704 Simon Jannis gehuwd met Maria van Holt

1715 Simon Jannis 1,25 morgen en zijn zwager Jan

Janssen 1,75 morgen

1724 Jan Janssen

1758 Joes Claes 

1780 Joannes Claes (alias Jan Giesen Hannes) gehuwd

met Catharina van Holt

1802 Peter Janssen en Maria Claessen

1840 Willem Janssen en Petronella Jacobs

1842 Mathijs Verlinden en Anna Maria Janssen (doch-

ter van Willem en Petronella Jacobs)

Theodorus van Ninhuijs en Anna Maria Janssen

(Jannis)

1874 Hendrik Spee en Dorothea Verlinden

1918 Johannes Spee en Johanna Gielen

1937 Leonardus Petrus Naus en Johanna Petronella

Lenders
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3.9 Deze boerderij dateert uit de 17e eeuw, op de voorgrond zien we afgebeeld Piette Han (Johanna Spee-Gielen) in 1930 en rechts achter-

eenvolgens, het “tuitenrek”, de mestvaalt en de puthaak.



3.4 Landgoed de Ceub

In de schattingslijst uit 1469 treffen we slechts één

persoon die grond bezat in het gebied dat wij kennen

als de Keup. Deze persoon betaalde 2 schild belasting.

De grond lag voor de boerderij van ”Blencksken” (Gie-

lenhof).67 Het gebied de Keup was toen nog zeer klein

en van generlei waarde. De ”konijnsaarde” van de Keup

was voor landbouw niet erg geschikt. We kunnen nu,

rijdend over de Roggelseweg, nog een licht heuvelach-

tig landschap waarnemen. Dit moet het resultaat zijn

van eeuwenlange ophopingen door zandverstuivingen.

Dit gebied lag op de grens tussen de wildernis en de

vruchtbare grond, welke aan het moeras lag. Het nieu-

we erf, zoals nieuwe ontgonnen grond werd genoemd,

was voor weinig geld te koop. 

Alleen echte doordouwers konden hier nog enige pro-

ducten uit de grond halen. Om verdere zandverstuivin-

gen tegen te gaan, werden dennenbossen aangelegd.

Ouderen uit Egchel kunnen zich nog herinneren, dat

veel gezinnen zich op de Keup niet konden handhaven

en onder erbarmelijke toestanden hun schamele boer-

derijen moesten verlaten. Pas toen kunstmest werd

gebruikt, kon men deze (kenienszank) bewerken. In de

schoot van de Keup ligt een verborgen monument uit

een ver verleden ”De Lankert”.

Op de Keup treffen we in 1663 aan o.a. ”Letten

Heijmans” die er 16,2 morgen en 14 roeden bezat. Op

een afsplitsing van ”De Gasthuishof tot Venlo” (de late-

re Gielenhof) woonde ene ”Gaert Vogels”.68

In 1725 treffen we Maes Heijnen en zijn vrouw Maria

Rutten aan op Landgoed ”De Ceub”. Het woord ’land-

goed’ duidt op een boerderij. Na het overlijden van

Maes Heijnen ging het landgoed over op zijn wettige

erfgenamen, de kinderen. De Gemeente Helden, die

toen belasting hief, ontving van de familie Heijnen het

volgende bericht: ”Gemeente, we betalen geen belasting

en als tegenprestatie ontvangen jullie ons goed de Ceub”.

Het gemeentebestuur was hier niet over te spreken en

nam een advocaat in de arm om te krijgen waar ze recht

op had. Deze schreef: ”Den Eijgenaer die een erff verla-

et moet de schattingen der bouwlanden tot st.Jacob

betaelen en van huijs en weijlandt voors het geheele

jaer, in welck hij vant goet afstandt doet waertoe den

schatheffer hem bij parate executie can dwingen”. 

In de stukken werd nog een tweede huisje vermeld,

dat in het bezit was van Maes Heijnen en dat bewoond

werd door Joannes Beeren. Ook Beeren werd aange-

sproken, doch deze was zich van geen kwaad bewust

en antwoordde: ”Alsoo de schattingen van dit huijske

en annex erven Maes Heijnen sijn aengeschreven, die

hem oock als eijgenaer daervan heeft gedragen selfs het

huijske afgebroecken sonder tegen spreecken der regeer-

ders: soo can men niet vinden dat Joannes Beeren voors

abandonnement vant selve souden moeten instaen”.

