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Molens, middenstand en horeca

11.1 Molens

11.1.1 Molens vroeger

In het schatregister van 1663 wordt nabij hertschap

Egchel onder ”Sijlcken Seelen” op Zelen genoemd:

”Noch den bemt daer den halffman woent met die

meulenplaats”.1 Die Meulenplaats verwijst waarschijn-

lijk naar een molen op boerderij Hoof in Everlo. Lange

tijd werd aangenomen dat de Molen op de Driessen de

enige molen was in Helden.

Klap van de Wieken
Volgens het ”Venloosch Weekblad” van 4 maart 1876

vond in Panningen een ernstig ongeluk plaats: ”Uit Hel-

den schrijft men ons, Vrijdag n/m.: Zoo even geraakte

het 8 jarig dochtertje van den landbouwer Peter Engelen

op de Hub, onder de wieken van den molen van de wedu-

we H.Joosten-Bollen. Het kind is zoodanig getroffen, dat

men voor het behoud van zijn leven vreest.” Op 11 maart

berichtte dezelfde krant: ” Het dochtertje van Peter

Engels hetwelk de vorige week onder de wieken van den

molen van de wed.Joosten-Bollen was geraakt, is nog

denzelfde dag aan den gevolgen overleden”. Dit dochter-

tje was Maria Engelen, geboren in Kessel, dochter van

Peter Engelen en Maria Catharina Peters, die op de Hub

woonden in het huis waar later de familie Smedts (Beks

Graad) woonde (nu Philipsen, Bakkersweg). Maria’s zus-

ter Eleonora huwde met Antoon Beks en woonde in het

huis op de Hub waar o.a. de families Stammen en Piet

Joosten hebben gewoond. Haar dochter, mevr. Van Nien-

huijs-Beks, vertelde, dat ze niet veel van dit voorval

wist. Zoon Ton van Nienhuijs kon zich wel herinneren,

dat zijn moeder een grote angst had voor molenwieken.

Molen van Kersten
In de voormalige boerderij van Piet Kersten (Hoof

Piet) aan de Hoekerstraat bevond zich in de dertiger

jaren van deze eeuw een molen, voor eigen gebruik.

De boerderij dateerde uit 1799 en in de keukenvloer

was een prachtige mozaïek van kiezelstenen met de

cijfers een tot tien en het alfabet en het bouwjaar van

de boerderij ingelegd.2

11.1.2 Ros-oliemolen van Jeucken

In de Egchelhoek hadden op huisnummer Egchelhoek

53 Gerard Jeucken en Catharina Driessen in 1871 een

olierosmolen, gesticht in 1857.3 Zij zelf woonden in de

boerderij (nu Egchelseweg 47), waar in het verleden

o.a. de families Verhaeg, Lenders en Lemmen hebben

gewoond. Dit pand is nog in bezit van de familie Jeucken.

Een rosmolen is een molen die wordt aangedreven

door een paard. De olierosmolen was gevestigd in een

gebouw op perceel sectie E nummer 1909 Claassenveld

en lag schuin tegenover de boerderij van de familie

Jeucken. In het begin van deze eeuw was het sectie-

nummer: E 3779 en viel het onder de bezittingen van

de Catharinahoeve in de Egchelhoek. Op het einde van

de vorige eeuw liet Jeucken de schuur verbouwen tot

woning.4

11.1.3 Molen van Sijben

Johannes (Sjang) Lemmen werd geboren op 20 sep-

tember 1896 te Egchel als zoon van Sjraomes Wullem

(Wilhelmus Lemmen) en Johanna Heijnen. 
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Hij woonde eerst bij zijn ouders in en later bij zijn

zuster Marie, gehuwd met Sjraomes Maan (Sijben) op

Gielenhofweg 17. Vandaar vertrok hij in 1931 naar

Wilhelmus Sijben waar hij in de kost ging.

Wilhelmus Sijben was geboren op 17 augustus 1894 te

Neer en gehuwd met een nicht van Sjang, Jacoba Lem-

men, geboren op 30 maart 1894 te Egchel.

Deze familie woonde op Egchel 48 (later 91), nu Mul-

dersweg 10.5 Sjang, beter bekend als ”Pampus” ver-

diende zijn levensonderhoud met een kleine

vrachtauto waarmee hij routes reed in de regio. Zo

transporteerde hij vaak op zaterdagmorgen de biggen

van de boeren uit de omgeving naar de Venlose markt.

Bij een van die transporten moet hij in contact zijn

gekomen met Van der Putten machinehandel uit Gel-

drop, bij wie hij een zogenoemde maalstoel (molen) en

een dieselmotor kocht. Toen de molen werd geleverd

had Sjang niet voldoende geld. Wullem Sijben zag wel

wat in de molen en nam de koopverplichtingen over.

Op 12 december 1932 werd door Sijben een hinder-

wetvergunning aangevraagd voor het oprichten van

een graanmaalderij op een perceel sectie D no. 2887.

Op 15 december 1932 werd de vergunning verleend en

op 19 januari 1933 de bouwvergunning. Timmerman

en radmaker Mols uit Egchel bouwde een loods van 8

x 8 meter. De molen werd op 6 januari 1933 bij firma

J.J. van der Putten & Co afgehaald. Het betrof een

Record-maalmolen met stenen van 110 cm doorsnee in

een oliebad, compleet met elevator. Ook waren twee

molenbillen bijgevoegd om de stenen te scherpen.

Toen de molen opgebouwd was, kon het loonmalen

beginnen. In het begin was er maar werk voor een

paar uurtjes, maar dat groeide uit tot een volle dag-

taak. Na enkele jaren werd er ook veevoeder verkocht,

dat gekocht werd bij Peters van Oijen te Venlo.

