
4.1 Tiendenkaart uit 1734. Links de Keup en rechts Helden. Rechts zien we ”den Kuijp weg komende van de Kuijp naar de Capelle” en van

boven naar onder loopt ”den Echelsen Moellen” (Molen) weg naar de St. Anna kapel. Schuin van onder naar boven loopt  ”den weg van Hel-

den naer Neer.” Rechts onder zien we de eerste ontgonnen akkers op de Knespert. 

4.2 Op Bovensbos viel op 10 maart 1941 het Engels toestel de Hampden X-2918 van het 44 squadron en 01-08-1942 een Wellington X-9983,

waarbij 4 Engelse soldaten verongelukten. In 1943 werd kamp Bovensbos ingericht en na verraad vroegtijdig leeg geruimd. Cees Krans, van boer-

derij Bovensbos werd op 17-07-1943 meegenomen en gefusilleerd op 02-03-1944 te Vught. Op de afbeelding zien we de herdenking, gehouden op

24-11-1946 voor de gevallenen van Kamp Bovensbos.
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IV

Straten in Hertschap Egchel

Straatnamen komen we niet veel tegen in de archieven.

De gehuchten, wijken, grondstukken en buitengebieden

hadden wel namen. De huisnummering liep door en daar-

om kon men volstaan met het noemen van de gehuchts-

naam. De huisnummering begon in Egchel op de Keup,

liep vervolgens naar de Keuperhei, Egchelhei, Egchel,

Egchelhoek naar de Hub en Zelen en zo verder. Eeuwen

lang werd dit systeem gehanteerd. Voor het laatst werd

deze nummering door de gemeenteraad nog vastgesteld

op 17-03-1939. Men besloot toen om in de bebouwde

kommen met straatnamen te gaan werken en in de bui-

tengebieden nog met de oude doorlopende nummering.

Op 7 augustus 1953 werd door de gemeenteraad besloten

alle huizen straatsgewijs te nummeren. Onderstaand zijn

de straten per gehucht gesorteerd en binnen iedere

groep op alfabet gezet. In het algemeen werd voor gege-

vens gebruik gemaakt van de tiendenkaarten van 1685

en 1734 en de wegenleggers van 1894 en 1938.

4.1 Keup

Bovensbos, Keup, Neerseweg, Rietweg

Bovensbos
Op de Keup werd bij raadsbesluit van 7 augustus 1953

een weg ”Bovensbos” genoemd. In 1894 werd op de

wegenlegger genoteerd ”Bovenste Bosweg”. Waar-

schijnlijk heeft deze zandweg zijn naam te danken

aan de familie Bovens die hier in Helden grondbezit

had. Bovensbos dankt zijn bekendheid vooral aan het

onderduikerskamp dat er in de tweede wereldoorlog

was gevestigd.

Keup
De naam ”Keup” werd vastgesteld bij raadsbesluit op 7

augustus 1953. Omdat deze naam gegeven werd aan

drie straten was er regelmatig onduidelijkheid. Op ver-

zoek van de bewoners van de Keup werd de onover-

zichtelijke huisnummering gewijzigd. Om nog meer

duidelijkheid te geven stelden de bewoners voor

behalve de Keup twee andere hoofdwegen op de Keup

aparte namen te geven. De raad stelde op 26 januari

1981 de volgende namen vast. De ”Boskensveldweg”

(weg langs Vostermans) ter hoogte waar de oude weg

met dezelfde naam had gelegen. Daar waar Crijns en

Aarts wonen, werd de weg ”Oude Neersedijk” genoemd.

Omdat de nieuwe situatie nog meer onduidelijkheid gaf

werd de straataanduiding weer teruggedraaid. Men

besloot toen middels huisnummerbordjes langs de weg

meer duidelijkheid te scheppen.

De naam van Keup is nooit verklaard. Er lag in het ver-

leden een boerderij of hoeve ”De Ceub”. Mogelijk dat de

naam hiervan afgeleid is. In oude akten spreekt men

vaker van ”Ceuber patien” (Keuper paadje). In 1734

heeft men het op de tiendenkaart over de ”Kuypstraette

gaende van Helden naar Neer”. Als schrijfwijze komen we

Ceub tegen in de 18e eeuw en vervolgens Keup.

Neerseweg
De weg lopende van ”weduwe Schers Dorp 8” tot aan

de ”Neersebrug” werd bij raadsbesluit van 7 augustus

1953 ”Neerseweg” genoemd. Het gebied waar de Neer-

seweg eindigt, werd in het verleden aangeduid met de

”Heldensche Hoek”.

Rietweg
De zandweg gelegen tussen de Roggelseweg en de weg

Keup, wordt ”Rietweg” genoemd. Op een kaart uit

1943 gemaakt i.v.m. de ruilverkaveling ”Egchelsche-

en Keuperveld” staat de ”Rietstraat” ingetekend van-

uit de Keup over de Roggelseweg heen en dan afdraai-

end naar Helden waar hij eindigde in de Rieth.
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4.3 De familie Peters (Keup 9)

omstreeks 1953. Zittend, Heinrich

Peters, Ton, Mathilda Raemakers.

Staand: Leo, Tonia, Cor, Truus

(Zr.M.Joanitha) en Gerard. 

4.4 Boerderij (Keup 8), Dorre-

se Ingel (Zelen) in 1964.De

boerderij werd  gebouwd in 1938

voor 5100 gulden. De familie

Zelen kwam vanuit de Stogger te

Helden naar de Keup. In 1970

kwam Harie Zelen en Maria Lau-

rant op de boerderij.

4.5 Boerderij  (Keup 6) van

Mulkes Graad (Maassen) in het

najaar van 1992. Op 01-10-1996

werden de pannen van het huis

gesloopt en op 01-10-1998 op

het nieuwe huis gelegd van Ger-

rit Maassen. De boerderij dateert

uit ca.1860-70. In 1899 had de

familie Snellen hier café. Vervol-

gens woonde er Brugger Sjengske

(Janssen) en daarna schoonzoon

Graad Maassen,  die zich in 1953

van ’t Mulke te Helden, met zijn

11 kinderen hier vestigde. 
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4.6 De familie (toen Keup 5)

Vostermans-Aerdts in 1943

n.a.v. een Communiefeest.

v.l.n.r. Stien, Jac, Petran , Truus,

Agnes, An,  Gon, Drika, Nellie en

Maria. 

4.7 De familie Janssen vastge-

legd in mei 1942 n.a.v. hun zil-

veren bruiloft, v.l.n.r. 1e rij:

Giel, Kuub (Huuskes Kuüb),

Mien Daniëls, Nellie en Harrie.2e

rij: Bertha, Til, Mia, Theo, An, en

Frens. Het woonhuis van de

familie Janssen werd in april

1949 door brand verwoest en lag

in de buurt van het verdeelsta-

tion van de Mega.

4.8 Niesse Driek onder de koe

in 1958. Op de achtergrond de

restanten van het huis van

Huuskes Kuüb.



4.9 De Helena Hoeve (Neerse-

weg 115) werd in 1955 in

opdracht van Piet van Lier en

Helena Hendricks gebouwd door

Gradje Verrijt en Herm Verlaak.

Thans wordt de boerderij

bewoond door Frits van Lier en

Iet Scheres.

4.10 In 1860 sloopte Peter

Impelmans zijn oud huis in de

Heldensche Hoek en bouwde deze

boerderij / café op adres Keup

13. In 1881 kwam hier Peter van

der Linden wonen. Daarna in

1892 schoonzoon Peter Johannes

van Lier en Anna Christina van

der Linden. Tussen 1900-1910

bouwden zij de bijbouw, stal en

bergplaats. Vervolgens woonden

hier nog Piet van Lier en Helena

Hendricks. In 1984 werd het

pand gesloopt door van Roij.

4.11 De Keup en heide, met de

Katte Stert, de Hoeks Peel, de

Gruissen Epper en de Heldensche

Hoek omstreeks 1820.
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4.2 Egchelhei

Gruise Epper, Haambergweg, De Horsten, Huiskensweg,

Karissendijk, Melkweg, Roggelseweg, Rongvenweg

Gruise Epper
De verbindingsweg tussen de Roggelseweg en de Neer-

seweg werd door de gemeenteraad op 6 november 1959

genoemd ”Gruise Epper”. Op de kaart van 1820 loopt al

slingerend een weg door het zanderige gebied. Die weg

of dat pad werd de weg van ”Helden-Kessel Eijk”

genoemd. Hij had een aftakking naar Neer en een naar

de Heldensche hoek (bij de sluis aan het kanaal) en

kruiste twee keer wegen van Neer naar Helden. Op

dezelfde kaart komen we ”Gruissen Epper” en ”Gruis-

sen Epper Ven” tegen. In principe ligt hier de oor-

sprong van de fout die men maakte door het

verhollandsen van het dialect. Toen men in 1959 een

straatnaam nodig had voor een nieuwe weg ongeveer

ter hoogte van waar de oude weg had gelopen, stelde

men in eerste instantie ”Gruizenepperweg” voor, op

grond van de kadastrale aanduiding op de wegenleg-

ger. Besloten werd om de ’z’ te vervangen voor een ’s’

en de ’n’ weg te laten. Wellicht dat dit een handrei-

king was naar het dialect, maar echt geslaagd was het

niet. Het had moeten zijn ”Grieze Upper”. We kunnen

”Grieze” uitleggen als grijs onvruchtbaar konijnszand,

terwijl ”Upper” de hoog gelegen grond is.

Haambergweg
De Haambergweg begint aan den Karissendijk. De weg

loopt eerst zuidwestwaarts, vervolgens noordwest-

waarts en gaat daarna noordwaarts door tot aan den

Noordervaart. Zijn naam dankt de Haambergweg aan

de Haenberg die op de Schorf lag. Op de wegenkaart

van 1894 treffen we de ”Haambergs koulenweg” aan

ter hoogte van de huidige Haambergweg. Op de Tran-

chotkaart van 1802 treffen we de ”Hounbergs wegh”

op een geheel andere plaats aan dan waar de huidige

weg ligt. De oude ”Hounbergs wegh” lag ongeveer in

het verlengde van de huidige Hoekerstraat en liep

naar een punt in de Schorf waar circa 10 voetpaden en

wegen bij elkaar kwamen. Mogelijk dat dit kruispunt

van paden en wegen ook de ”Haenbergh” was. Ook hier

treffen we door onzorgvuldigheid een verschrijving

aan, van ”Haen” of ”Haenen” werd ”Haam” gemaakt.

Wellicht is de naam ontleend aan de aanwezigheid van

korhoenders die veel voorkwamen in dat gebied. De

weg diende oorspronkelijk als exploitatie- of ontgin-

ningsweg. 

We treffen de naam Haenbergh in het Registrum Hel-

densis al aan in stukken uit de jaren 1541, 1542 en

1551. De ”Haenbergh” was een erg omstreden gebied.

Zelfs Neer meende er aanspraak op te kunnen maken.

In 1644 is sprake van een afspraak over het gebruik

van dit gebied tussen Helden, Neer en Meijel over de

”Haenenbergh”1. Maar ook in de zestiende eeuw voch-

ten ”die van Meijel, Kessel/Helden en Graafschap Horn

(Roggel en Heythuysen)” al om het gebied, zoals blijkt

uit de kaart van Meijel van ca. 1597 en uit de beschrij-

ving van de grenzen. Daarbij is steeds sprake van twee

Hanenbergen: de Meijelse en de Heldense Hanenberg.2

In 1724 spreekt men van ”Haenbergh”3. 

In 1786 werd op een chorografische kaart met figura-

tieve elementen de ”Heldens Hanenbergh” ingete-

kend.4 De huidige Haambergweg werd aangelegd in de

Ruilverkaveling ”Egchel”.

De Horsten
De wegenkaart van 1894 toont ter hoogte van de hui-

dige zandweg ”De Horsten” de ”Schoenmakersweg”. Hij

vertakte zich in de richting ”Herfstbemden” en

”Rauwdinkweg”. Omdat er sprake was van woningbouw

aan deze zandweg werd door de gemeenteraad de

naam vastgesteld, ontleend aan het gebied dat in de

volksmond ”De Horsten” werd genoemd. 

Het Middelnederlandsch Handwoordenboek schrijft bij

”Horst”: struikgewas kreupelhout, bosschage, begroei-

de hoogte.