Het gerecht stelde de gemeente in het gelijk. Zij kon

de erfgenamen dwingen tot het doen van een behoor-

lijke reparatie van ”den Ceub”, aldus geadviseerd te

Horst op 22 oktober 1760 door J.J. van Douveren.69

Vervolgens werd het huis blijkbaar opgeknapt. In een

ongedateerde akte heeft men het namelijk over ”voor

het decken van den Ceub sijn genomen de volgende pio-

niers: Leonard Martens 5 dagen, Jan Vervoort 5 dagen,

Thijs Vervoort 4 dagen, Hendr. Fijten 4 dagen”. In een

bijgevoegde rekening werden 15 latten en omtrent 100

nagels vermeld.
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3.10 Links het huis van Slots Sien (Mart Janssen) en rechts de

boerderij van Liebe (Peeters). Verder zien we Tinus Peeters met zijn

nichtje Mieke. Het kruis verdween in 1971.



De oplossing van de kwestie is niet in de bewaarde stuk-

ken vermeld. Het vervolg diende zich aan in een akte

van 12-10-1761. Toen werd de ”Ceub” groot ongeveer 25

à 26 morgen bouw- en weiland ”seer slecht van natuijre

met een ten uijtersten bouwvalligh huijs aen den heijcant

gelegen” verkocht aan Joannes Simons onder de voor-

waarden, dat de gemeente het ”getimmer in behoorlijke

staeth van reparatie stellen” en dat het gebouw twee

jaren schattingsvrij (belastingvrij) zou blijven.

De overige grond van ”Landgoed de Ceup” werd op 19

oktober 1760 door de Heerlijckheijt Helden uitgezet

voor ”beackeren”. In totaal werden 12 morgen aange-

boden en gekocht door Theodoor Gommans, Derick

Engels, Hendrik Jeucken, Dirck Verschaeren hoff, Thijs

Daniels. In totaal leverde dat de gemeente 83 Cleefse

guldens en 7 stuivers en 1 ort op.70

Het landgoed werd verdeeld onder de families Simons,

Peeters, Scheers en Verschaeren. Het oud huis van de

familie Liebe (Peeters), waar veldwachter Peeters

geboren werd, was het laatste overblijfsel van eerder

genoemd landgoed. Rondom ”landgoed Ceub” ont-

stond de huidige buurtschap de Keup.

Op de Keup woonden in 1793 drie gezinnen en in 1802

vijf. In 1829 woonden er nog steeds vijf, maar huis-

nummer 5 lag op de Egchelhei (Melkweg) met als adres

”Keup 5”.71 Waarschijnlijk was dat ook de eerste boer-

derij op de Egchelhei. In 1850 was het aantal boerde-

rijen gegroeid naar tien.72 Tussen 1919 en 1939 lagen

er 14 huizen op de Keup.73

De Wolfstal op de Keup 
en wolven in Helden
Op een lijst uit 1787 waarop vervallen gebouwen ver-

meld zijn, komen wij nog een keer het goed ”de Ceub”

tegen. Onder nummer 1 staat bij Joannes Simons, dat

”Den Wolfstal afgebroken is. Desen circa jaeren 1725 a

1726 behoort bij den Ceub. Welcken Ceub oock niet min

int eerst van den seven jaerigen oorlog vervallen, aen

de gemeente geabbondenneert, is alsoo in massa ver-

bleven, en naer dat de gemeente selfs alvorens den

Ceub in staet gestelt dese massa aen Joannes Simons

noch min dan last overgeven heeft”. Waarschijnlijk gaat

het bij deze stal om een onderdeel van het goed ”de

Ceub”.74 Dat deze stal Wolfstal genoemd wordt, geeft

wellicht iets aan van de omgeving waarin hij gesitu-

eerd was. Het gebied was onherbergzaam en dicht

tegen de woeste grond gelegen en als zodanig een ide-

aal verblijfsgebied voor wolven. 