Ook werd begonnen met het verven van granen. In de

crisisjaren ontving men steun op het verven van graan

i.v.m. heersende overschotten. De boer moest het

graan aanleveren in zakken van 75 kilo. Vervolgens

werden de zakken omgeschud en werd rode waterverf

over het graan gegoten, totdat alles rood was. Daarna

werd het graan weer ”opgezakt” tot 75 kilo. Dit alles

gebeurde onder toezicht van een controleur van de

voedselvoorziening. Het geverfde graan was alleen nog

geschikt als veevoer. Na 1 mei 1940 was er geen over-

schot meer, omdat de import staakte. Voedselbonnen

voor veevoer werden nog maar sporadisch verstrekt en

derhalve liep de veestapel terug. Als er graan gedorst

werd in de oorlog, was er altijd een controleur aanwe-

zig en werd alles genoteerd. Een ”menselijke” contro-

leur trok er wel eens een kwartiertje op uit om z’n

boterhammen op te eten, waardoor men de kans kreeg

onder de sterke controle uit te komen. Het graan dat

de boeren zelf achterhielden, werd vaak ’s morgens

vroeg of ’s avonds laat gemalen. Dit noemde men

”smokkelmalen”. Tot twee keer toe werd Sijben hierop

betrapt en moest hij voor de rechtbank in Roermond

verschijnen. Een goede advocaat zorgde voor een posi-

tieve afwikkeling. Het smokkelmalen ging gewoon

door, maar men werd voorzichtiger en plaatste uit-

kijkposten.

Kort voor de bevrijding werden door de Duitsers de

molens opgeblazen en niemand durfde zich nog te

laten zien i.v.m. razzia’s. Ook was de stroom uitgeval-

len. De ambtenaren van de voedselvoorziening hebben

toen samen met Wullem Sijben bekeken hoe er toch

graan gemalen zou kunnen worden. Er werd een trac-

tor en een gasgenerator aangeschaft die achter de

molen werd geplaatst. Ook werden de drijfriemen ver-

lengd. Het malen werd hervat, nu alleen voor de voed-

selvoorziening. Er werd gemalen voor de regio

Helden-Maasbree-Baarlo en Kessel en later, toen Meijel

bevrijd was, ook voor Meijel. Wullem Sijben en zijn

zoon Martien (15 jaar oud) maalden dag en nacht door

en losten elkaar af. Dat er tussen Meijel en de Maas

over en weer met granaten werd geschoten, waren de

molenaars snel gewend. De zaterdag was de klusjes-

dag. Dan kwamen de boeren en burgers die nog ergens

wat graan hadden kunnen kopen. 

Dat beetje graan werd meestal heel goed verstopt voor

de controleurs, maar niet voor de muizen en ratten.
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Het graan werd dan ook gesierd door de muizen- en

rattenkeuteltjes, die zorgden voor ”grauw meel”. In de

oorlog dacht men ”beter brood van grauw meel dan

geen brood”. Zondags werden de maalstenen geslepen.

Met een scherpe steen kon men 1000 kg droge rogge

per uur malen. De granen van de voedselhulp werden

met paard en kar aangevoerd uit opslagplaatsen van

de regering. Deze opslagplaatsen waren voor nood

ingericht bij molenaars en in boerenbondgebouwen.

Het meel werd door de bakkers zelf opgehaald.Na de

oorlog trok de markt weer aan en werd ook weer graan

voor het vee gemalen. De voedselbonnen verdwenen.

In 1947 begon Sijben met het produceren van meng-

voeders. Hiervoor werd een mengketel gekocht bij

Poeth uit Tegelen. Omdat de veestapel aanzienlijk

groeide, werd in 1956 een nieuwe menginstallatie met

hamermolen gekocht bij van Aarsen in Panheel. Deze

molen werd in het stenen gedeelte geplaatst. De ste-

vige groei van de productie zorgde ervoor dat in die

tijd vier mensen in dienst waren.

Martien trad op 3 januari 1961 in de zaak en toen ook

Jan in het bedrijf kwam, werd op 20 september 1961

de ”V.O.F. W. Sijben en Zn” opgericht. In 1964 startte

Jan Sijben een eigen zaak en trok zich uit de molen

terug. Op 3 januari 1966 nam Martien Sijben de molen

en mengerij over van zijn vader en ging alleen verder.

De zaak draaide goed tot 1979. Toen werd Martien

afgekeurd voor werkzaamheden in de molen. Hij mocht

onder geen omstandigheden meer werken in stoffige

ruimten. Ook werknemer Pierre Leijsten stopte in

november 1979 vanwege gezondheidsproblemen. De

mengerij werd stopgezet en het veevoer werd gekocht

bij Havens te Maashees. Wel werden enige tijd pinda’s

ingepakt voor een Duitse firma en in september 1981

werd de dierspeciaalzaak geopend. Na een kleine ver-

bouwing werd de zaak in september 1985 door de oud-

ste inwoner van Egchel Coba Sijben-Lemmen (Coba van

de Mulder) heropend. In dierenspeciaalzaak ”De Meule”

kan men terecht voor sier- en tropische vissen, dierbe-

nodigdheden, diervoeders, kunstmeststoffen, zaad en

brandstoffen. De machinerie werd in 1990 uit de molen

gesloopt, waarmee de laatste sporen van het interieur

van de molen uit 1932 verdwenen.6 De naam Mulders-

weg is afgeleid van deze ”Meule”. 

Vanaf 1932 tot 1979 zijn de volgende personen bij

molenaar Sijben in dienst geweest als molenaars-

knecht en knecht op de boerderij. Voor de oorlog:

Sjeng en Graad Teeuwen, Thei Smolenaars; in de oor-

log Handrie Zegers en Jeu Joosten (van Kubbe Jup);

na de oorlog Sjraar Gommans, Louis Korsten (1953-

1955), Pierre Leijsten (1955-1979), Sjraar Hanssen

(Egchelhei), Lowie Hendrix, Har Lemmen, Jan Mestrom,

Fer Reijnen (1969-1977), Piet Zegers, Jac Smets (van

Grieze ziene Hein), Thei Geurts (van Fritske), Pierre

Willems en Sjeng van Knippenberg.

11.2 Middenstand e.a.

Bakkerij van Funs en To Reijnen
In mei 1927 stichtten Funs Reijnen uit Panningen en

To van de Laar een bakkerij in het voormalig cafépand

Egchel 66. Op 4 maart 1928 diende Funs Reijnen, van

beroep bakker, een aanvraag in voor uitbreiding en
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verbouwing van de bakkerij en de installatie van een

elektromotor van 3 pk voor een brooddeegmachine. Een

ondernemer moest het toen hebben van een breed

assortiment, dus Funs verkocht brood, banket, klom-

pen, snoep, ijs, garens en aanverwante artikelen. Funs

runde de zaak met echtgenote To, een dienstbode, een

knecht en losse hulpen. Aan het bakken werd niet veel

verdiend, de mensen brachten zelf de deeg voor het

brood en voor de vlaai. Voor het bakken van een vlaai

werd drie en van een brood twee cent gerekend. Als het

zeer druk was hielp Jac Joosten (van Kubbe Jup) mee.