Huiskensweg
De Huiskensweg kent een apart verhaal. Op de wegen-

kaart van 1894 werd de weg Rongvenweg genoemd. Hij

begon in de bocht in de Roggelseweg waar vroeger de

boerderijen van Heijnen (later Jacobs) en Petran Gie-

len stonden. Vervolgens liep hij door de ”Katte-stert”

en het ”Rong-ven-gaat” en eindigde op de Egchelhei

ergens tegen een perceel achter de boerderij van de

familie Lemmen. In 1894 lag de boerderij er al waar

later de familie Tielen kwam wonen. Op 24 oktober

1966 na de Ruilverkaveling kreeg deze weg de naam

”Huiskensweg”. 

Hij begon toen aan de Jacobusstraat en zijn eindpunt

lag op de Melkweg. De naam Huiskensweg werd aan

de straat gegeven omdat er maar een ”huuske” (nu

Tielen) lag.

Karissendijk
De benaming Karissendijk werd bij raadsbesluit van

1894 vastgesteld. De Karissendijk begon oorspronke-

lijk op de Hoekerstraat die toen nog doorliep over de
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Hub tot de Schorf. Vervolgens liep de weg eerst zuid-

en zuidwestwaarts door de Herfst-bemden en daarna

zuid-west naar de Kanaaldijk. De weg was een alge-

mene of openbare weg, die in 1894 een breedte had

van 7.30 tot 8 meter. De huidige Karissendijk begint

aan de Jacobusstraat en eindigt aan het Afwaterings-

kanaal. Hij werd aangelegd in de ruilverkaveling

”Egchel”. De weg werd genoemd naar de familie Karis

die zich in de eerste helft van de 19e eeuw als een van

de eerste bewoners in de Egchelhei vestigde. Bij raads-

besluit van 24 oktober 1966 werd de naam als straat-

naam vastgesteld.

Melkweg
De Melkweg heeft in de laatste eeuw diverse benamin-

gen gehad. Zo stelde de gemeenteraad in 1894 vast dat

de weg ”Kesselsche Koulenweg” zou worden genoemd.

De maar liefst 7,5 meter brede weg begon aan de

Karissendijk en liep vervolgens in zuidoostelijke rich-

ting door de ”Kesselsche Kuilen” en eindigde aan de

”Dijk Helden-Roggel”, de latere Roggelseweg. De weg

is ooit aangelegd als explotatieweg voor ontwikkeling

van het gebied. Na het sluiten van de Egchelse Fuu

omstreeks 1908-09 werd de melk naar de Heldense Fuu

gebracht. Vanuit het laatste huis in de Egchelhei reed

de melkkar naar Helden. Daarom kreeg de straat in de

volksmond de naam van de ”Melkweg”. Bij het raads-

besluit van 7 augustus 1953 werd de huizengroep wes-

telijk van de weg Helden-Roggel ”Egchelhei” genoemd.

Tijdens de vrijwillige ruilverkaveling in 1965 werd de

weg verhard en recht getrokken. De gemeenteraad gaf

op 3 juni 1966 de weg zijn huidige naam ”Melkweg”.5

Roggelseweg
Deze weg komt men lange tijd tegen onder de naam

”Dijk Helden-Roggel”. Hij liep volgens een oude

beschrijving van ”L.Crommentuijn tot de Roggelsebrug”.

Hij ontving zijn huidige naam bij raadsbesluit op 7

augustus 1953. Pas in 1957 werd deze weg verhard.

Rongvenweg
In 1894 werd de weg die wij nu kennen als ”Rongvenweg”

de ”Rouwdenkweg” genoemd. Hij begon op de Kesselse-

Kuilenweg (Melkweg) en doorsneed het gebied Rouwdink
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4.12 Op deze Tranchot kaart 1802-04 is duidelijk te zien dat de ontginning verder naar onderen doordringt. Met enige regelmaat werden grote aan-

tallen hectares heidegrond verkocht voor weinig geld. Deze percelen werden vervolgens ontgonnen door de boeren en geschikt gemaakt voor weidegrond.
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en de Egchelhei. Hij eindigde op een weg zonder naam in

de buurt van de Kattestert. De weg werd aangelegd als

exploitatieweg en was 8 tot 9 meter breed. Het Rouwdink

komen we tegen op de wegenlegger van 1894. We moe-

ten dit gebied zoeken juist onder de  Melkweg tussen de

huidige Rongvenweg en Huiskensweg in. Waarschijnlijk

dankt dit gebied zijn naam aan de ruigte van de begroei-

ing. In de ruilverkaveling veranderde de oude structuur

van de weg en tevens de naam. Bij raadsbesluit van 24-

10-1966 werd de naam Rongvenweg officieel vastgesteld.

De Rongvenweg werd toen vanuit de Melkweg in noord-

oostelijke richting tot aan de Jacobusstraat doorgetrok-

ken. De straatnaamgeving is eigenlijk een vreemde zaak.

Want in 1894 werd de weg die wij nu kennen als Huis-

kensweg op de wegenkaart Rongvenweg genoemd. Dat

was niet vreemd gezien de ligging van het Rongven. Het

Rongven staat aangegeven tussen de huidige Roggelse-

weg, ter hoogte van de familie Jacobs, en de Huiskens-

weg. Mocht men de naam ”Rouwdenkweg” niet geslaagd

achten, dan had men nog kunnen terugvallen op Katte-

Sterts-weg. Deze naam ”Katten Start” vinden we al in

1734. Regelmatig komen we grondverkopen tegen op de

Kattestert. Op 22 april 1773 kocht ”Peter Gielen omtrent

den Katten Start” grond van de gemeente Helden. In 1816

werd ”een hectare en 43 are aan de Kattestert aan de erf-

genamen Engel Janssen, Kuiper voor 33 gulden” verkocht.

Verder treffen we in 1826 aan: ”50 are aan de weduwe

Lambert Steeghs achter de Kattestert neven het Dijkje en

voorgaand perceel voor 10 gulden” en ”15 are en 38 cen-

tiare aan Jan Gielen Zele Jans op de straet naar den Kat-

testert voor 4 gulden”.6 Kattenstaart is de naam van een

plant die veelvuldig voorkwam in dit gebied. 

4.14 De toegangspoort van de stortplaats op de Grijze Epper in

april 1980. In 1967 werd vergunning tot inrichting verleend.

Beheerder was Graad Joosten. Op 1 januari 1972 betaalde men  6

gulden voor het storten van een vrachtwagen vuil. Ze werd gesloten

in 1983. In 1934 stortte men in Egchel de ”puin, vuilnis, asch, of

afval” in de Kattesterterpoel.

4.13 Aankondiging uit de krant van een grondverkoop.



4.15 Ter gelegenheid van het

25 jarig huwelijk op 10 april

1935. V.l.n.r.: Casper Smeets,

Nellie, Margaretha Janssen.2e

rij: Harry, Clara, Sjeng, Maria,

Wiel, Piet. De boerderij op de

achtergrond werd in 1928 her-

bouwd.

4.16 De familie Tielen (Huis-

kensweg 10) in 1958 bij het

afbreken van de schuur. Op het

dak zien we Piet en Jeu en onder

v.l.n.r.: Mia, Handrie, Gerrit, An,

Gonnie, Bets en To (achter Bets),

Theo, Jac Naus ( van Piette Lei)

en Jan. De familie Tielen vestigde

zich in 1941 in de Egchelhei. Het

woonhuis werd gebouwd in 1948

en na de sloop van de schuur

werd in 1958 een stal gebouwd.

4.17 Overlijdensprentje 

Martinus Karis.

4.18 We zien afgebeeld Peter

Johannes (Perjan) Greijn geboren

in 1848 op de Egchelhei als zoon

van Peter Greijn en Anna Peeters.

Hij huwde met Wilhelmina (Mien-

ke zuster van Truije Thies) Gie-

len. De boerderij waar nu Frits

Lemmen (Melkweg 9) woont werd

gebouwd door Perjan Greijn in

het begin van de 20e eeuw.
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4.19 Links boerderij Hanssen

(Karissendijk 10) met op de

voorgrond Mien Hanssen 1942.

De schuur rechts werd gesloopt

in 1952 en de boerderij brandde

op 5 april 1959 af. De boerderij

werd o.a. bewoond door Gerar-

dus Hanssen vervolgens door zijn

zoon Gradje Hanssen en Maria

Dorothea Brummans en daarna

door Wullem en An Hanssen.

Thans woont hier Piet en An

Rooijakkers.

4.20 De afgebeelde boerderij

(Melkweg 11) werd, nadat een

brand  op 4 april 1895 de vorige

verwoest had, gebouwd. Na enke-

le pachters kwam in 1919 de

schoonzoon van eigenaar Coon

Peeters, Piet Thiesen vanuit Vel-

den en huwde met Mina Peeters.

Vervolgens ging de boerderij over

naar Wiel Thiesen en Trees Hesen,

thans Wil Thiesen en Margo Cae-

lers. De foto dateert uit 1949.

V.l.n.r. zien we Mia Thiesen, Gon

Thiesen-Beurskens, Trudy Rümmel

en Mina Thiesen-Peeters.

4.21 Wiel Thiesen met links

paard Jeannet en rechts haar

veulen op 6 oktober 1953.
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4.22 Verhardingswerkzaamhe-

den aan de Roggelseweg vastge-

legd op foto door Thei Jacobs in

1957.

4.23 Café Kubbus Steeghs  (Rog-

gelseweg 138) In 1909 werd de

boerderij na een brand herbouwd.

Van Links naar rechts zien we

Naad Verber, Netje Hendriks,

Kubbus Steeghs en Jacques Thie-

sen in 1938.

4.24 De familie Nijssen in 1931

(Roggelseweg 133). V.l.n.r.

Stammes Graad, Grit, Martin,

Graad, Maria, Lies en Gertudis

Stammen met Jeu op schoot.

Boven, Hendrik, Fien, Drees, An,

Sjeng, Nel, Toon en Sef. De fami-

lie Nijssen ging in 1928 van de

Keup naar de Egchelhei en sticht-

te hier het huis dat in 1956 door

Sef Rijks en Mien Ottenheijm

bewoond werd tot 01-08-1988,

daarna door de familie Bots.
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4.25 Omstreeks 1848 vestigden

zich hier Pieter Stammen, tim-

merman en Francina Bodts of

Boots. Vervolgens woonden hier

Martinus Janssen en Petronella

Stammen, Peter Mathijs Peeters

(Strub Thies) en Aldegonda

Stammen (hier werd ook Meester

Peeters geboren). In 1921 kwam

de familie Ferron hier wonen en

in 1926 Koëb Dorssers, die de

boerderij herbouwde in 1933.

(Roggelseweg 125, foto uit 1990)

4.26 In 1904 werd deze boerde-

rij (Roggelseweg 121) gebouwd

door Peter Stammen en Petronel-

la van Essen. Na het overlijden

van beiden in 1905, ging eerst

Peter Mathijs Peeters (Strub

Thies) en vervolgens Martinus

Janssen en Petronella Stammen

hier wonen. In 1933 kwamen hun

zoon Joseph en To Janssen op de

boerderij. Na hun emigratie in

1955 kochten Sjeng Peeters en

Martha Gommans het bedrijf en

in 1978 zoon Jan en An Peeters.

4.27 De boerderij van Blinjes

(Roggelseweg 119) omstreeks

1950. In 1856 huwde Jacob Pee-

ters (houtzager) met Petronella

Stammen. In het bevolkingsre-

gister treffen we beiden tussen

1860-1870 voor het eerst op de

Egchelhei aan. Vervolgens woon-

de hier Blinjes Pier en in 1936

Guillaume Henderikx en Blinjes

Trees. De schuur werd in 1936

gebouwd. In oktober 1958 werd

het huis afgebroken en in 1959

een nieuw gebouwd. In 1988

verkocht Jac Henderikx het huis

aan Michel Dorssers.
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4.28 De boerderij (Roggelseweg

120) werd gebouwd ca. 1834

door Gerardus Joosten en Gertru-

dis Thijssen vervolgens vestigde

zich in 1866 Jacobus Heuvel-

mans die huwde met Theresia

Joosten (Treesse). In 1900 kwa-

men Johanna Heuvelmans en

Wullen Ottenheijm op de boerde-

rij. De schuur werd gebouwd in

1931. De schuur rechts was oor-

spronkelijk van stro en riet en

werd in 1931 verbouwd. Op de

voorgrond  staat een Bernhard-

motor voor aandrijving van een

dorsmachine.

4.29 De familie Hanssen t.g.v.

het 40-jarig huwelijk in 1937.

V.l.n.r. zittend, Door, Driek

Hanssen, Drika Thijssen en An.

Staand, Dien, Wies, Toon, Giel,

Hand, Truus en Maria.