Er zijn geen directe aanwijzingen gevonden, dat er op

de Keup wolven hebben gezeten. In de gemeente-

schattingslijsten van 1466 en 1469 komen wel ver-

scheidene personen voor onder de naam ”Wolff”75 en

in Beringe werd in 1810 een kind door een wolf mee-

gesleurd.76 Er zijn nog andere gegevens, die aangeven,

dat er vroeger in Helden wolven huisden. Volgens een

tekst uit 1743 nam een groot aantal Heldenaren op

zich de paarden die door wolven werden gedood of die

door wolven in het broek gedreven werden en daar

verdronken, samen te vergoeden aan de ongelukkige

eigenaar. Het is bij mijn weten de eerste onderlinge

paardenverzekering.77
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3.11 Contrast waar het heden het verleden raakt. We zien boerderij Liebe met mulden (ronde) handpannen in het begin van de tachtiger jaren,

kort voor de sloop. De laatste overblijfselen van “Landgoed de Ceub”.



Onder ”Achell” staan bij die samenwerking de volgen-

de namen van eigenaren vermeld:78

Dirik Verlinden,

Dirick Roosen (De Hub),

Thijs Gielen (Egchel),

Martien Oeters (De Hub),

Geurt Verhaegh (De Hub of Egchel),

Alof van Maris (De Hub),

Peter Peeters (De Hub),

Jannis Scherders (Egchel),

Dries Heijnen (Ceub),

Thomas Gommans,

Wed. Dries Pijpers,

Thijs Knippenbergh (Keup/Egchel),

Jan Joosten (Egchelhoek),

Gerard Gommans (Egchel),

Peter Rutten (Hondsheuvel),

Derick Roosen (Hub)

Zwervers en Rotmeesters
Behalve wolven trof men in dat ruige gebied van de

Keup regelmatig zwervers en deserteurs aan. Zij ontlie-

pen op de Keup met de boerderijen ver van de bewoon-

de wereld de drukte van de dorpen en de veldwachter.

Op 5 december 1788, ’s avonds, vroegen Joanna Dec-

kers en Sibilla Bollen, allebei afkomstig uit Gelder, bij

de familie Scheers op de Keup om onderdak. Joanna

had een baby bij zich. Dat zal voor Sil Scheers waar-

schijnlijk een extra reden zijn geweest hen toe te staan

in de schuur te overnachten. Hij verklaarde dat hij ze

”heeft geplaceert uyt christelyck medelijden”. ’s Morgens

bij het ontwaken bleek het kindje dood te zijn. Nie-

mand had iets gemerkt. Sil voelde zich toen toch ver-

plicht naar de schout te gaan. Deze kwam naar de

hoeve op de Keup en stelde een ondervraging in. 

Het verschijnsel van rondtrekkende bedelaars of mars-

kramers bleek niet vreemd te zijn in die tijd. Op 6

december trof de schout nog twee vrouwen aan op de

hoeve de Keup. Het betrof Apollonia Koutts van 20

jaar en Rosina Bongerts. Zij hadden de twee eerder

genoemde vrouwen toevallig ontmoet. 

De gemeente Helden had om bedelaars op te sporen

een armenjager in dienst. Deze armenjager was altijd

bewapend met een snaphaan (geweer). Armenjager Jan

Hermans arresteerde op 3 maart 1789 in de Beringer-

hoek de op de Keup eerder gearresteerde Sibilla Bollen.

Zij meldde, dat zij in 1788 ook al eens gearresteerd was

en geslapen had ”aent Achel omtrent de Ceub”.79

Ook is bekend, dat er een arrestaties heeft plaats gevon-

den van drie overvallers op de Keup. Deze drie werden

na berechting veroordeeld tot de dood door de strop,

omdat zij een overval gepleegd hadden in Maasbree.79

Men spotte vroeger niet met de rechtspraak. Voor de

veiligheid had men in Helden de ”Rotmeesters”. Deze

buurthoofden zorgden ervoor, dat nachtwachten door de

gehuchten (rotten) liepen om brand en rondzwervend

gespuis op te sporen. In 1739 treffen wij daarover als

informatie aan: ”Rotte de wachte sullen hebben aen te

gebieden op maniere hier naer volgende, dat twee man

uijt haer rot de wachte sullen hebben te houden van elff

uijren des nachts tot twee uijren des morgens daer naest-

volgende, hun tot versekeringe van dien bij hunnen res-

pe. Rotmester aen te melden ten elff en 2 uijren voors”

aldus opgemaakt te Helden op 10 januari 1739”.80

In het begin van de 19de eeuw waren de rotmeesters er

nog steeds, wat blijkt uit: ”De wagt van Eggel en de

Hub word gehouden en is zamengestelt van De Keup,

Eggel en Eggelschenhoek, De Hub, Zelen en Hondsheu-

vel tot de Stert. Deze moet alle nagten drij maal klop-

pen bij de rotmeesters Dirick Gielen en Jacob Gielen, en

bij Sil Scheers op de Keup, en bij Sil Engels op de Stert.
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3.12 Schutte Maan, (veldwachter) Henricus Peeters werd geboren op