Op 7 februari 1958 nam zoon Maan de zaak, die ver-

bouwd werd tot een aantrekkelijke winkelruimte, over.

Op 19 oktober 1966 werd deze eerste Egchelse Kroon-

zelfbediening geopend, waarna met bakken werd

gestopt in 1967. Tijdens de opening van de verbouwde

winkel merkte oude grondlegger Funs nog op, dat hij

zoveel TL-lichtbalken aan het plafond van de winkel

wel erg overdreven vond. Omdat de concurrentie van de

grootwinkelbedrijven in Panningen te groot werd, stop-

ten Maan en Jo in 1975. en werd het pand aan de hui-

dige Egchelseweg 38 (voorheen Hoekerstraat 1)

verbouwd tot woonhuis.

De Ginomie van Jeubilas
In 1975 werd in het pand Hoekerstraat 1a (nu Egchel-

seweg 38) door Doné Janssen en Rina Reijnen een ves-

tiging van ”De Ginomie van Jeubilas” geopend. De

ouders van Doné dreven een soortgelijke winkel aan

de Markt in Panningen. Het voormalige duivenhok

werd omgebouwd tot hondentrimsalon en wasruimte.

Voor de hondentrimsalon bestond een uitgebreide

klantenkring in en buiten heel Limburg. Er was ook

een afdeling tropische vissen ingericht, waar een 100-

tal kleine en grote aquaria opgesteld stond. In 1979

werd gestopt met de winkel aan de Egchelseweg en

werd de hondentrimsalon verplaatst naar de Dr.

Ariënsstraat te Panningen.

Thijs Peeters V.O.F.
In 1965 werd aan Gielenhofweg 16 garage Reinders

gesticht door Dré Reinders en Jet Reijnen. In 1984 werd

het bedrijf overgenomen door Thijs Peeters (van Tön

van Driekskes Thies), als Autobedrijf Thijs Peeters V.O.F.

11.4 De Kroon winkel van Maan Reijnen
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Naast de verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s worden

in het bedrijf reparatie- en onderhoudswerkzaamheden

uitgevoerd aan luxe en bedrijfsauto’s, APK-keuringen

verricht, schadeherstellingen gedaan, enz. 

De Snoepwinkel van Grad Grommen
De familie Grommen opende in mei 1960 een snoep-

winkeltje in hun woonhuis aan de Gielenhofweg 20.

Door een klein raampje kon men zijn bestelling door-

geven. Het was verbazend, wat men daar voor 10 cent

kon kopen. De kinderen uit de buurt wisten steeds de

weg naar Grad te vinden voor ijs, snoep, frites, siga-

retten en limonade. In september 1977 rinkelde de bel

voor het laatst.

Sijben-Derckx
Sinds 1 februari 1964 kan men in Egchel terecht in de

winkel van Jan en Els Sijben-Derckx aan de Muldersweg

voor elektro-installaties, installatiematerialen voor elek-

tro, water en gas, gereedschappen, land- en tuinbouwar-

tikelen en huur van verscheidene gereedschappen.

S.R.V. Wim Delissen
Het bedrijf van Wim Delissen werd op 16 april 1967

opgericht aan de Hoekerstraat 17. Hier werden van

1967 tot 1970 brood, banket, zuivel en levensmidde-

len verkocht. Het grootste gedeelte van de werkzaam-

heden bestond uit het opnemen van bestellingen en

het bezorgen hiervan. Na zijn huwelijk met Frida Pee-

ters vestigde het ondernemersechtpaar zich in 1970 in

de zuivelwinkel aan de Markt 16 te Panningen. In

1975 werd het bedrijf voortgezet op de Hoekerstraat 17

te Egchel en vanaf 1980 aan de Gielenhofweg 27.

Thans is er werk voor 5 mensen. In 1978 werd door

Wim de ”Dennenkwekerij Wim Delissen” opgericht. Dit

bedrijf specialiseerde zich in sier- en kerstdennen en

diverse soorten tuinplanten. De totale oppervlakte

van het bedrijf is 11 ha.

Groentenwinkel Geurts
In 1965 werd door Fritske Geurts in zijn garage aan de

Roggelseweg 87 een groentenwinkel gestart met aardap-

pelen, asperges en eieren, later aangevuld met groen-

ten, fruit, zuidvruchten, ijs en snoep. Vanwege de groei

van de klantenkring verbouwde Fritske Geurts in 1973

zijn schuur tot winkel. Na het overlijden van To runde

Frits de winkel alleen. Men kon bij hem voor inkopen én

een praatje terecht. Na een tragisch ongeval op 3 mei

1994 overleed Frits Geurts en werd de winkel gesloten.

Kleermakerij Modern
Wim Joosten en Corry Sijben vestigden zich op 15 april

1954 op de Ringovenstraat. Zij dreven daar de zaak

”Kleermakerij Modern”. Op 27 november 1957 verhuis-

de het echtpaar naar de Kempstraat 22, waar zij een

uitgebreidere zaak begonnen in Dames- en Heren-

Kleermakerij en Detailhandel in textiel. Men kon er

terecht voor huishoudtextiel, nachtgoed voor heren,

dames- en kinderkleding, werkkleding, stukgoed, stof-

fen aan de meter, kousen en sokken, kinderondergoed,

gordijnen en overgordijnen, modestoffen op staal en

kleinvak met o.a. garens en knopen. Op 1 januari 1982

werd de zaak gesloten en verhuisde het echtpaar naar

hun nieuwe huis aan de Jacobusstraat 5.
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Ebisch Stukadoorsbedrijf V.O.F.
Per 1 april 1984 werd het stukadoorsbedrijf van Jan

Ebisch uit Panningen als V.O.F. ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel en Fabrieken. Vennoten wer-

den Jan Ebisch en zijn zoon Michel. Het bedrijfsadres

werd Rector Thomassenstraat 4. In de beginjaren

waren er 4 en later 3 mensen werkzaam. Het bedrijf

vestigde zich op de Hoekerstraat en werd op 1 april

1991 opgeheven.