Hier woonden Gerard Joosten en

Gertrudis Thijssen (vanaf

ca.1830-40) vervolgens hun

zoon Leonard Joosten en Maria

Beurskens, die in 1912 hier hun

50 jarig huwelijk vierden. Na

Joosten kwam hier de familie

Hanssen wonen. Thans de Veer,

Roggelseweg 118.

4.30 Boerderij van de familie

Jacobs (Roggelseweg 112) om-

streeks 1940. Hier woonden tus-

sen 1890-1910 de families

Feijen-Gielen, Houben-Feijen,

Neeten-Feijen. In 1917 Jacobus

Naus en Petronella Heesen en in

1927 Sjeng Jacobs en Theodora

Smits, vervolgens midden jaren

50 van deze eeuw Thei Jacobs en

Dien Thiesen en in begin 1980

hun kinderen Jan en Peter.



4.31 We zien Jeu Jacobs afge-

beeld in de zomer van 1968. Hier

woonden achtereenvolgens Gode-

fridus Manders en Maria Catha-

rina Boots, Willem Wilms en

Petronella Manders. In 1873 kwa-

men Godfried Wilms en Maria

Coopmans op het ouderlijk huis.

In 1917 kwam schoonzoon Theo-

dorus Hubertus Beijnsberger hier

wonen met Petronella Wilms en

in 1940 Mathijs Heijnen en Jaco-

ba Hendrix en vervolgens hun

dochter Mia en Jeu Jacobs tot

1969. Achtereenvolgens woonden

hier Wim Korsten en in 1973 de

familie Snijders en later Beumers

(thans Roggelseweg 104-106).

4.33 Bertje Beijnsberger (Friede Bertje) in de mobilisatie  van

1914-18 als huzaar. Omstreeks 1940 bouwde hij boerderij (Roggel-

seweg 103) tegenover het ouderlijk huis van zijn vrouw.

4.32 We zien afgebeeld v.l.n.r.:

Nel, Noor, Mie Gielen, en Moet

Gielen-Verhoeven. Het meisje is

Annie Verhaegh. Op de achter-

grond zien we een puthaak in

Friede wei.
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4.34 De boerderij van Piet

Maessen omstreeks 1950. Ze

werd gebouwd in 1914 door

Peter Mathijs Wilms en Johanna

Gielen. In 1920 vestigden Willem

Maessen en Anna Catharina

Gertruda Jonkers zich hier. Zij

waren de eersten die hun gouden

huwelijksfeest mochten vieren in

de Egchelse kerk in januari

1955. Thans woont hier zoon

Piet.

4.35 We zien afgebeeld v.l.n.r.

Lies, Sjraar, Door en Bert Jans-

sen (Klüskes Wullem) in 1948 in

de St.Jacobusschool te Egchel.

Klüskes Wullem bouwde in 1935

een zogenaamde landarbeiders-

woning en vestigde zich hier in

1936 (Roggelseweg 91).

4.36 Boerderij (Roggelseweg

87) van Fritske Geurts in april

1991. In maart 1996 werd ze

gesloopt en weer herbouwd door

de huidige bewoners familie

Meijer-Thiesen. De boerderij

dateert van ca.1860-1870. Hier

vestigde zich in 1869 Bart Jans-

sen/Wilhelmina Hermans, in

1874 Leonard Berghs /Cornelia

Giezen en in 1906 hun dochter

Anna Maria Catharina gehuwd

met Peter Janssen, beter bekend

onder zijn bijnaam Pruis Piet.



4.3 Egchel

Van Acchgelstraat, Egchelseweg, Van Enckevoortstraat,

Gielenhofweg, Hoekerstraat, Jacobusstraat, Kapelaan

Nausstraat, Kempstraat, Linskesweg, Molenheg, Mul-

dersweg, Raadhuisstraat, Rector Thomassenstraat

Van Acchgelstraat
Wellicht is de schrijfwijze ”van Acchgelstraat” de meest

ongelukkige. Menigeen moet twee keer vragen: ”Hoe

schrijf je dat?” Daarna ook nog aangeven dat deze

straat in Egchel ligt, maakt de zaak er niet makkelij-

ker op. Als naam voor de verbindingsweg tussen de

Muldersweg en de Kempstraat werd in de raadsvergade-

ring van 30 september 1974 geadviseerd: ”Thonis van

Acchelstraat” of van ”Acchelstraat”. Omdat Thonis van

Achel o.a. schepen en koster was geweest, zag een Hel-

dense wethouder deze naam liever aan een straat in

Helden gegeven. In de raadsvergadering van 23 febru-

ari 1976 kwam de naamgeving opnieuw aan de orde. In

het advies werd vermeld, dat waarschijnlijk de naam

Egchel afgeleid zou zijn van ”Antonius van Acchel”.

Thans weten wij, dat er nog verschillende generaties

van Achels vóór deze Thonis in Egchel leefden.

Egchelseweg
De Egchelseweg loopt thans vanuit de Heuvelhoek,

langs het pleintje in Egchel en eindigt aan de Hoeker-

straat. Bij raadsbesluit van 7 augustus 1953 werd de

weg vanaf de Kerkstraat door Egchelhoek en Egchel

”Egchelseweg” genoemd. Om een idee te krijgen: de

Egchelseweg liep vanuit de Kerkstraat over de huidige

Gielenhofweg en Linskesweg. Voor de Tweede Wereld-

oorlog werd het gedeelte dat nu Hoekerstraat heet,

ook wel Deemse-straat genoemd. Omdat zo’n lange

straat veel verwarring gaf bij adresseringen, werd een

stuk ”Gielenhofweg” en een ander stuk ”Linskesweg”

genoemd.

Van Enckevoortstraat
De gemeenteraad van Helden werd op 25 september

1963 door de Technische Dienst Kring Helden geadvi-

seerd de nieuwe straat die in het uitbreidingsplan

Egchel zou worden aangelegd ”Van Enckevoortstraat”

te noemen. De weg zou lopen van de Egchelseweg en

in noord-westelijke richting afbuigen naar de Jaco-

busstraat. Het voorstel voor de naam werd gedaan,

omdat er tussen 1474 en 1534 een kardinaal Willem

van Enckevoort leefde, die geacht werd in relatie te

staan met de Heldense tak Van Enckevoort. Verder

waren diverse Van Enckevoorts schepen van Helden en

Kessel en had er een hof Van Enckevort in Egchel gele-

gen. Door onderzoek van Piet van Enckevort uit

Sevenum weten wij thans, dat niet bewezen kan wor-

den, dat deze Kardinaal Van Enckevoort (rechterhand

van de enige Nederlandse paus, Adriaan VI) van de

Heldense tak afstamde. 

De hof Van Enckevort lag wel in Egchel, aan de huidi-

ge Kempstraat. De schepenen van Enckevoort hebben

vermoedelijk in Helden-Dorp en/of in Egchel

gewoond. Bij raadsbesluit van 21 augustus 1964 werd

de huidige naam aan de straat gegeven, na advies van

Culturele Raad Limburg (17-03-1960) en de Technische

Dienst Kring Helden (06-08-1964).
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4.37 Op 16-05-1992 brak brand

uit in de schuur van de Katterstert.

In 1909 was de schuur ook al

getroffen door brand. Bewoners van

deze boerderij waren o.a. achter-

eenvolgens Willem Hesen en Bar-

tholina Steeghs, vervolgens in 1883

Cornelis v.d. Beucken en Leonora

Johanna Hesen en later Petronella

Smedts. Vervolgens Hendrikus Bee-

ren en Anna Maria v.d. Beucken.

Daarna hun zoon Wiel. Na de brand

werd de boerderij verbouwd tot

twee woningen, voor Wiel Beeren

en voor Ger Beeren en Hein Wolters

(Rongvenweg 5 en 6).



Gielenhofweg
Op 26 april 1971 werd door de gemeenteraad aan het

stuk Roggelseweg langs de huizen no.78 en 80 op ver-

zoek van de aanwonenden de naam ”Gielenhofweg”

gegeven. Het betrof hier een stuk weg, aangelegd in de

oorlog, tijdens de ruilverkaveling Egchel en Keuper-

veld. Hij liep van toen nog Egchelseweg (nu Gielenhof-

weg) naar de splitsing van de Roggelseweg-Keup. Hij

ontleent zijn naam aan de eeuwenoude benaming van

de boerderij aan deze weg.

Door de reconstructie van het ”Egchels pleintje” was

onduidelijkheid gerezen omtrent de straatnaamgeving

met betrekking tot de Egchelseweg. Daarom besloot de

gemeenteraad op 1 december 1975 het stuk weg van-

af de Hoekerstraat tot aan de Jacobusstraat niet lan-

ger Egchelseweg te noemen. Het eerste stuk van de

Egchelseweg dat in het verlengde lag van de reeds eer-

der genoemde Gielenhofweg, kreeg dezelfde naam. Het

tweede stuk Egchelseweg werd vanaf de Gielenhofweg

tot aan de Jacobusstraat ”Linskesweg” genoemd..

Hoekerstraat
De eerste vermelding van deze straat komen we in

1663 tegen in het schattingsregister onder de naam

”Eunse straet”. Op de tiendenkaart van 1685 zien we

een duidelijke brede hoofdstraat. In de beschrijving

spreekt men van de ”Belsen hoeck straet”. Op de tien-

denkaart van 1734 staat de vermelding ”Deemse ofte

Beelsen straet”. Op de tiendenkaart van 1734 waarop

de Hub afgebeeld staat, wordt de zelfde naam nog

eens vermeld bij een smal pad, lopende tussen de Hub

en Zelen. Dit pad liep ongeveer ter hoogte van de hui-

dige Bakkersweg. Mogelijk betreft het een verschrij-

ving. Op de wegenkaart van 1894 werd dit pad

”Linderweg” genoemd. Op de tiende kaart van de Hub

staat de naam ”De Echelse-straet” bij de Hoekerstraat

vermeld.

De Hoekerstraat liep in het verleden vanuit de Egchel-

hoek richting ”Kessels Peelke” op de Schorf. In een

visitatieverslag van 13 mei 1808 werd de toestand van

de wegen beschreven in Helden. Bij de Heuvelhoeker-

straat en de ”Deemschestraat” lezen we, dat deze over

het algemeen 4,5 meter breed was. De lengte werd

gesteld op 2,5 km. Waarschijnlijk worden hier beiden

wegen bedoeld.7 Op de kadasterkaart van Helden uit

1820 staan de namen ”D’eemse Straet” en iets verder

richting Egchelhei ”de Hoekerstraat”. Bij een klein

zijstraatje dat loopt van de Hoekerstraat richting

Karissendijk staat de naam ”Kaup Straet” vermeld. 

Volgens de wegenkaart uit 1894 begon de Hoekerstraat

in Panningen. Hij werd aangeduid als ”Heuvelhoeker-

weg, Eemsestraat en Hoekerstraat”. Hij begon aan de

provinciale weg van Meijel naar Helden te Panningen

aan beide zijden van de kerk, liep eerst als Heuvel-

hoekerweg in ongeveer zuidwestelijke richting door

het gehucht Heuvelhoek en vervolgens onder de naam

Eemsestraat door de Egchelhoek. Aan het begin van de

weg heette de weg ”Hoekerstraat”. 

De weg liep tussen de Herfstbemden en het Klootpeel-

ken en eindigde aan de Kanaaldijk. Een zijtak eindig-

de op de Haamberg. De weg diende grotendeels als

gemeenschappelijke of openbare weg en was tussen de

4.50 tot 9 meter breed, aldus de beschrijving bij de

wegenkaart. De huidige Hoekerstraat loopt van de

Raadhuistraat tot aan de straat met de naam ”Hub”.

Jacobusstraat
De Jacobusstraat is op de tiendenkaart van 1685 een

duidelijke hoofdweg. Helaas treffen we geen naams-

vermelding aan. In 1734 treffen we op de tiendenkaart

nog steeds geen naam aan voor deze weg. Toch kan

deze straat al sinds mensenheugenis Hertstraat gehe-

ten hebben. Immers op deze straat werd het vee bij

elkaar gedreven en vandaar uit ging de herder met de

kudde de hei op. Op de kadasterkaart van 1820 wordt

de straat ”Hert straet” genoemd. Dezelfde naam tref-

fen we ook aan op de wegenkaart van 1894. 

In 1947 werd een gedeelte van de weg aan het open-

baar verkeer onttrokken voor een zijweg van de Hert-

straat. Nadat het kerkgebouw gereed was in 1948,

besloot de gemeenteraad op 7 augustus 1953 de naam

van de Hertstraat te veranderen in ”Jacobusstraat”.