05-01-1872 in de boerderij van “Liebe”. Hij was achtereenvolgens

gehuwd met Johanna van Maris, Dorothea Jacobs en Maria Cuijpers.



Daar en boven moet deze wagt zich eens aanmelden op

de nagt bij Theodorus Beijers in den Heuvelhoek. Het

kloppen zal geschiede alle 2 uhren, te beginnen om 10

à 11 uhren s’avonds tot 4 à 5 uhren s’morgens”. 81

Zigeuners
Anders dan in Egchel stonden aan het begin van deze

eeuw in de Egchelhoek enorme grote eikenbomen. Met

name tegenover boerderij Klaassenhof stond een vijf-

tal eiken die zeker tweehonderd jaar oud waren. Onder

deze bomen luierden de mensen. Ook werden daar de

takkenbossen beschut opgestapeld. Ouderen uit de

Egchelhoek vertelden, dat er onder de bomen met

name in de zomer vaak zigeunerwagens geparkeerd

stonden, genietend van de schaduw.

Er zijn tijden geweest, dat zigeuners de gehuchten niet

in mochten. In noordelijk Nederland begon kort na

1720 een echte jacht op zigeuners die ook vaak ”hey-

denen” worden genoemd. De gevangengenomen zigeu-

ners werden vanaf die tijd niet meer verbannen, maar

ter dood veroordeeld. Ook Pruisen waartoe Helden

behoorde, hanteerde harde wetten. Op 25 november

1725 werd door de bode van het bestuur in Gelder bij

de schout van Helden een Koninklijk Besluit afgeleverd.

”Das die zigeuner, so im lande betreten werden, und XVI-

II jahr Und daruber alt seyn ohne Gnade Mit Dem Galgen

Bestraffet, und Kinder in Weisenhauser gebracht werden

sollen”, aldus het Edict van 5 oktober 1725.

Ook werd gemeld, dat in de grensplaatsen voortaan een

zigeunergalg moest staan. Daarom ”ordanneeren ende

beveelen wij U, alomme waer men gewoon is dusdaenighe

heydenpaelen (Zigeunergalgen) te stellen, ende alwaer

deselve mochten ontcommen ofte verbrocht wesen, wede-

romme nieuwe op te richten, ende tegens deselve een bret-

tjen te hichten waerop eenen heyden ofte zigeuner aen de

galghe hangende wordt affgebeelt, stellende daeronder

dese formalia: Straffe der Heydenen oftte Zigeuner”.

Een verkoopakte uit 1733 levert het bewijs dat er op

de Keup een zigeunergalg heeft gestaan. Een van de

percelen wordt omschreven als ”een verdel morgens

aen den heydenpost”, bij de zigeunergalg dus.82

De eerste Heldense Justitieplaats
In het verslag van de grensinspectie op 15 en 16 juli

1700 treffen we een interessante vermelding aan. Deze

inspectie vond plaats tussen Helden en Kessel en begon

bij de ”Donckerbergh” en eindigde aan de ”Geerhoeck”.

Met deze hoek wordt waarschijnlijk de Heldensche Hoek

bedoeld. Ter hoogte van de ”Eijckenpeel” trof men het

volgende aan ”langhs den Eyckenpeijl op te hangen des

Broexsbergh langhs den Staek ofte Heldensche Eerste

Justitie Plaetse ende soo voorts den selven bergh gevol-

cht tot aen ende op den kant van den eenen wech comen-

de van Helden ende lopende af in Eijckerbroeck boven de

Vrijhúevels opde nieuwe lantweer aen”.83

Op de kadasterkaart uit 1820 vinden we in sectie D

’Groot Veld’ op de Keuperheide de ”Staekberg”. De plaats-

beschrijving van de ”Staeck ofte Heldensche eerste Justi-

tie plaetse” komt nagenoeg overeen met de oude plaats

”de Staek berg”. Het betreft hier een grote heuvel met

daarom heen zeven kleine heuvels. In het Middelneder-

landsch Handwoordenboek: ”Staec, stake, o.a. de staak

op een brandstapel waaraan een veroordeelde werd vast-

gebonden”. Natuurlijk had ’staak’ ook betekenissen in de

zin van wapen, gewas, paal, stam, schandpaal, enz.,

maar mogelijk zou onderzoek kunnen vaststellen of hier

ooit terechtstellingen hebben plaatsgevonden.