Van Ophoven Stukadoorsbedrijf
Arnold van Ophoven startte in 1983 een stuka-

doorsbedrijf. In 1992 kocht hij de voormalige boerde-

rij van Wiel Vestjens. De tuin en het inwendige van het

huis werden opgeknapt. Van daaruit werkt het bedrijf

met twaalf personeelsleden in heel Limburg. Het

meeste werk wordt verricht voor aannemers uit Hel-

den. De toekomst met alle soorten stucwerk, sierpleis-

ters (ook op kleur), lijstenwerk en Italiaans stucwerk

wordt met vertrouwen tegemoet gezien.

11.3 Beugelsport en Cafés 
in Egchel

Beugelsport
De beugelsport is van oudsher een echte sport voor

het platteland. In Egchel hebben drie beugelbanen

gelegen, waarvan de oudste bij de Catharinahoeve in

de Egchelhoek. Op de huidige Kempstraat bij Koop-

mans Nölke lag ook een beugelbaan, evenals aan de

Jacobusstraat bij het ouderlijk huis van Klöskes Hoeb.

Klöskes Hoeb was nog lang voorzitter van de beugel-

club uit Helden. De sport raakte landelijk uit de gra-

tie en de banen verdwenen, ook in Egchel. 

Cafés in Egchel
Als men met oudere mensen praat over cafés in een

dorp, krijgt men regelmatig te horen: ”Cafés, in idder

hoes was ’n café”. Wij beperken ons tot cafés, die offi-

cieel geregistreerd stonden bij de gemeente.

Op 4 november 1911 verscheen in De Nieuwe Koerier

een artikel over ”De Bierverloven”. Hierin staat ver-

meld dat Helden 4545 inwoners had en in totaal 112

”drankhuizen”, waarvan 18 met vergunning en 94

zonder vergunning. Op iedere 41 inwoners had men

dus een café. 

De oudste gegevens over een herberg of herbergier in

Egchel treffen we aan in de volkstelling van 1 januari

1840. Op de plaats waar nu An Verstappen woont, lag

vroeger een oude boerderij. 

Daarin woonde in 1840 Johannes Gielen en Maria

Janssen, van wie Johannes als beroep herbergier op-

gaf, dus uitbater was van een drankgelegenheid.7 Uit

boerderij Egchel 19 (Jacobustraat) vertrok in 1869

Willem Verstappen, van beroep jenever-brandergezel.8

Omdat er geen aanwijzingen zijn, dat er in Egchel

jenever werd gestookt, moeten we aannemen dat hij

elders werkzaam was.

Egchelseweg, Reijnen
Het pand waarin Reijnen Funs zijn café dreef in de

Egchelhoek, was eerder al een café. In het ”Venloosch

Weekblad” lezen we, dat ”50 nummers tophout in de

Horsten verkocht worden in de herberg van Silvester

Scheers te Egchel (huisnummer 58)”. Scheers had zich

met zijn gezin in 1882 vanuit de Keup in de Egchel-

hoek gevestigd.

Reijnen A.J. vroeg op 17 april 1928 een drankwetver-

gunning voor dat pand (Egchel 67), die op 3 mei 1928

onder nr. 1253 verleend werd voor de kamer rechts van

de hoofdingang, groot 26,50 m2.

In het café werden bijeenkomsten gehouden van land-

bouwinstellingen, veeschattingen en notariële verko-

pen. De eerste Egchelse voetbalclub ESV vond hier zijn

oorsprong en biljartvereniging ”Ons Genot” hield hier

haar ”barakwedstrijden”. Ook werd er iedere zondag-

morgen na de Hoogmis gekaart door de ouderen van

Egchel.

Na de oorlog werd er de grondslag gelegd voor EROS.

De vergaderingen in verband met kerk en school von-

den plaats bij Reijnen Funs. In 1958 werd ook de hui-

dige voetbalclub hier opgericht. 

11.7 Café Reijnen Funs in november 1954.
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Egchel verloor bij de sluiting haar verenigings- en ver-

gaderlokaal.Samen met café Manders mag het café van

Reijnen Funs genoemd worden als een belangrijke huis-

kamer voor de Egchelse gemeenschap. Het café bleef

open tot daags voor de opening van café Manders.

Van Enckevoortstraat, Manders
Jo Manders was van oorsprong stukadoor. Van Reijnen

Funs kreeg hij te horen: ”Jo bouw in dienne hôôf mer

un kefee, want ich sjei der oêt”. Jo had veel gekelnerd

in de regio en durfde deze uitdaging wel aan. Zijn café

werd met hulp van geheel Egchel in een half jaar tijd

gebouwd. Op 20 oktober 1967 werd het café om 5 uur

door rector Geurts geopend en al snel vonden in café

Manders 14 verenigingen onderdak.

In 1979 werd in de veranda een keuken gebouwd. Hier

kon men terecht voor frites, snacks, snoep en ijs. Op

1 januari 1989 namen Nel Manders en Thei Gommans

het café over, nadat Jo en Mie afscheid hadden geno-

men. Er kwam steeds meer jeugd naar het café van Nel

en Thei. Er mag niet alles, maar wel veel. Vandaar de

leus ”Bij Manders, waar anders”. Traditiegetrouw werd

in 1997 voor de 29ste keer de Egchelse Kermis georga-

niseerd door café Manders.9

Gielenhofweg, Café ”De Dauve”
Dit café werd gedreven door herbergier Theodorus Gie-

len, ook wel Linske of Linsse Duurke genoemd. Café

”de Dauve” werd zo genoemd vanwege de hardhorend-

heid van Linske. Het lag op de hoek van de huidige

Linskesweg en Gielenhofweg. 

Op 31 december 1904 diende Linske een aanvraag in

voor een drankvergunning. Boven de vergunning

stond ”Akte van verlof tot verkoop van alcoholhou-

dende drank, anderen dan sterken drank”.

De café-vertrekken waren 22 en 10,80 m2 groot en

gelegen in de rechter- en linkerkamers van het pand

Egchel 34, later 38 (nu Gielenhofweg). De ”Egchelse

Veeassurantie”, de ”Egchelse Stierhouderij” en de

”Eiervereniging Egchel-Helden” vergaderden bij Linske

in de twintiger jaren. Oma Linske was een gezellig

mens en als zij lachte schudde haar hele buik mee. Oma

kende haar hardhorende man Linske. Als ze vroeg ”Lins

wilse eine borrel”, bleek uit zijn antwoord dat zijn

gehoor niet slecht was of verbeterde naarmate hij meer

gedronken had.