Deze weg werd toen beschreven als lopende van de

Hoekerstraat tot aan de weg Helden-Roggel. Aan deze

weg ligt de parochie-kerk, toegewijd aan de H. Jaco-

bus de Meerdere.

Kapelaan Nausstraat
Op 28 april 1992 ontving de Dorpsraad Egchel i.o. een

brief van de gemeente Helden met het verzoek om een

naam voor de nieuwe weg in bestemmingsplan ”Lins-

kesweg”. De Dorpsraad Egchel i.o. adviseerde de weg

naar kapelaan Naus te noemen, als nagedachtenis aan

deze Egchelse priesterszoon en verzetsman. Bovendien

lag het geboortehuis van kapelaan Naus aan de nieu-

we weg. Thans woont hier de familie Beeks. De

gemeenteraad besloot op 12 oktober 1992 het advies

van de Dorpsraad i.o. over te nemen.
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Kempstraat
Op een kaart van de ruilverkaveling ”Egchelsche en

Keuperveld” uit 1943 staat de naam ”Kattestertsweg”

bij de huidige Kempstraat geschreven. Op weer een

andere kaart uit dezelfde ruilverkaveling staat daar

ook met potlood vermeld ”Schoenmakersweg”. Een ver-

dere aanwijzing dat de Kempstraat in het verleden

Schoenmakersweg werd genoemd is de bijnaam van

een bewoner van die straat ”Schomekers Hannes”

(Johannes Lemmen). Hij woonde in de boerderij van

de familie Tummers aan de huidige Kempstraat. Het

gebied werd in de volksmond ”De Kemp” genoemd.

Deze naam komt ook voor bij beschrijvingen van  de

hof van Enckevort die aan de huidige Kempstraat lag.

In 1429: ”Peter van Enckevoirt ontfinck dat goed ten

Campe ofte Ynckenvoirt”8 Alles duidt hier op (natte of

drassige) weidegrond. Kamp of kemp is afgeleid van

het latijns campus als een ’open vlakte of weiland met

een houtwal erom heen’, terwijl enkevoort mogelijk is

samengesteld uit ’natte bouwgrond of smal weiland’

(eng) en ’ondiepe doorwaadbare plaats’ (voort). Bij

raadsbesluit van 7 augustus 1953 werd de weg langs

de school ”Kempstraat” genoemd.

Linskesweg
Deze weg werd in het verleden ”Egchelseweg”

genoemd. Hij vormt een verbindingsweg tussen de

huidige Jacobusstraat en de Gielenhofweg. Bij raads-

besluit van 1 december 1975 werd de naam vastgesteld

als herinnering aan Linske Gielen, een bekend figuur

in Egchel. Gielen had een café en was jager.

Molenheg
In het verleden slingerde een weg vanuit de Egchel-

hoek naar Helden-Dorp, waar hij op de Driessen ein-

digde. Deze werd in de volksmond ook wel de

”Meulle-weeg” genoemd, omdat hij bij de molen in

Helden uitkwam. De weg werd in de Ruilverkaveling

”Egchelsche en Keuperveld” geheel vernieuwd en

recht getrokken. Hij kreeg in 1943 de naam ”Egchel-

hoekerweg” mee. Na de oorlog werd deze weg, thans

lopende van de Raadhuistraat naar de Roggelseweg (in

de ”Meullehek”) bij raadsbesluit van 1 december 1975

op advies van de Buurtvereniging Egchel ”Molenheg”

genoemd.

Muldersweg
De Muldersweg werd genoemd naar de molen van Sij-

ben aan deze weg. De Meulle van Wullemke Sijben

werd in de begin dertiger jaren gebouwd. Bij raadsbe-

sluit van 7 augustus 1953 werd de naam vastgelegd.

Raadhuisstraat
Om een betere verbinding te krijgen met Egchel werd

door de gemeente een stuk land gekocht van Jacobus

Janssen, Egchelseweg 16. Mensen zochten vroeger

evenals water de kortste weg. Reeds jaren fietste

iedereen langs de boerderij van klein Gradje en later

van zijn kinderen Koeb en Hennes: het ”pedje bij

Koëb”. In 1971 trok men de Raadhuistraat door en

daarmee was de verbinding Egchel-Panningen een feit.

Bij raadsbesluit van 1 december 1975 werd de weg

lopende vanaf de Markt tot aan de Hoekerstraat

”Raadhuissstraat” genoemd. Tot in november 1997 het

gemeentehuis op een andere plaats kwam, was de

naam juist.

Rector Thomassenstraat
In de raadsvergadering van 30 september 1974 werd

besloten de weg die vanaf de Muldersweg in zuidelijke

richting liep, vervolgens afboog in oostelijke richting,

daarna in noordelijke richting en tenslotte weer aan-

sloot aan de Muldersweg, ”Rector Thomassenstraat” te

noemen. Pastoor A.R.J. Thomassen werd eerst om

instemming gevraagd. Deze schreef op 18 oktober

1974: ”Indien dit de wens is van de mensen van Egchel,

dan meen ik, dat ik me daar niet tegen moet verzetten.

Ik wil het zien als een blijk van erkentelijkheid voor het

werk dat ik gedurende 12,5 jaar als kapelaan te Helden

en rector te Egchel voor hen heb mogen doen”.
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4.38 Op de tiendenkaart van Egchel uit 1734 zien we geheel rechts onder een fragment van de Keup. In het midden onder treffen we boerde-

rij Gielenhof aan en nummer 38 is de voormalige boerderij Roosenhof. Het smalle pad in het verlengde van perceel 34 plaatsen we thans waar

de Enckevortstraat/Kapelaan Nausstraat gesitueerd is. De weg tussen perceel 26 en 25 ligt ter hoogte van de huidige Kempstraat en tussen 24

en 22 treffen we de huidige Muldersweg aan. Geheel boven staat in de hoofdweg ”Deemse also Beelsen straet” geschreven (huidige Hoeker-

straat). In het plein treffen we twee kuilen met water aan en daaronder staat ”Der Echellen Hoek”. De weg die van de Hoekerstraat naar onder

loopt is de voormalige Hertstraat thans Jacobusstraat.

4.39 Foto 1948 t.g.v. de tachtigste verjaardag van Johanna Lemmen-Janssen. v.l.n.r.1e rij: Thies Lemmen, Trui Lemmen-Nelissen, Sjang Lem-

men, N.N., Johanna Lemmen-Janssen, Miena N.N., Coba Sijben-Lemmen en Wullem Sijben. 2e rij: Mart N.N., N.N., Beth Lemmen-Peeters, Han

Lemmen-Nielissen, Driek Lemmen, Thei Heldens, Miet Heldens-Lemmen, Marie Lemmen-Peeters, Sjaak Lemmen, Harrie en Jan Lemmen. 3e rij:

Truus Steeghs, Annie Geraets, Lies Heldens, Mien Sijben, Sjraar Gommans, Annie Engelen. In 1927/28 werd de boerderij (Egchelseweg 28 en 30)

op de achtergrond gesticht door Sjraomes Jantje (Lemmen). Vervolgens kwamen in 1937 Jantje Jac (Lemmen) en Maria Peeters op de boerderij.
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4.42 Het plein in de ”Hook”

(15 are) lag er in de zestiger

jaren troosteloos bij. Maan Reij-

nen e.a. richtte daarom in 1965

een dierenpark in op het plein.

De gemeente betaalde de onkos-

ten voor de afrastering. Omdat

er gas en riool dwars door het

plein werd gelegd moest het

pleintje in 1972 verdwijnen. In

1997 werd het plein bij de recon-

structie Hoeker-Jacobusstraat

verfraaid. Onder het toeziend

oog van Fer Reijnen voert Maan

de geit op 12-05-1966.

4.40 Ties Vanmaris en Maria Smeets en de kinderen Mien, Hermanie en

Bertha in 1925. De boerderij (langs Egchelseweg 32) werd gebouwd in

1848 door Mathijs Janssen en Johanna Knippenberg. Daarna bewoond

door o.a. Herman Vanmaris en Barbara Janssen en vanaf 1917 Mathijs

Vanmaris. De gebroeders Herman en Tinus  sloopten in 1992 de boerderij.

4.41 Funs Reijnen geboren 02-07-1904 gehuwd met Catharina van de

Laar. Funs was oprichter en stuwende kracht van heel veel verenigingen in

Egchel en 40 jaar voorzitter van de Bakkersbond Helden.
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4.43. Vic Reijnen in 1974. Hij was geboren op 28-06-1902, gehuwd

met Christien Ferron, en is overleden op 29 september 1978.

4.44 Foto uit 1956. Links woon-

de  het gezin Crommentuijn-Vest-

jens en kinderen, later de Britse

(Lei Leijsten). In het rechtse

pand woonden Johannes Jeucken

en Maria Catharina Roosen,

daarna Johannes Gerardus Greijn

en Willem Gommans. Verder nog

de families Maessen en Lemmen.

In 1937 kwam Johannes Huber-

tus Verhaeg en Rosa Bouten op

de boerderij, vervolgens de fami-

lie Lenders-Engels en vanaf 1969

Har Lemmen en Mien Janssen tot

1989. De boerderij dateert uit

1726.

4.45 In 1935 werd de St.Anna

hoeve (Egchelseweg 49, type hal-

lehuis) in opdracht van Kubke

Vestjens gebouwd door de

Gebroeders Verlinden voor 9213

gulden. Bouwkundigen waren fa.

Litjens en Verrijt. Vestjens stond

in de regio bekend als goede

hengstenboer. Hier woonden Tun

Vestjens en Ida Henriëtte Kus-

ters. In 1979 werd de hoeve ver-

kocht aan Herm Hanssen en

Door Karis, die hier een varkens-

handel drijven.



91

4.46 Vanuit gemeenschapshuis

’t Erf vertrekt de huifkar van

Kindervakantiewerk Egchel rich-

ting van Enckevoortstraat,

1983/84.

4.47 Boerderij  (Gielenhofweg 2)

omstreeks 1958. De boerderij

werd in 1903 gekocht door Hen-

drik Anton Kersten en Johanna

Friesen en bewoond door Jaco-

bus Vestjens en Adriana Kersten.

Daarvoor werd ze o.a. bewoond

door de families Rutten, van der

Velden en Verstegen. In 1906

werd de boerderij verbouwd door

aannemer Verrijt en in 1911

kwamen Piet Kersten en zijn

vrouw op de boerderij. Vervol-

gens woonden er Anton Kersten

en Nellie Jacobs en thans Mart

Vossen en Doritha Kersten. De

stallen werden gesloopt eind

1990.

4.48. De familie Simons-Mols

voor hun woonhuis omstreeks

1950. De voormalige Fuu werd

gesloopt in 1966. In het midden

de boerderij van Tun Vestjens en

rechts van Thei Vestjens, (vroe-

ger in bezit geweest van Peter

Mathijs Rutten) thans van Opho-

ven.
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4.49 We zien afgebeeld V.l.n.r.

Wim Schaareman, Nel Timmer-

mans (van Dreeskes Tien) en

(Dreeskes) Jan Timmermans. De

boerderij (Gielenhofweg 13)

werd gebouwd in 1925.

4.50 De boerderij (Gielenhof-

weg 17) annex café van Sjrao-

mes Maan in omstreeks 1960. Ze

werd gebouwd  in 1884/85 door

Johannes Lemmen en Maria

Janssen. Bewoners: in 1903 Wil-

lem Lemmen/Johanna Maria

Heijnen, in 1930 kwam Sjraomes

Maan (Sijben), gehuwd met

dochter Maria Lemmen en ver-

volgens kwamen Jeu Sijben en To

Nijssen. In 1968 brandde de ach-

terbouw uit.

4.51 Boerderij (Gielenhofweg

21) van Driekskes Thies (Pee-

ters) in 1930. De boerderij werd

gebouwd door Peter Heijnen in

1872. Bewoond in 1885 door

Gerard Kersten en Leonora

Johanna Snellen, daarna door

Thies Peeters en Lies Kersten.

Van 1946 tot en met 1979 woon-

den Sil Peeters en Door Hillen

hier. We zien afgebeeld links:

Lies, Sjeng, Lies Kersten en Thies

Peeters.



93

4.52 De boerderij (Gielenhofweg

32) van Vooter Doër (Pierre Doër,

Peeters) en Godefrida van Maris werd

gebouwd in 1911. Op de achtergrond

werd in de beginjaren negentig de

Kapelaan Nausstraat gerealiseerd.