3.5 Roosenhof

Tussen Gielenhof en de hof van Enckevort lag de oude

boerderij Roosenhof. Deze boerderij kunnen wij plaat-

sen in Egchel aan de Linskesweg nummer 1. Omstreeks

(1500-1525) treffen we in het anniversarium het vol-

gende aan: ”Com jaerlix besat twee vleems Uter int de

naar Tijnse Ruth vander Haghe ende Rost Goede gel-

dende heff”.84 Omdat Ruth vander Haghe belasting

betaalde over het Roosengoed mogen we aannemen,

dat hij met een Rosen gehuwd was. 
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3.13 De Staekberg ca.1820 op de Keup.



In 1531 treffen we in het tijnsboek van het land van

Kessel aan: ”Sycke Wijlhelm die Roese Huijs frouw”.

aan.85 Blijkbaar was de boerderij toen belangrijk, want

ze was in 1533 de hoogst aangeslagene voor belasting

met 6 gulden 3 stuivers en 1 ort.86 In 1559 begon

Hencken Rosen in Egchel met een ontginning van iets

meer dan 6 morgen nieuw erf en in 1573 woonde een

Trijn Rosen er op de boerderij.87 De boerderij was in

1585 nog steeds een goede belastingbetaler. ”Symon

Roissen” betaalde in dat jaar 44 gulden en was daar-

mee de vierde hoogste belastingbetaler in Egchel. In

1597 treffen we een ”Heynken Roosen” aan.87

De schatcedel van 1602 geeft aan hoe groot Roosenhof

was: ”Simon Wissen huysz und hoiff landt und bendt

vyffendertich morgen vierendertich roden. Het nye erff

seven morgen vyfftheyn roden”. Roosenhof was dus met

zijn 42 morgen een van de grotere boerderijen van

Egchel. Waarom hier over ”Simon Wissen” geschreven

wordt en niet over Roosen is me niet duidelijk.88 In een

ander stuk uit 1603 spreekt men van ”Symon Roes-

sen”.89 In 1615 treffen we er ”Hencken Roesen” aan90 en

in 1625 werd deze ”Hencken” voor belasting aange-

schreven over 2 morgen land die hij blijkbaar in 1573

had gekocht en ontgonnen.91 Ook in 1631 en 1636

schreef men dezelfde Hencken in het register van nieu-

we erven in en pas in 1646 treffen we een ”Jacob

Roosen” aan.92 In een cedul van het hoofdgeld uit 1649

lezen we bij Rosenhof: ”Jacob Rosen et uxor, Hencken

Rosen, den knecht, scheper en maecht”93

In 1663 blijkt de boerderij van ”Jacop Roesen huis en

bemt ende lant te samen gemeten groet sijnde 6678 roe-

den”.94 Omgerekend is dat 44,5 morgen en 3 roeden en

naar huidige maatstaven iets meer dan 14 hectare.95

Daarna is het volgen van de geschiedenis van Roosen-

hof moeilijk gezien de thans beschikbare gegevens.

Een reconstructie aan de hand van de schatcedulen

laat het volgende beeld zien. Uit de schatcedel van

1678 blijkt, dat er een deling plaats heeft gevonden.

Henderick Peters, gehuwd met Nees Roosen, krijgt iets
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3.14 Op deze plaats stond in het verleden Roossenhof. De afgebeelde boerderij van Naus werd opnieuw opgebouwd in 1883 na een brand. Afge-

beeld staan Dreeskes Tien zien Grit (Margaretha Timmermans-Peeters) voor haar ouderlijk huis met Mia Korsten (van Linske ziene Handrie) en

Lies Timmermans (gehuwd met Lei Naus).