Gielenhofweg, Lemmen
Sjraomes Wullem (Lemmen) vroeg in januari 1904 een

drankvergunning aan voor zijn woonhuis op Egchel

42, later Egchelseweg (nu Gielenhofweg 17) en wel

voor de kamers rechts en links, groot respectievelijk

17,50 en 20 m2. De vergunning werd op 1 februari

1905 verleend aan Willem Lemmen en zijn vrouw

Johanna Maria Heynen. Tevens stond nog vermeld de

dienstmeid Petronella Jacobs.

Keup, Snellen
In de boerderij van Mulkes Graat ( Maassen) woonde in

het verleden de familie Snellen. Hier gingen mensen

uit de regio kaarten, zelfs mensen van Kessel- Eik

kwamen er. Notaris Haffmans hield hier in 1914 nog

grond verkopen.
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Keuperhei, Heuvelmans
Geheel achteraf op de Keuperhei verwacht men geen

vlotlopend café. Maar voor inkomsten deed men vroe-

ger graag een café erbij. Thieske Heuvelmans huwde in

bij zijn schoonouders (Andries Jacobs en Petronella

Janssen) en vroeg samen met zijn vrouw Anna Maria

Jacobs op 31 december 1904 vergunning om in het

pand Keup no.13, in de rechterkamer, een café te

mogen exploiteren. In totaal werd een oppervlakte

van 17,10 en 21,60 m2 ingericht als café.

Keuperhei, van der Linden / van Lier
Op 31 januari 1882 diende P. van der Linden een ver-

gunningaanvraag in. Hij woonde toen op de Keup

schuin tegenover het café van Heuvelmans in de Hel-

densche Hoek, thans Neerseweg. Peter Johannes van

Lier, ”Dieles Petrannes”, huwde in dit pand in. Op 13

augustus 1910 diende hij een aanvraag in voor dit

pand op de Keup. Uit de vergunningaanvraag blijkt

dat het café 23 m2 groot was. Het pand van Lier had

twee voordeuren, een voor het woonhuis en een voor

het café. Dit duidt erop dat bij de bouw rekening werd

gehouden met de inrichting van een café. 

De vergunning werd verstrekt aan Peter van Lier en zijn

vrouw Joanna van der Linden op 5 september 1910. Het

café, dat men zich herinnert als ”Neerse Bruk”, lag stra-

tegisch iets gunstiger dan café Heuvelmans, hoewel het

afgelegen achter op de Hei lag. Hier kwamen de schip-

pers hun borrel drinken. Ook de mensen van Helden die

te voet naar Kapel in ’t Zand te Roermond op bedevaart

gingen, dronken hier een versterking.

Roggelseweg, Steeghs
Al vóór 1910 dreef Peter Heuvelmans (Brugger Pier) aan

de Roggelse Brug een herberg. Juist als bij van Lier aan

de Neerse Brug werd de ”foezel” aan de langskomende

handelaren en schippers verkocht. Op 19 maart 1926

diende Wilhelmus Hubertus Geraets een aanvraag in voor

dit pand. Het verlof werd verleend voor de rechterkamer

groot 25 m2 in pand Egchelhei 15. De oud-Roggelnaar ver-

trok in 1932 naar Vlodrop, waarna Gerard Peeters er zich

vestigde en op 17 maart 1932 een horecavergunning aan-

vroeg. Vergunning nr 1592 (verlof A) werd hem toegewe-

zen. Peeters bleef zes jaar en vertrok vervolgens naar

Lottum. In 1937 kwam Jacobus (Kubbes) Steeghs naar de

Hei en opende café annex boerderij ”de Roggelse Brug”.
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In de carnavalstijd trok de Raad van Elf en de prins

van Egchel naar ”Kubbes op de Bruk” en zo had de

jeugd op de Hei ook carnaval. Met kermis kwamen hier

muziekgezelschappen uit Helden en Panningen bij

toerbeurt spelen. De laatste jaren bestond de clientèle

uit recreërende fietsers en mensen die op camping ”de

Leistert” te Roggel vertoefden. In 1974 werd door

weduwe Steeghs-Janssen het café gesloten.

11.4 Diepvrieshuuske / Bank

”Het kan vriezen of dooien”
Het idee om te komen tot de oprichting van een diep-

vrieshuisje werd voor het eerst geopperd in een verga-

dering van de Boerinnenbond, waarschijnlijk in 1958.

Ter oriëntatie ging een bus met belangstellende

Egchelnaren naar het plaatsje Leende in Brabant, waar

een inrichting van een diepvrieskluis aanwezig was.

Op 5 maart 1959 werd door Piet Verstappen bij de

gemeente een vergunning aangevraagd voor de bouw

van een diepvrieskluis.10 De bouwkosten werden

geraamd op ƒ 5.500,-.

Bij Jeu van Sjraomes Maan (Sijben) werd grond

gekocht, perceel sectie G nummer 549 later 291. De

aanvraag werd ingediend onder beheer van ”Coöpera-

tie vereniging tot exploitatie diepvries-kluis”. Het

diepvrieshuisje kreeg adres Egchelseweg 27a (thans

Gielenhofweg). De gemeente Helden gaf in maart 1959

toestemming.

De kluis werd ingericht volgens het carrouselmodel,

ingedeeld in 16 vakken van 4 lagen en gebouwd door de

firma van Swaay uit Amersfoort. Volgens het financieel

verslag over 1959 van de Boerinnenbond werd er ook

voorlichting gegeven: ”Demonstratieles diepvries ƒ10,-”. 

Voor het beheer werd een klein bestuur gekozen. Door

van Sil (Peeters-Hillen) en Mia Janssen-Naus wisten

zich nog enkele bestuursleden te herinneren: voorzit-

ter Piet Verstappen, secretaris Handrie Peeters, Bert

Rutten, An Naus-Lenders en To Rambags-Janssen. Het

huisje werd gepoetst door Mia Janssen-Naus.

Het gemak van een diepvrieshuisje was groot voor de

grote Egchelse gezinnen, die zelfs 4 tot 6 laden huur-

den. Als er problemen met de kluis waren, werd buur-

vrouw Door Peeters-Hillen om hulp gevraagd. De

diepvrieskluis bespoedigde haar eigen ondergang,

want het apparaat weigerde regelmatig, zodat de slo-

gan werd ”het kan vriezen of het kan dooien”. Voor

iedereen werd huisdiepvries betaalbaar, zodat in 1968

de diepvriesvereniging werd opgeheven. 