We zien nog net afgebeeld de oude

boerderij van de familie Janssen en

rechts boerderij Beeks. Na Vooter

Doër kwamen in 1947 Piet Verstap-

pen en An Peeters (Pierre An) op de

boerderij tot 19-02-1967. Vervolgens

Huibers en  in 1993 Sijbers.

4.53 Gouden Huwelijksfeest op 17

april 1921 van Vooter Doër (Pee-

ters) en Vooter Han. 1e rij: Pierre

en Theike Peeters. 2e rij: Thei Bruy-

nen, Theodorus Peeters (Pierre

Doër), Tona Bruynen, Maria Bruy-

nen-Peeters, op schoot Maria, Voot-

er Doër (Theodorus Peeters), Felix

Bruynen, Vooter Han (Johanna Gie-

len), Pierre Peeters (Pierre Pier),

Joseph zoon van Pierre Doër,

Joseph Bruynen, Lena Bruynen,

Dorothea Timmermans-Bruynen,

Bartholomeus Bruynen, 3e rij:

Godefrida Peeters-van Maris met

dochter An (Pierre An), Joseph

Bruynen. Cato Bruynen, Theodora

Timmermans-Peeters, Johannes Ver-

bugt, Theodorus Camps, Anna Bruy-

nen en Johannes Timmermans.

4.54. Boerderij (Gielenhofweg,

25a-25b-27) afgebeeld in 1949. Ze

werd gebouwd door Peter Impel-

mans en Maria Gielen in 1879.

Hier woonden vervolgens Doër Pee-

ters en Han Gielen, Pierre Pierre

(Peeters), Dreeskes Jan (Timmer-

mans) en Dorothea Peeters, Gerar-

dus Peeters en Hendrika Bruynen

(1926-1932), Sef Rooijakkers en

in 1947 Pierre Theike (Peeters) en

Nel Slots. De boerderij werd o.a.

verbouwd in 1960/61 en tussen

1980-85 verbouwd tot drie wonin-

gen. Voor de gevel staat een silo

en een maïs schuur.
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4.55 Omstreeks 1950 werd het

huis  (Gielenhofweg 29) door de

gemeente gebouwd. Eerste bewo-

ners waren Giesen Sjeng en Grit-

je Brummans. In 1959 ging

familie Van Duren hier wonen.

We zien afgebeeld op 13 april

1969 v.l.n.r.: Henk, Lienneke

van Duren-Geris, Koos van

Duren, Peter en Jo. In het mid-

den Maria. In 1982 en 1986

werd het huis verbouwd en wordt

thans bewoond door zoon Jo en

Terry Geerats.

4.56 We zien links boerderij

(Hoekerstraat 1) gebouwd in 1799

door Mathis Rutten en  Johanna

Jeucken. Omstreeks 1836 kwamen

Sil Rutten en Antoinetta Verhaegh

op de boerderij en in 1875, Johan-

nes Rutten en Petronella Jacobs.

Hier werden o.a. geboren Sille Sil

en Sille Tontje. De familie Rutten

verkocht de boerderij aan Hoof

Piet (Kersten) die de boerderij

verpachtte aan de familie Schij-

ven-Oomen. Jac Kersten en Jeanne

van de Asdonk bouwden in 1952

het voorste woonhuis en Pieter

Kersten sloopte de oude boerderij

in 1991.

4.57 De St. Antoniushoeve

(Hoekerstraat 7) werd gebouwd

voor 9000 gulden door Gradje

Verrijt in 1939. We zien in 1942

afgebeeld: Lies Hilkens-Kersten

met zoon Pierre op de arm en

rechts Hilkens Bér met daarnaast

zoon Har.



4.59 Voerman Mathis Rutten  hield vanaf het begin van de 19e

eeuw een aantekenboek bij. Later ging dat over naar zijn schoon-

zoon Leonard Verhaegh. Volgens zijn aantekeningen legde hij in

1868 een boomgaard aan.  In deze boomgaard werden de bekende

fancy-fairs gehouden. (Hoekersstraat 6-6a)
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4.58 Boerderij (Hoekerstraat 6-

6a) van Seije Lin van Knippenberg

in 1959. De boerderij werd

bewoond tussen 1865-1885 door

Theodorus Gielen en zijn dochter

Anna Maria/Peter Jan Snellen. Ver-

volgens Leonard Verhaegh/Joanna

Rutten en hun dochter Gertrudis

Verhaegh/Godfried van Knippen-

berg daarna Martinus Kersten en

in 1909 Martinus Timmermans /

Margaretha Peeters. In 1915 door

Gerard v.Lier / Regina Trienekens

en daarna Lin van Knippenberg/

Maria Catharina Peeters. Ca. 1969

Tinus Timmermans/ Jo Leenders.

4.60 De familie Janssen heeft de bijnaam Klüskens geërfd van

Nicolaas Janssen geboren in 1835. Deze huwde eerst met Petronella

Verstappen en vervolgens met Agnes Giebelen. Hun zoon werd

Klüskes Jan genoemd. Van zijn kinderen bleven Klüskes Wullem en

Hoëb in Egchel wonen. (Jacobusstraat no. 81)
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4.61 De familie Joosten in

1930, 1e rij: Graad, Coen en Jan.

2e rij: Mina, Johanna Ghielen en

Thieske Joosten. De boerderij

werd gebouwd in 1876 door

Johannes van Maris /Dorothea

Agnes Heesen. In 1917 komen

Peter Mathijs Joosten/Johanna

Ghielen op de boerderij. Vervol-

gens Handrie Joosten van 1952-

1962, Coen Joosten, Sef Tielen,

Jac Kersten en thans de familie

de Bruyn (Jacobustraat 77).

4.62 Hennes Teeuwen (Jaco-

busstraat 43) begon in 1953 als

melkboer in Egchel en stopte in

1968. We zien hem afgebeeld

midden jaren zestig met op de

achtergrond de in aanbouw zijn-

de woningen aan de Enckevoort-

straat.

4.63 We zien afgebeeld een van

de weinige ansichtkaarten van

Egchel. De afgebeelde woningen

op de Jacobusstraat zijn

gebouwd in 1954.



4.64 De familie Houtappels

afgebeeld voor de 17e eeuwse

Saksische boerderij in 1930.

V.l.n.r. Betje Houtappels-Hen-

dricks, Maria Janssen (Marie van

Berbe Jan ziene Lot, Door en

Leo, achter de raam Sjraar. Ach-

tereenvolgens woonden hier in

1886 Arnoldus Jacobs, in 1904

Johannes van de Beuken, in

1915 Leonardus Houtappels,

daarna Peter Johannes v.d.Ster-

ren. Verder woonden er nog de

families Verschaeren, Sefke Pee-

ters en Door Grommen, daarna

in 1961 Tien Janssen /Mia van

Knippenberg. In 1955 werd de

woning onbewoonbaar verklaard

en afgebroken in 1966. (Kape-

laan Nausstraat 12)

4.65 Deze foto werd genomen

in het verlengde van de Kape-

laan Nausstraat (tussen de pan-

den no.9.en no.12). en de van

Enckevoortstraat in 1955. Op de

achtergrond Theo Peeters en met

fiets Frieda Peeters (van Sef).

4.66 Kinderen bij de kerk in aanbouw in 1948. 1e rij: Truus, Louis,

Toos Naus (van Pierre) Door en Riet Naus (van Lei). 2e rij: Leo Naus

(van Piette Lei), Riet Gielen, Riet Naus (van Lei), Paulien Rambags,

Bep Rambags, Bep Gielen  (van Linske ziene Naat) met Dolly Naus

(van Pierre)
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4.67 De boerderij (Kapelaan

Nausstraat 9) omstreeks 1950.

We zien links de kerk en rechts

de school. De boerderij werd o.a.

bewoond door 3 generaties

Steeghs, waarvan de laatste

”Berte Hannes” werd genoemd.

In 1911 gingen Louis Naus en

Johanna Catharina Sijben hier

wonen en vervolgens hun zoon

Pierre en Dien Hanssen tot 1958.

Van april tot november woonden

er Toon Thijssen en An Beeks en

vervolgens sinds Allerheiligen

1958 Jan Beeks en An Giesbertz.

4.68 De combine van Pierre

Nouwen op de hoek Gielenhof-

weg-Kempstraat ca.1960. Op dit

perceel werden in 1965/66 diver-

se woningen gebouwd.

4.69 Grommes Hub wandelend

over de Kempstraat in 1959/60.

Op de achtergrond de Gielenhof-

weg met de boerderij van Jeu Sij-

ben en het in aanbouw zijnde

diepvrieshuisje.
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4.70 Nulke Koopmans en

Johanna Hubertina van Lier en

kinderen omstreeks 1930. Koop-

mans liet in 1921 een Saksiche

boerderij afbreken en in 1921

een nieuwe bouwen. Thans

bewoond door de familie Peeters-

Berben. ( Kempstraat 7).

4.71 We zien jager Linske (Theodorus Gielen) geboren in 1865.

4.72 Boerderij, gebouwd in 1849 door Nies Gielen en bewoond

door Laurens (Lins) Gielen en Wilhelmina Leijsten. Vervolgens door

Willem Wilms en Maria Snellen, in 1922 door Andries Spee (Piette

Drees) en Maria Snellen en op 15 april 1947 door Handrie Spee en

Nel Verhaeg.

We zien in 1963 t.g.v. communiefeest van Dré v.l.n.r: Nel Spee-Ver-

haeg, Co Nijs, Annelies, Mia en Dré. (Linskesweg no 17)
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4.73 Anton Kersten  in 1948 op

de huidige Linskesweg. Links het

pand van Linske ziene Handrie

(Korsten), toen nog met half

strodak.

4.74 Deze boerderij annex café

werd in 1903 bewoond door Lins-

ke (Gielen) en  Maria Giesen,

vervolgens door hun dochter Wil-

helmina Gielen en  Hendrikus

Korsten en later door Sofia Ver-

schaeren. De boerderij werd ge-

sloopt in 1971 door Wie Korsten

(Gielenhofweg 36). De boerderij

was oorspronkelijk een afsplit-

sing van Roosenhof. Geheel

rechts staat het kruis van Linske.

4.75 Theo van Linske ziene

Naat met zijn trots op de Lins-

kesweg in 1937/38.
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4.76 De boerderij (Linskesweg

5 en 7) van Brummans. In de

achtergevel zitten nog de cijfers

07 in de muur, een overblijfsel

van de bouw in 1807. De boerde-

rij werd getroffen door brand in

1883 in 1942 en 1947 en telkens

herbouwd. Ingele Doër vestigde

zich hier in 1910 op het ouder-

lijk huis van zijn vrouw. Achter-

eenvolgens werd de boerderij

nog bewoond door 3 generaties

Brummans: Ingele Sef (Josef),

zijn zoon Bér en thans zijn kin-

deren Jos en Theo.

4.77 Linske zien Naad (Gielen) bouwde tegenover boerderij Spee in 1923 een boerderij Linskesweg 14 thans Verberne. We zien de kinderen en

kleinkinderen van Linske Theodorus Gielen en Maria Giesen ter gelegenheid van het 25 jarig professie feest van zuster Britta in 1947. 1e rij:

Har Gielen, Wies Gielen, Riet Wilms, Beb Gielen, Riet Gielen, Hub Korsten, Piet Korsten. Zittend: Sjaak Keiren, Mien Wilms, Graad Wilms, Grit

Wilms-Gielen, Zuster Britta (Mietje Gielen), Han Keiren-Gielen, Sjang Keiren, Soffie Korsten-Verschaeren, op schoot Annie, Handrie Korsten.

3e rij: Nel Keiren, Pierre Wilms, Jeanne Wilms, Toos Wilms, Petronella Gielen- van Deursen, Naad Gielen (Linske ziene Naad), Sjraar Wilms, Mia

Korsten, Nel en Theo Gielen. 4e rij: Wie Korsten, Leo Keiren, Piet Gielen, Har Keiren, Jan Wilms, Emiël Keiren, Mia Gielen, Mien Korsten, Meta

Korsten en Theo Keiren.
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4.78 In 1939 bouwden Lies

Pubben en Pierre Wilms deze

boerderij aan de Linskeseweg 33.

Na het overlijden van Pierre huw-

de Lies met Bert Rutten. In 1968

kwam zoon Pierre in het bedrijf

en die huwde in 1977 met An

Koch. We zien een gedeelte van

het bedrijf afgebeeld in de begin-

jaren tachtig. De twee rechtse

kippenhokken werden in 1977

verbouwd tot varkenshokken.