3.15 Grafsteen van Jan, Windil, Angenes en Hendrik Roosen uit

1632 met familiewapen. 



uit Roosenhof toebedeeld.96 In 1700 blijkt hij nog een

gedeelte van Roosenhof overgenomen te hebben. Hij

leende daarvoor 400 gouden ducaten van Casparus

Beckstegers burger te Venlo en Catharina Conrads

tegen een rente van 4%. Interessant is de beschrijving

van het onderpand in deze akte ”huis en hoof bemt

ende landt ongeveer tien morgen in het hertschap

Achell, ter ener sijde Zijll Stammen, ter andere sijde

Aerdt van Dijck sijnde vrij en onbeswaert”.97 Volgens de

klapper van Meester Peeters was buurman Silvester

Stammen gehuwd met Joanna Roosen (alias Claes).

De oude Roosenhof bezat in 1663 zo’n 6678 roeden,

waarvoor een bedrag verschuldigd was van 14 gulden,

9 stuivers en 6 penningen. Een latere toevoeging

bracht het verschuldigde bedrag op 15 gulden, 2 stui-

vers en 10 penningen. 

Vervolgens vonden tussen 1663 en 1725 enige afsplits-

ingen plaats. In het belastingregister van 1725 vinden

we hoe het oorspronkelijk eigendom verdeeld is. De

nieuwe eigenaren van gedeelten van het goed zijn:

Jacob Roosen, Hendrik Peeters, Wilm Roosen, Jacob

Jaken en Jacob Engels. Het bezit van Jacob Engels,

waarvoor hij 2 gulden, 5 stuivers en 10 1/6 penning

belasting moest betalen, ging naar de erfgenamen van

Zill Stammen, te weten Thijs Drissen, Thijs Engels,

Beatrix Engels em Hendrick Peters.

De erfgenamen van Zill Stammen kregen ook de goe-

deren die Jacob Roosen geërfd had, uitgebreid met een

stuk grond dat gekocht werd van Johannes Beeren.

In 1761 verkochten Christiaen Scherders en Joanna

Roosen hun eenvijfde deel van het ”goet thoe Roosen

gelegen onder de hertschappe Aggel voor 306 gl. Cleefs”

aan Francis Stammen en Michiel van Wis.98
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Waarschijnlijk ging het hier om een stuk grond langs

Roosenhof. In de kadasterboeken treffen we op deze

plaats later de boerderij van Linske aan. Het pand werd

door Wie Korsten en To Korsten-Rambags gesloopt in

1971. Na aankopen in 1768 en 1771 was het bezit op 9

februari 1779 in handen van Frans Stammen en de wedu-

we van Michiel van Wis, ieder voor de helft. In 1805 ver-

kreeg Peter Stammen de helft, minus 1/8 morgen en de

andere helft plus 1/8 morgen kwam bij Peter Boots.

Het door Hendrik Peters afgesplitste goed werd uit-

eindelijk verdeeld door de erfgenamen van Ruth Gie-

len en Mathias Gielen, gehuwd met Elisabeth Hesen:

a de kinderen van Jacobus Gielen,

b Nijs Gielen,

c de kinderen van Peter Gielen,

d de kinderen van Hend. Gielen,

e Wilm Verhaeg togtmaker loco Maria Gielen.

Na het overlijden van Wilm Verhaeg werd dit laatste erf-

deel in 1803 verdeeld over de overige vier erfgenamen.

Om de verbanden te kunnen volgen, is hierna een

(niet volledig) genealogisch schema opgenomen.99

3.6 Catharinahoeve

In de Egchelhoek staat aan de Egchelseweg 36 een

voormalige boerderij met schuur die volgens de over-

levering uit 1760 zou dateren. Een jaartal of andere

aanwijzigingen hiervoor werden niet aangetroffen bij

de laatste verbouwing in 1986. De boerderij ligt in

sectie H nummer 82 op een perceel van 73 are 60 cen-

tiaren. Van oorsprong was het bezit van de boerderij

veel groter. In 1840 lag er 16,5 ha bij. In 1853 vond

een deling plaats onder de kinderen van Jacob Jeuc-

ken en Catharina Leijsten. Antonia Jeucken, weduwe

van Hendrik Joosten, kocht de boerderij voor twee-

duizend een en negentig gulden. Gerard Jeucken

kreeg vermoedelijk de schuur toebedeeld. 