Sinds de beginjaren vijftig hield de Boerenleenbank

zitting in de kamer bij Wim Schaareman. De ruimte

daar was zo beperkt, dat je in de gang moest wachten,

wanneer er meer klanten tegelijk aanwezig waren.

Men kon voor alle eenvoudige bankzaken terecht. Het

was natuurlijk behelpen, maar de eerste vorm van

klantgericht werken was er wel.

Op 13 mei 1968 besloot het bestuur van de Boeren-

leenbank Helden de diepvrieskluis te kopen voor

ƒ10.000,- . Volgens kassier Har Jacobs startte de Boe-

renleenbank daar een filiaal in 1969. Mia Janssen-

Naus werd in mei 1971 aangesteld als schoonmaakster.

Tijdens de openingstijden konden de Egchelse mensen

Cor Janssen, Paul Janssen of Har Jacobs aantreffen.

Het voorportaal, de wachtruimte, werd ook wel de

nieuwsruimte van Egchel genoemd. Toen de winkels in

Panningen en Helden steeds meer klanten uit Egchel

trokken, werd de bank in Egchel steeds minder

bezocht. Na de fusie van Rabobank Helden en Rabo-

bank Panningen werd in 1986 besloten het filiaal in

Egchel op te heffen. 

Frank Ebisch uit Panningen kocht het pand. In 1989

verkocht hij het aan Stefanie Hanssen. Deze vestigde

er in februari 1990 Dames- en herenkapsalon
”Switch”. In de kapsalon zijn thans 5 personen werk-

zaam.11
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11.10 Distrubutiebode, 13-08-1918

11.11 Midden-Limburg, 28-12-1935



12.2 Voormalige ”Eierkiët”,

blokhut voor de meisjes en jongens

en bibliotheek.
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Bronnen/Noten:
1 O.A.H., inv.nr 299
2 Gegevens: Tön en Anton Kersten
3 O.A.H., inv.nr 1009
4 P.W.E.A. van Bussel, De molens van Limburg, Eindhoven (1991), p. 536
5 O.A.H., inv.nr 1017-1020 en 1021-1025
6 Uit vertellingen van Martien Sijben
7 O.A.H., inv.nr 1065, Bevolkingsbiljetten 1840
8 O.A.H., inv.nr 1009, Bevolkingsregister
9 Gegevens van Jo, Mie en Nel Manders, met aanvullingen uit gemeen-

te-archief inv.nr 1062, 1097, 1095 en 1145 (vergunningen) en
O.A.H. inv.nr 1182

10 Bouw- en woningtoezicht afdeling Helden, nummer 1273 en infor-
matie van Door Peeters-Hillen, en Mie Janssen-Naus

11 Boerenleenbank/Rabobank, Dagblad van Noord-Limburg van 02-12-
1987, Midden Limburg van 08-02-1990 en gegevens van Lies Gom-
mans-Peeters, Har Jacobs en Cor Janssen.

NB. In 11.2 zijn alleen de zaken opgenomen die daartoe informatie ver-
strekt hebben.

Afbeeldingen:
11.1 Martien Sijben
11.2 Martien Sijben
11.3 Toos Kersten-Reijnen
11.4 Maan Reijnen
11.5 Wim Delissen
11.6 Familie Reijnen
11.7 Familie Naus-Lenders
11.8 Nel Gommans-Manders.
11.9 Familie Naus-Lenders
11.10 Distrubutiebode
11.11 Midden-Limburg

12.1 Parochiezaal, bewaar-

school, bibliotheek, blokhut.



XII

Het sociaal- culturele leven in gebouwen

12.1 De oude parochiezaal

Omdat Egchel geen zaal had, vonden tot 1952 festivi-

teiten en bruiloften in de school plaats. Voor het

gebruik van twee schoollokalen werd door het kerkbe-

stuur ƒ35,- huur gevraagd. De Jonge Boeren en de

Boerinnenbond mochten vergaderen voor ƒ2,50, ande-

re verenigingen voor 5 gulden.

In 1952 wilde men een kleuterschool starten. Men

kocht een barak of loods in Haelen, die als multifunc-

tionele ruimte dienst deed met mogelijkheden voor

onderwijs, een fancy-fair bij slecht weer en toneel-

voorstellingen van Eros. In oktober 1958 besloot het

kerkbestuur ƒ35,- zaalhuur te vragen, als er genoeg

entree ontvangen was bij een toneelvoorstelling. Ver-

der werden in de zaal vergaderingen gehouden en was

bibliotheek St. Jacobus er gehuisvest. Bruiloften en

partijen kon men ook in deze zaal vieren. In 1959

werden de ramen en stoelen gerepareerd door G. Kes-

sels uit Venlo. In 1962 werden diverse vernielingen

aangericht en in 1963 werden 50 nieuwe stoelen en

enkele tafels gekocht. Het einde naderde snel, toen de

parochiezaal in oktober 1968 door de brandverzekering

werd geweigerd. In juli 1970 werd de zaal aan de 80

leden tellende jeugdvereniging Jong Nederland over-

gedragen en na de opening van het gemeenschapshuis

werd de oude zaal in 1980 gesloopt.

12.2 Gemeenschapshuis ’t Erf

In 1967 werd de behoefte aan een gemeenschapshuis

in Egchel zeer duidelijk. Het dorpscafé was feitelijk de

enige beschikbare ruimte voor bijeenkomsten van ver-

enigingsleven, cultuur, jeugdwerk, sportbeoefening,

enz. Voor grote bijeenkomsten moest men uitwijken

naar de buurdorpen. Het gemis van een accommodatie

voor culturele en recreatieve mogelijkheden was de

reden om een actiecomité op te richten. Uit diverse

Egchelse verenigingen werd iemand gezocht om plaats

te nemen in dat actiecomité, dat zich in het midden

van de jaren zestig ging verdiepen in mogelijkheden

voor realisatie van een gemeenschapshuis. Na verschil-

lende onderzoeken en gesprekken met de gemeente

kwam men tot de conclusie, dat de bouw van een

gemeenschapshuis niet haalbaar was. 
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Vervolgens werd de mogelijkheid onderzocht of het

kerkgebouw ook als gemeenschapshuis gebruikt zou

kunnen worden. Gesprekken met het kerkbestuur over

deze toen nog vrij revolutionaire gedachte moesten

uitwijzen of het plan haalbaar was. De initiatiefgroep

ging in andere dorpen kijken, hoe daar de verbouwde

kerken als gemeenschapshuis functioneerden.