4.79 Zicht op de Molenheg om-

streeks 1960. Links de boerderij

van Hennes Janssen, vervolgens de

boerderij van Sjang Gommans waar

o.a. woonden Graad Joosten de

familie Huybers en Zelen, Verlin-

den, Smits en Vincken. Vervolgens

de boerderij van Joosten, later Hay

Gommans en thans Jan Gommans.

Verder de boerderij van Jung Gom-

mans en daar tegenover de boerde-

rij  van Nöl van Martes Giel

(Gommans). Rechts de bungalow

van Thei Vestjens (gebouwd op de

Mortel), later bewoond door Wiel

Vestjens en thans, van Ophoven.

4.80 De familie Joosten kwam

in 1924 naar Egchel ( pand

Molenheg 3). We zien ze afge-

beeld ca.1930, op de grond

Hannie en Baér. Zittend: Jeu

(geknield) Sjaak, Kubbe Jup

(Joosten), Alwie, Catharina Hou-

ben, Nel en Roos. Staand: Mat,

Trui, Miet, Gon en Piet.
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4.81 Boerderij (Molenheg 2)

Martes Giel (Gommans) gebouwd

in 1876. Van 1952 tot 1970

woonden hier Nöl Gommans en

Tonny Ewalts. Vervolgens werd ze

verkocht aan Elders en daarna

aan Vos. Tegenover deze boerde-

rij stond de boerderij van Jung

Gommans, gesloopt in 1962

waar Kobbes van Maris werd

geboren.

4.82 De familie Gommans op 5

mei 1956  n.a.v. het 25 jarig

huwelijksfeest. V.l.n.r. Jet, Math,

Jung Gommans, Maria Sijben,

Jac, Jan en Pierre. 2e rij: Gerrie,

Wim, Door, Sjraar en Hay.

4.83 Op 1 januari 1972 werd

door Proeftuin Noord-Limburg

een proeftuin ingericht van 4

hectare aan de Molenheg. In

deze proeftuin waren 7 mensen

werkzaam tot 1984 toen werd de

proeftuin gesloten. Links staat

afgebeeld Piet Geurts, Chrit

Backus en Sjaak Kleuskens.
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4.84 We zien een luchtfoto uit

1948. Beneden zien we de boerde-

rij (Muldersweg 10), volgens een

jaartal in een balk dateerde ze

van 1778, hier woonden Wullemke

Sijben en Coba Lemmen, nu

Michel Sijben en Marian Verlin-

den. In het midden staat de boer-

derij  (Muldersweg 14) van Jacob

Sijben (Neers kubke) en later zijn

zoon Kubkes Hannes. Na de fami-

lie Sijben ging de familie Vossen

tot 1964, Akkermans en thans

Ligtvoet hier wonen. De boerderij

boven (Muldersweg 16-18-20)

werd in 1894 bewoond door Neers

Naat (Sijben). Volgens de jaaran-

kers heeft hij de boerderij her-

bouwd in 1905. In 1930 kwam

Neers Tinus (Sijben) en Sjenet

Aerdts hier wonen. In de jaren

tachtig werd de boerderij tot 3

woningen verbouwd.

4.85 Het college van B & W feli-

citeert Coba Sijben-Lemmen

(Muldersweg 10) met de honder-

ste verjaardag op 30 maart 1994.

Links wethouder Albert Kersten,

gemeente secretaris Wim Evers,

wethouder Ton Leenders, wethou-

der Rinus Janssen en burgemees-

ter Schellekens.

4.86 De boerderij van Hilkens

Hand en Leen Smolders werd

gebouwd in 1916. Hier woonden

o.a de familie Nabben tot 1897,

familie Peeters tot 1908, familie

Jacobs en vanaf 1916 de familie

Leijsten, familie Beurskens tot

1935, daarna de familie Klompen

tot oktober 1938. In 1939 kwam

vanuit hoeve de Hert te Baarlo

Hilkens Hand. In 1963 nam zoon

Jo Hilkes en Mia Schrijnwerkers

het bedrijf over. In 1995-96 werd

de stal verbouwd tot tweede

woning door Christel Hilkens en

Hans Schrooyen.



4.87 De boerderij van Koëb

Janssen a/d Raadhuisstraat kort

voor de sloop begin zeventiger

jaren. De boerderij werd gebouwd

in 1871 door Peter Verlinden en

Agnes Vaessen. Na het overlijden

van Verlinden in 1872 huwde

Agnes met Theodorus Janssen.

Vervolgens gingen in 1916

Gerardus Janssen (Klein Gradje)

en Anna Catharina Verlinden hier

wonen en daarna hun zoon

Johannes (Hennes) gehuwd met

Maria Paulina Tielen. Beiden

overleden op zeer jonge leeftijd,

waarna Koëb, de broer van Hen-

nes, de boerderij overnam.

4.88 Kinderen van de kleuter-

school op het speelplein waar

thans de woningen liggen van de

Rector Thomassenstraat, in 1969.

Op de achtergrond zien we de

boerderijen van Sijben en Vos-

sen,  de achtergevel van boerde-

rij van Wullem Sijben, vervolgens

daar tegenover de Meulle, het

woonhuis van Tien Sijben en het

woonhuis van Jan Sijben en

daarachter garage Reinders.

4.89 Kaart van Egchel ca.1820
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4.4 Hub

Bakkersweg, Hub, Linderweg, Preuskesdijk, Rootsdijk

Bakkersweg
De weg lopende vanaf de Hub tot aan de Linderweg

werd per raadsbesluit van 24 oktober 1966 ”Bakkers-

weg” genoemd. Mogelijk heeft deze naam een relatie

met het bakhuis dat bij Klaassenhof heeft gestaan of

met de familie Backers die hier mogelijk eigendom had.

Hub
Op de tiendenkaart van 1685 zien we een weg die

afdraaide naar de Hub. Hij begon aan de huidige Hoe-

kerstraat, ongeveer ter hoogte van waar nu de Jaco-

busstraat begint. De weg naar de Hub werd niet met

naam vermeld, maar liep onder boerderij Klaassenhof

door het Hubberveld in. Duidelijk is te zien, dat deze

weg een zeer oude hoofdweg is van de oudste ontgin-

ningen van vóór 1400. Op de tiendenkaart van 1734

zien we hem nog afgebeeld. Op de Tranchot kaart van

1802 treffen wij hem niet meer aan. 

Op de kadasterkaart van 1820 is de oude hoofdweg

opgenomen in de percelen en niet meer als weg her-

kenbaar. Mogelijk is de weg bij verdelingen van grond

opgenomen. Tussen de grenzen van de percelen zien

we wel enige smalle looppaden. Iets lager treffen we

een weg aan die na de ontginningen van 1400 moet

zijn aangelegd. Deze weg kwam nagenoeg overeen met

de huidige straat ”Hubweg” en eindigde ook op Zelen.

Deze straat werd in 1820 ”Huberstraet” genoemd. Bij

raadsbesluit van 7 augustus 1953 werd nogmaals de

benaming ”Hub” voor deze weg vastgesteld. In een

akte uit 1454 lezen we ook nog de vermelding ”2 mor-

gen in de Huijbenkamp”.

Linderweg
De weg lopende vanaf de Hub in noord-oostelijke richting

tot aan Zelen werd bij raadsbesluit van 24 oktober 1966

”Linderweg” genoemd. Deze naam werd ontleend aan

boerderij Linderhof, die in het verleden in bezit was

van de familie Verlinden en op de Hub lag.

Preuskesdijk
De Preuskesdijk werd als zodanig al vermeld op de

wegenkaart van 1894. De weg liep vanaf de voormalige

boerderij Verdellen in noord-oostelijke richting tot aan

de Hub. Bij raadsbesluit van 24 oktober 1966 werd de

naam ”Preuskesdijk” vastgesteld. De boerderij van Ver-

dellen werd in het verleden ”Preuskesberg” genoemd.

Rootsdijk
Op de wegenkaart van 1894 treffen we de Rootsdijk al

aan. Hij begon aan de toenmalige ”Hubberstraat” en

liep in westelijke richting met links de ”Hubber bem-

den” en rechts de ”Nieuwe Kamp”. Hij eindigde vervol-

gens op de ”Haamsbergs Koulen”. Na de ruilverkaveling

werd deze weg bij besluit van 24-10-1966 ”Rootsdijk”

genoemd. Zijn begin ligt nog steeds op de Hub en zijn

eindpunt op de Haambergweg. De straat dankt waar-

schijnlijk zijn naam aan de boerderij van de familie

Beumers. Die werd ”Roots” genoemd. Of die naam een

afgeleide is van de familie Roosen die in het verleden

ook op de Hub woonde of van een vlasrottingskuil valt

niet met zekerheid te zeggen.9
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4.90 Tiendenkaart uit 1734 van

het gebied de Hub en Zelen.

In het midden onder zien we

Klaassenhof liggen, vervolgens

iets hoger nog een fragment van

de Egchelhoek en bovenaan den

Heuvelhoek vanwaar de

”Hoogenweg” richting Helden

gaat. Links op gaan we richting

Zelen  en Hondsheuvel en vervol-

gens weer naar onder via de

Hubstraat.
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4.91 Het ouderlijk huis van Tön

Stammen is versierd n.a.v. zijn

behouden thuiskomst uit Indië

in 1950. De boerderij werd na de

ruilverkaveling gesloopt. Hier

woonden o.a. Mathijs Verhaegh

(Sters Gele Thies), daarna de

familie Ottenheijm vervolgens

kwamen van de  Keup Stammes

Sef  en Maria Smeets. Daarna

Piet Joosten  en An Vissers. Tij-

dens de ruilverkaveling werd de

boerderij gesloopt, gelijk met die

van Gelieskes Albert.

4.92 We zien de familie Kersten-

Smits n.a.v. hun 25 jarig huwe-

lijk in 1971. Zittend op de

grond: v.l.n.r. Jo, Mirjam,

Twan.2e rij: Albert, Nellie Smits,

Antoon Kersten, Mien en Mat. 3e

rij: Wie, Ria, Jac, Jan, Piet en

Annie.

4.93 Deze foto werd in 1949

genomen bij Verlinden, we zien

van v.l.n.r. Pierre, Tinus, Antje

Verlinden-Kersten, Piet Stevens,

Sis Verlinden en Albert Kersten.

Op de achtergrond zien we de

boerderij van Gelieskes Albert

(Kersten-Jannis).In 1946 sticht-

te Verlindes Hannes met zijn

zonen Pierre, Martin, Gerard en

Wiel een loonwerkersbedrijf. In

1966 nam Wiel het bedrijf over.
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4.94 Maria Elonora Beks-Engelen geboren te Panningen in 1871 en

overleden  in 1913 te Panningen. In haar ouderlijk huis woonde

o.a. Beks Graad (Smedts) en thans Piet Philipsen  (Bakkersweg 10).

4.95 Toon Delissen stichtte op

de Hub in oktober 1941 samen

met Lies Kersten de boerderij

Hub 1. Het grondbezit van de

verschillende families Kersten

komt oorspronkelijk van de fami-

lie Jannis vandaan. We zien

afgebeeld in 1956 onderaan:

Toon Delissen, Til, Ton, Lien,

Piet en Lies Kersten met Els.

Staand Wim, Jan, Albert, Wie,

Jac en Mat.

4.96 De familie Oomen-Kersten in

1946. Zittend: v.l.n.r. Mien, Wul-

lemke Oomen, Martha, Noor Ker-

sten en Maria. Staand: Frans, An,

Handrie, Truus, Tinus, Dien en Gra-

da. Hendrik Oomen huwde met Wil-

helmina Verlinden en kwam zo op

het ouderlijk huis van de Verlindens

op de Bakkersweg.  Wullem Oomen

en Noor Kersten verhuisden in 1927

van deze boerderij en bouwden  in

1927  boerderij Hub 6. Van 1957 tot

1966 woonden hier Grad Janssen en

Mien Oomen. Daarna Sjaak Gom-

mans en Mia Timmermans en thans

hun zoon Frans.
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4.97 De familie Janssen-Oomen

ca.1967. Har, Sjraar, Noor, Mat,

Wil, Jan, Piet, Graad Janssen

(Pruis Gradje), Ans, Leo, Mien

Oomen, Wim en Mia.

4.98 Boerderij Hub 7 werd in

begin 1900 gebouwd door Mathijs

Mooren en Dorothea Roosen. Van

1923 tot 1959 was de boerderij van

Sjeng Mooren en Francisca Man-

ders. Vervolgens woonden er, Coen

Joosten van 1959 tot 1962, vanaf 1

mei 1962 tot 1 oktober 1967 Piet

Tielen en  Marietje Bakker en ver-

volgens Jeu Tielen en vanaf 1978

Frans Joosten. In 1981 werd de

schuur en stal en in 1982 het woon-

huis herbouwd tot twee woningen

Hub 7 en 9. Huidige bewoners zijn

Jan Joosten en Toos de Wit en daar-

naast Handrie Joosten.