De twee dochters van Hendrik Joosten, t.w. Anna

Dorothea en Maria Catharina, erfden de goederen van

hun ouders. Anna Dorothea was gehuwd met Renier

Jacob Kessels, koopman te Kessel en Maria Catharina

was gehuwd met Martinus Poels. Beiden blijken in

1875 eigenaar te zijn. In 1885 verkocht Gerard Jeuc-

ken de schuur aan Martinus Poels.

66

3.17 De Catharinahoeve omstreeks 1932, met Adriana (Antje) Vestjens-Kersten en de dienstmaagd Graate Trui.



De familie Poels dreef schapenhandel met de families

Jeucken en Joosten en leerde zo zijn vrouw kennen.

In ”Die al wil koopen wat hij ziet…” van Jan Derix en

Sjef Verlinden worden de lotgevallen van de familie

Poels en anderen uit Venray beschreven.101

De boerderij zien we op oude kaarten afgebeeld in een

T-vorm met daarlangs een losse schuur. In 1885 moet

de schuur of de woning hersteld of opnieuw gebouwd

zijn volgens de aantekeningen in het kadaster. 

De familie Poels-Joosten had in de gemeente Helden

inclusief de boerderij in totaal 27 ha in bezit. In 1923

vond er een deling plaats tussen de twee zonen van

Martinus Poels en Maria Catharina Joosten t.w. Johan-

nes Antonius en Hendrikus Andreas Poels, ”Roomsch

Katholiek Priester”, zonen van Martinus Poels en

Maria Catharina Joosten.

De alom bekende priester Hendrikus Andreas Poels was

dus een zoon van de Egchelse Maria C. Joosten. Hij

werd priester gewijd in 1891 en was onder andere

werkzaam in Leuven en Antwerpen, maar werd vervol-

gens als jongste kapelaan aan de St.Martinusparochie

te Venlo benoemd. Vooral in zijn functie als hoofdaal-

moezenier in de mijnstreek waren zijn verdiensten

zeer groot. Hij overleed op 7 september 1948 te Heer-

len. De gemeente Helden heeft in Panningen een plein

naar hem genoemd, waar verscheidene functies bij

elkaar komen waarop Poels trots geweest zou zijn: het

beschermd wonen van mensen, het liggen midden in

de gemeeenschap, de mogelijkheid om te ontspannen

met spel en kijkend zitten, het onderwijs voor beroep

en theorie in het Bouwens van der Boijecollege.

De boerderij ging over naar de kinderen van Johannes

Poels. Deze verkochten de boerderij op hun beurt in

1972 aan Antoon Theunissen. Na korte tijd verkocht

hij de boerderij aan Hendrik Joosten en Johanna Bot-

den, die ze op hun beurt overdeden aan de huidige

eigenaresse Waltrud Budewig.

De naam Catharinahoeve is moeilijk te herleiden. We

mogen aannemen dat deze nog niet zo oud is, omdat

in geen akte de naam wordt genoemd. Johannes Poels

vroeg in 1928 een vergunning aan voor het bouwen

van een woning. De woning werd opgetrokken in de

traditionele stijl. Mogelijk dat de naam ”Catharina

hoeve”, in 1928 aangebracht in de kaderlijst, een eer-

betoon is aan de pachteresse Catharina Jeucken, eerst

gehuwd met Theodorus Vestjens en later met Wilhel-

mus Crommentuijn, of aan de eigenaresse Maria Cat-

harina Joosten. De familie Vestjens woonde op drie

boerderijen die in de Egchelhoek voorzien waren van

een naam. Zo werd de boerderij van Tun Vestjens

”St.Anna-hoeve” en de boerderij van zijn broer Thei

”Don Bosco-hoeve” genoemd.

Aan de families Vestjens, Jeucken en Crommentuijn is

de bijnaam ”Tone” verbonden met als rode draad de

Catharinahoeve. De boerderij werd verpacht aan de

families Vestjens (eerste generatie), Giesen en Vest-

jens (tweede generatie) en daarna twee generaties

Rambags. Wim Rambags (*31-05-32) en To Janssen
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3.18 De familie Wilhelmus Crommentuijn (Tone Cromme) en Catharina Jeucken (Wed. Jacob Vestjens) in 1912 nog voor de oude boerderij.