Op 11 augustus 1971 schreef Giel Beumers namens het

Actiecomité een brief naar het Bisdom Roermond, afde-

ling Planologie en Bouwzaken, om de verdere ontwik-

kelingen te bespreken. Reeds een dag later kwam het

antwoord van het bisdom. Men wilde eerst de mening

van het kerkbestuur horen. Hierna gaf het bisdom z’n

goedkeuring om de plannen verder uit te werken. In

oktober 1971 werd de stichting ”Het Dorpshuis Egchel”

in het leven geroepen. Voorzitter werd G. Beumers. 

Om het kerkgebouw ook als gemeenschapshuis geschikt

te maken, waren ingrijpende veranderingen nodig. Men

liet door architect F.J.H. Niessen een kostenraming

maken, die uitkwam op ƒ 150.000,-. 

De stichting diende in oktober 1971 een aanvraag voor

subsidie in bij het Ministerie voor Cultuur, Recreatie en

Maatschappelijk werk. De uitslag is niet schriftelijk

bewaard gebleven. Tijdens een parochievergadering in

café Manders werden de parochianen in 1972 geïnfor-

meerd door kerk- en stichtingsbestuur. Unaniem was

men van mening dat de plannen te verwezenlijken

waren. Het kerkbestuur ging akkoord, met dien ver-

stande, dat alles wat met de Liturgie te maken had te

allen tijde voorrang moest hebben. In februari 1973

schreef de stichting nogmaals een brief naar het bis-

dom om goedkeuring. Het stichtingsbestuur moest

van het Bisdom Roermond eerst contact opnemen met

de gemeente. 

Aan de gemeente werd op 12 maart 1974 gevraagd, welk

standpunt men wenste in te nemen in verband met de

verbouwingsplannen van de Egchelse kerk en de bouw

van een permanente dagkapel met 50 à 60 zitplaatsen.

Bovendien wilde de stichting graag vóór 21 maart ant-

woord over de te verwachten financiële hulp. Op 25

maart werden de antwoorden in de commissie voor

Bouw en Planologie van het Bisdom Roermond bespro-

ken. Bisschop Gijsen wees de plannen echter af, waarna

de stichting werd ontbonden. Het Bisdom wilde, dat de

kerk enkel voor sacrale doeleinden werd gebruikt.
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In 1976 werd de draad weer op gepakt, met Wie Korsten

als voorzitter van de nieuwe iniatiefgroep. Op 19 janu-

ari 1977 besloot men het oude plan weer op te pakken

om tot nieuwbouw te komen.

Ook Jong Nederland had plannen voor een nieuw

clublokaal. Het huisde met 210 leden in een totaal ver-

sleten clublokaal. De voorkeur ging uit naar een aparte

ruimte op het schoolplein. Wethouder Tielen onder-

steunde de plannen van Jong Nederland voor een apart

gebouw en meende, dat de bouw te realiseren was bij

het sportcomplex van Egchel. Volgens de gemeente Hel-

den was de meest gunstige situatie een combinatie van

gymzaal, gemeenschapshuis en Jong Nederlandlokaal.

De gemeenteraad besloot met elf tegen vier stemmen,

onder protest van wethouder Tielen, dat het lokaal voor

Jong Nederland bij de gymzaal moest komen.

Op 20 juni 1977 stelde de gemeenteraad voor de bouw

van een accommodatie een bedrag van ƒ 75.000,-

beschikbaar. Enkele deskundigen stelden zich beschik-

baar om de plannen goed te begeleiden en verder uit

te werken. Behalve steun van wethouder Tielen ont-

ving de stichting bij de voorbereidingen hulp van de

dhr. De Beer van Mimaso. Deze zou de initiatiefgroep

wijzen op subsidie- en bouwmogelijkheden. Gemeente-

lijk werden de plannen begeleid door J. Schreibers, amb-

tenaar jeugd en sportzaken, en financieel deskundige

dhr. J. Thijssen. Het hoofd van de school, F. Hertsig,

nam contact op met de onderwijs-inspectie. Pas later

zou in samenspraak met de bevolking een stichtings-

bestuur en een bouwcommissie in het leven worden

geroepen. Via een enquête werden in maart 1978 alle

verenigingen benaderd over de behoefte aan een

gemeenschapsvoorziening. In januari 1979 gaven de

volgende Egchelse verenigingen te kennen, dat ze

gebruik wilden maken van een gemeenschapshuis:

Actiecomité: organisatie parochiefeesten

Bejaardenvereniging: 35 leden

Biljartvereniging: 15 leden

Buurtvereniging ”Egchel”: 120 leden

Buurtvereniging ”Hub”: 80 leden

Damesvoetbal: 17 leden

Drumband ”Eros”: 42 leden

Gemengd Zangkoor: 37 leden

Jong Nederland: 210 leden

Carnavalsvereniging ”De Kemphazen”

K.P.J. Egchel: 70 leden

Kath. St. Kleuter- en Basisonderwijs

L.V.B. Egchel: 97 leden

Parochie H. Jacobus de Meerdere

Stichting Gemeenschapshuis Egchel

Veteranenvoetbal: 18 leden

Voetbalvereniging,: 225 leden 

van wie 72 jeugdleden

Volleybalvereniging: 15 leden

Veeverzekering

Werktuigen Coöperatie: 48 leden

Al deze verenigingen wilden daadwerkelijk helpen bij

de totstandkoming van een aangepaste ruimte en

waren ook bereid een reële bijdrage voor het gebruik

te betalen.

De kosten van het gebouw werden geraamd op circa

ƒ900.000,-. De gymzaal zou ƒ600.000,- kosten en

geheel voor rekening van de gemeente Helden komen,

terwijl de kosten van het gemeenschapshuis en

clublokaal geraamd werden op ƒ280.000,-. Van dat

laatste bedrag zou het Rijk ƒ200.000- betalen. Voor

rekening van het Stichtingsbestuur bleef nog

ƒ80.000,-. Hiervoor werd een lening aangegaan van

ƒ30.000,- Het kerkbestuur stelde de opbrengst van

een te verkopen stuk grond ad ƒ 25.000.- beschikbaar.