4.99 Familie Gommans-Beurs-

kens in 1928  (Stiene Koëb of

Schomekers Koëb) V.l.n.r.: Mia,

Mien en vader Stiene Koëb, An,

Theij Beurskens met Sjraar op

schoot. De boerderij zou uit 1824

dateren Hier woonden de families

Beurskens, vervolgens Gommans-

Beurskens, Hermans-Gommans

van 1961 tot 1976, en daarna de

familie v. d. Berg (Hub 12).



110

4.100 In 1917 bouwden Maane

Tien (Beurskens) en zijn vrouw

Johanna Stammen de boerderij

Hub 13. Na Maane Tien kwamen

Wiel Beurskens en Truus Boots

op de boerderij. Ten tijde van de

ruilverkaveling vertrokken zij in

1966 naar de Rootsdijk. Vervol-

gens waren eigenaar Wiel Verlin-

den voor 2 à 3 jaar, daarna een

familie uit Amsterdam, de fami-

lie Heerbeek, in 1975 van de

Klooster en in 1980 Johan en

Gerda Postumus. Foto 1996.

4.101 Boerderij van Nienhuijs in

1951 (Hub 14). Het voorste

woonhuis werd gebouwd in

1950. In het oude huis woonden

o.a.: Silvester van Nienhuijs en

Beatrix Hendriks: Mathijs van

Nienhuijs en Johanna Crommen-

tuijn: Gerardus van Nienhuijs en

Maria Beks en vanaf 1966 Ton

van Nienhuijs en Rien Coenen.

De familie van Nienhuijs woont

al zeker vanaf 1813 op de Hub.

4.102 Deze boerderij was in

bezit van Handrie Beumers. In

de boerderij, zat in een balk, het

jaartal 1499. Hier woonden o.a.:

in 1840 Gerard van Lier,  daarna

Silvester Gielen en Johanna van

Lier, in  1918 Ottenheijm: in

1921 Janssen, daarna Willem

Heusen, Graad Teeuwen en Drika

Hendricks. In de tweede helft

van de dertiger jaren was ze

onderdeel van de boerderij van

Beumers en in 1955-56 liet zoon

Pierre ze slopen.
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4.103 In 1918 verhuisde de fami-

lie Beumers-Scheers vanuit de

Egchelhoek naar de Hub 17. De

foto werd genomen op 19-05-

1948. Aan het dak is nog de repa-

ratie van de oorlogsschade waar

te nemen. De familie Beumers

was verwant aan de familie Pij-

pers. In Sevenum woonde een

Rots Perjan die in het verleden op

deze boerderij had gewoond. Na

Handrie Beumers kwamen zoon

Pierre en An v.d. Pasch, in de

tweede helft van vijftiger jaren op

de boerderij. Vervolgens in 1986

hun zoon Henk Beumers en Door

Verstappen. De boerderij werd

vermoedelijk Roots genoemd en

was in het verleden eigendom van

de familie Pijpers.

4.104 Boerderij Hub 16 afge-

beeld. Deze boerderij werd in

1955 door Jos Beumers en Anna

Lamers gebouwd. In 1989 kwam

Jos Peeters op de boerderij en in

december 1996 John Tielen en

Esther Verheijen. Op de achter-

grond rechts de woning van Jan

Kersten en Els Henderickx.

4.105 Familie Kersten voor hun

boerderij Linderweg 9 ca. 1910.

V.l.n.r.: Petran Kersten (Seije

Petran), Mathijs Kersten (Seije

Thies), Martinus Kersten met

Maria Verlinden-Kersten, Johan-

na Hoebers-Kersten, Wilhelmina

Kersten-Verhaegh, Tona Engels-

Kersten, Nora Oomen-Kersten en

Anna  Verlinden-Kersten.  In

1924 brandde het huis van Seije

Petran af en ontstond schade

aan  een naburig pand. Hier

woonde na Petran, zoon Wiel,

thans zijn zoon Jan.
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4.106 Links een voormalig var-

kenshok thans werkplaats, in het

midden het woonhuis van Drees

Beurskens (ongehuwd) waar

Mechelke Manders als dienstbode

woonde. Thans bewoond door de

familie Jacobs-Manders. Rechts

de woning v.d. Berg.

4.107 Boerderij Sillekens Linder-

weg 11 vóór 1962. We zien afge-

beeld het woonhuis uit 1948, de

oude varkensstal en schop. Op de

voorgrond in de wei de voedersi-

lo. In maart 1937 kwamen ”Sil-

lekes Bér”  en Door Pubben op

de boerderij die zij kochten van

de familie ”Stiene Kuub” Beurs-

kens.

4.108 Boerderij Preuskesdijk,

mogelijk gebouwd tussen 1860

en 1870 door Peter Meulendijks

en Helena Verstappen. Bewoond

door Anna Maria Meulendijks en

Gerardus Giesen tot 1900, daar-

na de families Verschaeren en

Aerts-Hoeks. Vervolgens treffen

we Leonardus Giesen en Huberti-

na Mingers op de boerderij tot

1931. In hetzelfde jaar kwam de

familie Verdellen-Janssen hier

wonen. Laatste bewoner, voordat

het pand gesloopt werd door Wiel

Kersten, was Kuub van Moorsel.
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4.109 De familie Giesen-Meulen-

dijks in 1923 n.a.v. het 40 jarig

huwelijk V.l.n.r. Tren Joosten,

Helena Giesen, Gerardus Giesen

(Preuskes Graad) geb. 27-03-1853,

Agnes Meulendijks geb. 14-11-1860,

Pierke Giesen, Nel Verhaegh. 2e

rij: Geel Verhaegh, Kaat Verhaegh-

Giesen, Jan Goutier, Bet Goutier-

Giesen, Wieske Giesen, Naad

Giesen, Dien Giesen-Mingers, Piet

Grommen, Gerrit Giesen. 

3e rij: Maria Steeghs-Giesen en

Gertrudis Hermans-Giesen.

4.110 Tussen 1870-90 woonde

hier Joachim van Maris. Vervol-

gens in 1889 Martinus v. d. Mor-

tel en daarna Lambertus van

Stiphout en Antoinetta v. d. Mor-

tel. Mogelijk heeft hij deze boer-

derij gebouwd en de oude

afgebroken. Vervolgens woonden

van 1948 tot 1951 Tinus van

Stiphout en daarna (tot 1955)

Jos Beumers en Anna Lamers op

de boerderij. In 1955 kochten

Louis Beumers en Mien Steeghs

de boerderij. Thans is de boerde-

rij verbouwd tot twee woningen,

Rootsdijk 4 en 4a,  waar Louis

en zoon Frans wonen.

4.111 De Vlinkenpeel lag achter

door op de Rootsdijk en werd in

begin 1900 ontgonnen door Pius

Reijnen. De resultaten waren

zeer goed en als bewijs hiervan

werd in 1906 een ansichtkaart

genomen. De grond van Reijnen

werd verkocht aan Maane Tien

(Beurskens).



4.5 Zelen

Eemsestraat, Heibloemseweg, Hondsheuvelstraat,

Schorfweg, Zelen

Eemsestraat
De weg lopende van de scheiding Hondsheuvelstraat-

Hub in noordoostelijke richting tot aan de Zelenweg

werd bij raadsbesluit op 24 oktober 1966 ”Eemse-

straat” genoemd. Hierdoor kwam de inmiddels verdwenen

naam van Eemsestraat terug, helaas echter op een

geheel andere plaats.

Heibloemseweg
De ”Schansstraat” werd als naam ingetrokken na het

gereedkomen van de Heibloemseweg tijdens de ruil-

verkaveling Egchel. De ”Heibloemseweg” loopt vanaf

de Steenstraat tot aan de grens met de gemeente

Heythuysen, aldus het raadsbesluit van 3 juni 1966.

De naam Schansweg was een echte verwijzing naar de

”Everlose Schans” (Aevelder of Evelders Schans).

Hondsheuvelstraat
De weg lopende vanaf de Heibloemseweg in zuid-oos-

telijke richting tot aan de Eemsestraat werd bij raads-

besluit op 24 oktober 1966 ”Hondsheuvelstraat”

genoemd. De betekenis van het woord Hondsheuvel is

onzeker: is er sprake van een hondsrug d.w.z. een iets

hoger gelegen smal gebied, is hond hier een opper-

vlaktemaat of een dialectverbastering van ’hoenderen’

of betekent hond ’slecht’ zoals in ’hondenweer’ ?

Schorfweg
De weg vanaf de Haambergweg in oostelijke richting

tot aan de Koelenweg werd bij raadsbesluit van 24

oktober 1966 ”Schorfweg” genoemd.

Zelen
Onder Zelen treffen we op de tiendenkaart van 1685 de

”Celen-straet” aan, die van de Hub richting Panningen

liep. Als we hem in het huidige situatie zouden plaat-

sen, liep hij ter hoogte van de tegenwoordige weg

Zelen. 

Op de Tranchotkaart van 1802 treffen we de straat aan

maar zonder naam. Wel staat op de kaart vermeld ”In

Zeelen” Mogelijk hangt de naam samen met de familie

Zelen. In 1533 treffen we hier voor het eerst een

”Selen” aan.10

In 1573 treffen we aan: ”Fycken Selen, Beelken Seelen,

Geerken Selen”11 en in 1578 ”Gerken Selen en Silken

Selen”12. Het woord ’zeel’ betekende ook (afwate-

rings)sloot en samengebonden hout, terwijl de familie-

naam Selen meestal een verkorting is van

Marcelis(sen). Opvallend is in ieder geval het samen-

vallen van de familie Selen op Zelen. Op de wegenkaart

van 1894 werd hij ”Zeelenweg” genoemd. Hij begon aan

de ”Hoogenweg” en eindigde in de Heuvelhoek. 

Bij raadsbesluit van 7 augustus 1953 werd de weg van

de Kerkstraat tot aan de Groeze 9 ”Zelen” genoemd. 

In 1966, na de ruilverkaveling, veranderde een en

ander. De naam Zelen werd toen gegeven aan de weg

lopende van de Kerkstraat tot aan de nieuw aangeleg-

de Heibloemseweg (raadsbesluit 24-10-1966).
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4.112 In 1966 werd met de ruil-

verkaveling door Wiel Beurskens

(Wiel van Maane Tien) en Truus

Boots dit bedrijf aan de Roots-

dijk 12 gesticht. Nadat eerst in

maatschapverband met zoon

Sjaak werd gewerkt nam laatst-

genoemde en An Ambrosius in

maart 1982 het bedrijf  over.

Foto uit 1991.



4.113 We zien de familie Gom-

menkes, Henderickx-Wilms ca.

1929 op Zelen voor hun huis. Zit-

tend: Nel, Bet Henderickx-Wilms,

Jeu. 2e rij:Leen, Wiel, Marie,

Mien, An, Drika en Frits.

4.114 Familie Zelen in 1957.1e

rij: Petra en Ans. 2e rij: Theo en

Hans. 3e rij: Rinke Gielke

(Zelen), Peter, Gerry, Wiel, An

Hendricks. 4e rij: Lies, Tiny,

Mien, Ton, Jeu en Leny. In 1951

bouwde Rinke Gielke huis (Rin-

kenhof) Hondsheuvelstraat 3.

4.115 Boerderij in Saksische stijl,

gebouwd  in 1784 door Johannes

Verhaegh,  geboren 1733, en  land-

bouwer op de ”Huib”. Vervolgens

bewoond door Mathias Verhaegh

gehuwd in  1804 met Gertrudis

Wilms. Daarna Michael Verhaegh

gehuwd  in 1841 met Maria

Verschaeren. Hierna Joannes Ver-

haegh gehuwd in 1884 met Anna

Maria Gielen en daarna Michiel

Verhaegh gehuwd in 1915 met

Anna Catharina Giesen. Tegen de

achterkant stond ook nog een

huisje dat in 1965 werd afgebro-

ken. Thans wonen in het ouderlijk

huis Piet  Verhaegh  en zijn zuster

Maria Agnes Verhaegh. Foto 1982.
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4.116 De familie Reinders in

1929 op Zelen. We zien

v.l.n.r.Piet, Tinus, Kobbe Hein

(Reinders), Lies, Nel, Mie,

Johanna Reuls, Had en Bertus.