V.l.n.r.:Cato Crommentuijn, Antje Vestjens-Kersten, Jacobus Vestjens (Tone Kubke), Theodoor Vestjens (Tone Duurke), Gerardus Crommentuijn

(Tone Gradje). En de kinderen Vestjens-Kersten v.l.n.r. Thei (Tone Thei), Tun en Giel. 



(*24-10-32) hadden samen met de ouders van Wim

vanaf 1958 een maatschap. Zij woonden niet op de

boerderij, maar op de Linskesweg. De boerderij werd

opgenomen in de inventarisatie van bouwkundige

structuren en relicten uit 1850-1940. 

Het huisnummer werd regelmatig gewijzigd: Egchel

26, 49, 57, 61, 65, 111, Egchelseweg 12, later 36.

Bewoners van de Catharina hoeve:

Peter Leijsten ca. 1760

Gertrudis Gommans 

Jacobus Jeucken (29-11-1764)

Catharina Leijsten (24-11-1774)

Hendrik Joosten (22-01-1794) 1839

Antonia Jeucken (31-08-1805)

Martinus Poels (07-05-1840) 1867-1867

Maria Catharina Joosten (29-05-1840)

Theodorus Vestjens (30-12-1830) 1869-1889

Catharina Jeucken (18-07-1841)

Crommentuyn Wilhelmus (05-01-1834)

Johan Math.Giesen (17-07-1850) 1889-1911

Gertrudis Rutten (04-07-1851)

Jacob Hub.Vestjens (05-06-1874) 1911-1938

Adriana Kersten (01-02-1873)

Jacob Joh.Rambags (27-06-1902) 1938-1972

Maria Gert.v. Osch (28-08-1905)

Antoon Theunissen 1972-1980

Henricus Joosten 1980-1985

Johanna Botden

Waltrud Budewig-Wohlfahrt 1985-heden

Waltrud Budewig-Wohlfahrt, geboren op 10 november

1934 te Heidelberg, kocht op 3 december 1985 de

boerderij van Henricus Joosten en Johanna Botden. In

1986 werd gestart met de verbouwing van de schuur

tot vier vakantieverblijven voor lichamelijk gehandi-

capten. Frau Budewig, weduwe van een correspondent

van het Duitse persbureau DPA, had vanwege haar

mans beroep in China en in Zuid-Amerika en 17 lan-

den van Azië waaronder Vietnam gewoond en gewerkt.

In goede samenspraak met de provinciale revalidatie-

stichting en de Nederlandse gehandicaptenraad wer-

den de plannen op papier gezet en werd de Stichting

Catharinahoeve opgericht.

De schuur werd verbouwd tot 4 appartementen van

ieder 80 m2. Twee appartementen werden op de bega-

ne grond en twee op de bovenverdieping gemaakt.

Omdat de constructie te zwaar was voor de aanwezige

fundering, die bestond uit panscherven, werd deze

verzwaard. Het enige wat bleef staan was de buiten-

muur. De appartementen zijn voorzien van aanpassin-

gen als traplift, een verlaagde aanrecht en een

verhoogde toilet met beugels. 

De aannemer werkte op deskundige aanwijzingen van

de zuster van Waltrud. De appartementen kregen, al

voordat ze voor gebruik gereed waren, een internatio-

naal toegankelijkheidsschildje. Dit houdt in dat de

vakantieboerderij aan alle eisen voldoet.

Op 8 mei 1987 volgde de opening van de twee appar-

tementen op de begane vloer door de Heldense Burge-

meester Jan van ’t Hooft. Het vakantieverblijf biedt

plaats aan 24 gehandicapten en begeleiders. 

In 1991 bleek de toestroom zo groot dat een plan ont-

wikkeld werd om 5 bungalows te realiseren. Omdat de

benodigde 6 ton niet bij elkaar werd gekregen, gingen de

bouwplannen niet door. In 1993 is achter in de woning,

gelegen naast de vier andere appartementen, wel een

vijfde vakantieverblijf gerealiseerd. Jaarlijks overnach-

ten in de hoeve ongeveer 2500 mensen, afkomstig uit

heel Europa. Op 15 juli 1993 werd door burgemeester

Ben Schellekens het vijfde appartement geopend.102
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3.19 V.l.n.r. Wim, To en An Rambags in 1936. Zij kwamen op 5

april 1938 met hun ouders Jac Rambags en Maria van Osch vanuit

Castenray naar de Catharina hoeve.
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