4.117 Op de kadasterkaart van 1820 kunnen we duidelijk een versnippering van de percelen waarnemen. Rechtsonder op de Hoekerstraat zien

we Klaassenhof en vervolgens een fragment van de Egchelhoek. Iets verder komen we bij de Heuvelhoek en dan gaan we richting  ”Zeelenstraat,

Hons Heuvelstraat en Huberstraet” om vervolgens weer op de Hoekerstraat uit te komen.



4.6 Neer

Boerderijweg, Doorbrand
De sociale verbondenheid van de aanwonenden van de

Boerderijweg en de Doorbrand met Egchel is groot te

noemen. Daarom worden deze beide straatnamen hier

vermeld.

Boerderijweg
Op Tranchotkaart 39 ’Swalmen’ treffen we onder

Egchel de volgende aanduidingen aan: ”Gros Kuyle,

Doorbrant, Witven, Ghoor Weeu, Swarte water, Helden-

sche Berg, Leems Koulen, Bosch Heide en Neer Hey-

de”.13 Op de topografische kaart van Helden14, waarvoor

verkenningen plaatsvonden in 1934, treffen we in het

zelfde gebied ”Braam Peel, Kloot Hoef, Kromme Peel,

Doorbrand en de Neerder Brand, Gorreven en de Broek-

heyde” aan.

De oudst bekende bewoner van dat gebied was Katrien

Swaghover, zij woonde er in een plaggenhut. In 1957

is men in de gemeente Neer op initiatief van de Cul-

tuurtechnische Dienst en de Limburgse Landbouw-

bond, in samenwerking met de gemeente, gestart met

een ruilverkaveling. Deze proefruilverkaveling omvat-

te bijna geheel Neer. Het Rijk droeg 75% van de kos-

ten. Het streven om landerijen van de eigenaren en de

pachters zoveel mogelijk bij elkaar te brengen zou een

meer rendabele en efficiënte bedrijfsvoering mogelijk

maken. Het gebied waar de Boerderijweg ligt werd,

vanuit Neer gezien, “de Punt” genoemd. In dit gebied

hebben zeer veel ontginningen moeten plaats vinden

om geschikte land- en weidegronden te verkrijgen. 
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4.118 Eerste wegwijzer bij de

Roggelseweg/Boerderijweg begin

zestiger jaren.

4.119 Boerderijweg 7 werd in

1960/61 gebouwd door aanne-

mer Coxe Sjengske. Architekt was

Coen Wanten uit Sevenum. Ze

werd gebouwd in opdracht van

Sjaak Derks en Tiny Verhaegh. In

1988 werd de boerderij verkocht

aan Wim en Thea Bekkers.



In begin jaren zestig van deze eeuw werden hier de

eerste boerderijen gebouwd. Ze kregen allemaal het

nummer 389 met daaraan toegevoegd een letter (a

t/m f).15

Doorbrand
Deze naam komt reeds voor op de Tranchotkaart van

1802. Het is een lange streep door de wildernis. Waar-

schijnlijk is de Doorbrand zo genoemd omdat het een

doorgang door de wildernis was. Aan de Doorbrand

treffen we maar één boerderij aan, die van de familie

Laurijssen, voorheen Metsemakers.

4.7 Verdwenen namen

Namen verdwenen uit het dagelijks gebruik, maar in

de archieven bleven ze bewaard voor vermelding.

4.7.1 Vurder schuttersveld 
op de Hub

In 1466 komen we het ”Vordersthoet” tegen16 en in

1531 wordt het gebied ”op vorden schoes” genoemd.17

De Kartuizers, die het tienderecht hadden in Helden,

noemden het gebied in 1649 ”Vorderschot”.18 In 1681

werd de tiende van het ”Voorschoeter veldt” verpacht

aan ”Gerrit Seel ende Jan Roosen” voor de periode van

1681 tot 1698.19

Op de tiendenkaart van 1685 heet hetzelfde gebied

”Het vurtels schuters velt” en in 1734 wordt het ”Het

vuurdel schuttersveld” genoemd. Bij de verpachtingen

van de tienden, die de Kartuizers samen hadden met

”Clooster Keysersbosch” (te Neer), wordt geschreven

over de verpachting van ”Vurdersschuttervelt”. De ver-

pachtingscontracten zijn van vele jaren bewaard, in

1764 met een opbrengst van 85 malder, maar in 1757

voor 57 malder. 

In 1752 verkocht Janis Smolders aan Derick Verschae-

ren zijn huis en hof in het ”Schuttersveld”.20

In de naam is vooral ”schut” van belang. Het Middel-

Nederlandse woordenboek duidt bij ’schut’ vooral op

een plaats waar men iets bergt of in veiligheid brengt,

vooral van opgevangen vee. Onder ”schot” vermeldt

het: ”afgeperkte ruimte” en ”het schutten of opslui-

ten van vee dat andermans eigendom beschadigt”. Het

woord ”schutten” betekent ook ”hekken in een

omheining” of ”het in bewaking nemen van vee, dat

niet op de afgesloten landen mocht komen en dat door

de eigenaar tegen betaling van boete kon terugge-

haald worden”.21

Maar het Vurderschot was akkergrond. Daar kwam het

vee niet, althans het mocht er niet komen. De aanwe-

zigheid van een valderen (draaiboom) in dit gebied

pleit ons inziens voor een plek, waar het vee niet de

akkers op mocht lopen. 

Op de tiendenkaarten van 1685 en 1734 zijn twee

draaibomen waar te nemen. De beschrijving op de

kaart van 1685 vermeldt bij paal 64: ”Den draijboom

van het veldt aen de Celenstraet”. Bij paal 65 staat ver-

meld: ”De straet in 6 roede van den draijboom”.22 Dezelf-

de draaiboom vinden we in 1734 op de ”Ceelenstraet”

bij paal 51: ”den pael ant valderen van de weduwe Bac-

kers landt naer de Ceelenstraet vorders op”23

De tiendenkaart van 1734 van de Hub en Zelen laat

duidelijk een boom zien tussen paal 51 en 52, bijna op

de  uiterste hoek van Hub/Zelen. De boom loopt over

de Ceelenstraat. Deze palen werden in Limburg valde-

ren of vouweren genoemd.

Overigens treffen we in het hertschap Egchel nog een

”valderen” aan, ongeveer op het punt waar nu de

Molenheg uitkomt op de Raadhuistraat. Op de kaart

van 1685 wordt deze genoemd bij paal 77: ”Op den

pael ant’ veld ende valderen van den Meulenwegh vant’

voorts valderen aff door de straete tot pael 78”.22

Volgens Tön Kersten lag in het verleden, vanuit de

Molenheg gezien, achter de boerderij van Nelissen (Nöl

van Martes Giel) een dijk richting oude Fuu aan de

huidige Gielenhofweg. Mogelijk dat dit een overblijfsel

was van de omheining van het dorp. De sluitbomen

waren doorgangen in een dergelijke omheining. Waar-

schijnlijk zorgde deze sluitboom ervoor, dat het vee

niet richting Keup en Grootveld kon lopen.

Ook de beide draaibomen of valderen uit 1734 lijken

duidelijk bedoeld om het vee tegen te houden. Vreem-

delingen lieten zich door een draaiboom niet afschrik-

ken. Op andere strategische straten treffen we dan

ook nergens een draaiboom aan.

Bij de beschrijving van de tiendenkaart uit 1734 bevat

het ”Vurdel Schuttersveld” op de Hub 37 percelen. In

het puntje van deze kaart worden 8 akkers genoteerd

onder ”De Hondsheuvel”. Op de eerste kadasterkaart

van 1820 van Helden noemt men dit gebied ”Honds-

heuvelveld”; het gebied dat voorheen ”Vurdel Schut-

tersveld” was, heette in 1820 ”Hubberveld”. 
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4.7.2 Oude toponiemen

Enige oude benamingen, toponiemen, van percelen,

bossen, heggen en weilanden uit het Hertschap

Egchel:

Keup:
Aen het Boesken (1663), Boeskens Velt, Cueber Bemt-

je (1780), Kuuëperveldj, Muelle Heegh (1663), An-ne

Meulehèk, Op-pe Lankert.

Egchelhei:
Anne Drèj hoezer, Friede wei, Hooks Pieël, In-ne Kes-

selse Pieël, In ut Kessels Pieëlke, Op-pe Zwartwater,

Op-pe Rieth, Schómekers wei, Truije wei.

Egchel:
Aen de Stein (1602), Coulen huis (1721), Het alt huijs

den Heuck (1721), in de Geer (1808 Egchelhoek), In ’t

Groeëtveldj, Op ut Aegchelseveldj, Op-pe Hoorste,

Kercken Lant (Egchelhoek), Kulis hooft (1716), ’t Erf.

Hub en Zelen:
An-ne Klótkoehle, An-ne Klótpieël, An-ne Sjórf, An-

ne Sjórfkoehle, Hoeff Dryessen (1663, Zelen), Hons

Hevell (1663), Huuberveldj, Op-pe Hóngsheuvel, Op-

pe Sjórfhei, Stulet (1656).

Algemeen:
Cuelacker (1417, 1525), Keulijts landt (1663), Posten

Bemt (1663), Tiegelacker (1417).

4.7.3 Oude straatnamen

Op de wegenkaart van 1894 respectievelijk 1938

komen we de volgende wegen tegen, die inmiddels

verdwenen zijn of waarvan de benaming niet is over-

genomen in de bestaande straten. Tussen de haakjes is

het wegenlegger-nummer gezet. Het betreft het

gebied Keup, Egchel, Egchelhei, Egchelhoek, Hub,

Zelen en Schorf.

Dorpweg (164), Dijk Helden-Neer (165), Heldenschen

Hoekweg (166), Keuperdijk (167), Lankersweg (168),

St.Anna wegske (169), Dijk Helden-Roggel (170), Molen-

weg (171), Boschkensveldweg (172),  Oude Neererdijk

(174), Kanaaldijk (175), Hoekspeelweg (178), Hoogen-

weg (182), Steenweg (183), Eggelscheweg (191), Hert-

straat (192), Schoenmakersweg (193), Krekelsbergweg

(194), Kattestertweg (195), Rauwdenkweg (197), Rong-

venweg (198), Kesselsche Koulenweg (199), Karissendijk

(201), Haambergs Koulenweg (202), Heuvelhoeker-Eem-

se-Hoekerstraat (203), Molenweg (204), Heijnewegske

(205), Honds Heuvelstraat en Hubberstraat (215), Zee-

lenweg (216), Zeelendijk (217), Preuskesdijk (218),

Rootsdijk (219), Lenderskoelenweg (220), Hoekerveld-

weg (229),  Klootpeelweg (256). Zonder naam (173, 176,

177, 179, 180, 181, 185, 190, 196, 200, 221 t/m 228,

230) Voetpaden Ebuspaadje (277), Eggelskerkpaadje

(278), Fabriekspaadje (279), Halmespad (280), Zonder

naam (281), Scharenweg (282), Zelenpad (288), Linder-

weg (189), Bakkersweegske (290), Hubberveldpad (291).

In 25 februari 1938 werd een tweede wegenlegger

opgemaakt.Schorfkoelenweg (241), Schorfweg (242),

Schorf-heideweg (243), Schorfdwarsweg (244), Schorf-

dwarsveldweg (245), Koelendwarsweg (246), Koelen-

straat (247), Hondsheuvelweg (248), Koelenstraat

(249), Landerskoelenweg (250), Zeelendijk (251),

Rootsdijk (252). Rootsstraat (253), Preuskesdijk (254),

Klootwegske (255), Klootpeelweg (256), Bakkerswegske

(257), Lindervoetpad (258), Hoekerstraat (259), Eemse

straat (260), Kessels Peelkensweg (261), Haambergs-

koulenveldweg (262), Plekweg (263), Karissendijk

(264). Venweg (265), Karisweg (266), Berkvenweg

(267), Hubheiweg (268), Hertstraat (269), Muldersweg

(270), Kattestertsweg (271), Schoenmakersweg (272),

Boggersvenweg (273), Kapiteinweg (274), Rouwdenk-

weg (275), Kesselsche Koulenweg (276), Krekelbergweg

(277), Wolvenweg (278), Bertjesweg (279), Rongvenweg

(280), Claessenpad (281), Molenweg (282), Egchelse

veldweg (283), Hoekspeelweg (284), Steenweg (285),

Rietstraat (286), Dijk Helden-Roggel (287), Keuperweg

(288), Bosckensveldweg (289), Keuperdijk (290).
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