De Egchelse verenigingen moesten een bedrag van

ƒ10.000,- bijdragen. Het resterende tekort van

ƒ15.000,- moest door de inwoners van Egchel bij

elkaar gebracht worden, 100 gulden per gezin. Met de

leuze ”Nu of Nooit” werd gestart met een inzamelac-

tie. In december 1978 werden de hiervoor verspreide

enveloppen opgehaald. Binnen een week had men

liefst ƒ19.600,- ingezameld. Het meer opgehaalde geld

werd in mindering gebracht op de lening. In de Raads-

vergadering van 29 januari 1979 besloot de gemeente

ƒ42.000,- extra ter beschikking te stellen.

Om tot concrete plannen te komen werd in het jaar

1978 een sociogram gemaakt door het bestuur van het

Gemeenschapshuis Egchel. Door die bundeling van

sociaal-economische gegevens van Egchel werd in

1979 tevens duidelijk hoe groot de behoefte was aan

een gymzaal voor kleuter- en basisonderwijs.

Na een lange voorbereidingstijd vond op woensdag 29

augustus de officiële aanbesteding plaats, waarbij de

firma de Groot BV uit Volkel de bouw gegund werd.

De eerste steen werd gelegd door wethouder Piet Tie-

len en voorzitter Wie Korsten op 15 december 1979 om

twee uur. Op zaterdag 23 augustus 1980 vond de offi-

ciële opening en de onthulling van de naam plaats

door burgemeester J. van ’t Hooft. De naam, ’t Erf, was

bedacht door Har Verstappen. Pastor Cees Konings ver-

richtte de plechtige inzegening.
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In de week na de opening werd een groot straten-vol-

leybal-toernooi georganiseerd door het stichtingsbe-

stuur. Dit toernooi heeft sinds de start niets van zijn

kracht verloren; het gaat daarbij om het plezier van

het meedoen en niet om het winnen. In 1998 organi-

seert het stichtingsbestuur dit toernooi voor de negen-

tiende keer. Verheugend is dat het toernooi steeds

meer de belangstelling van de Egchelse jeugd heeft.

Het gemeenschapshuis had al snel een berging nodig,

die begin maart 1983 door F. Janssen gerealiseerd

werd. De behoefte aan ’t Erf nam echter jaarlijks zó

toe, dat de accommodatie gauw te krap was. Tijdens de

eerste openbare vergadering van de Dorpsraad op 18

november 1992 werd de vraag naar een peuterspeelzaal

aan de orde gesteld. Een bouwcommissie onder leiding

van Wie Korsten werkte de plannen voor verbouw ten

behoeve van peuterspeelzaal, Jong Nederland en

gemeenschapshuis uit en begeleidde de bouw. Op 4

september 1995 werd door de gemeenteraad ƒ35.000,-

beschikbaar gesteld. Secretaris Bert Bos zocht en vond

mogelijkheden voor subsidie bij: Juliana Welzijnsfonds,

Katholieke Noden te Hilversum, Leefbaarheid in de

Peel, Rabobank Helden-Kessel-Maasbree, en bijdragen

van Jong Nederland, Peuterspeelzaal ”Pinkeltje”, het

kerkbestuur en een milde gever. Aannemer Hay Dors-

sers uit Helden realiseerde de verbouwing.

Op zaterdag 16 december 1995 werd een open dag

gehouden in het gemeenschapshuis en de peuter-

speelzaal. Tevens was er een tentoonstelling met foto’s

en geschiedenis van het gemeenschapshuis. Dorpsraad

Egchel heeft herhaaldelijk aanvragen ingediend bij de

gemeente om te komen tot de inrichting van een

dorpsplein. Dit ”Egchelhert” zou voor ’t Erf en in het

verlengde van de Enckevoortstraat gerealiseerd wor-

den. De gemeente trok voor de eerste fase, het herin-

richten van het plein tussen het gemeenschapshuis en

de Kapelaan Nausstraat, ƒ 14.000,- uit.

Het Stichtingsbestuur, Jong Nederland, Dorpsraad

Egchel en Stichting 50 jaar Egchel maakten een plan

voor opwaardering van het plein voor ’t Erf. Het plan,

ontworpen door Sjraar Teeuwen, werd door bestuursle-

den van de bovengenoemde stichtingen en vrijwilligers

in de maanden oktober-november 1997 gerealiseerd

onder coördinatie van de voorzitter van het stichtings-

bestuur, Piet Delissen. Ons Erf ligt er nu weer mooi bij.

Beheerders

Vanaf 1980 had gemeenschapshuis ’t Erf de volgende

beheerders: Wie Korsten (1980-1991), Twan Steutel

(1991-1994), Hans Seelen (1994-1995) en vanaf 1996

de dames Thera Gielen-Bos en Fien van Ooijen-Bos.

Bestuur Stichting Gemeenschapshuis ’t erf

Frans Hertsig 1976-1983 (V)

Kees Akkermans 1976-1984 (S/P 76-81)

Hay Peeters 1981-1985 (S)

Hen van Alebeek 1981-1989 (P)

Sjaak Gommans 1989-heden (P)

Henk Selen 1983-1993 (S 89-91)

Jan Peeters 1980-1981

Marij Peeters-Gommans 1981-1984

Wie Naus 1978-1991 (V 83-91)

Francy Tummers 1976-1986

Giel Beumers 1984-1992 (V 91-92)
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Mariet Ebisch-Brummans 1984-1989 (S 85-89)

Martin Rutten 1985-1996

Mia Janssen-v.Knippenberg 1986-1992

Henk Thiesen 1989-heden (S 91-93)

Piet Delissen 1991-heden (V 92-heden)

Bert Bos 1992-heden (S 93-heden)

Christine Broekmans 1992-1995

Mary Schaareman-Jongeling 1993-1997

Wie Korsten 1994-1997

Ell Leijsten-Verhaegh 1996-heden

Hans van Gend 1997-heden

Henk Nelissen 1997-heden

V = Voorzitter, S = Secretaris, P = Penningmeester. 

12.3 Bibliotheek 
”St. Jacobus Egchel”

Parochiegeestelijken stonden in het verleden vaak aan

de wieg van een vereniging of voorziening. Rector Tho-

massen, die in Egchel de behoefte aan een bibliotheek

bespeurde en zo’n 60 uitleenboeken had verzameld, zet-

te die oude traditie voort, toen hij in 1949 Thei Jacobs

benaderde om een bibliotheek op te zetten. Na enige

voorbereidingen startte Thei de St.Jacobusbibliotheek in

een leeg lokaal van de school. Vervolgens werd ze ver-

plaatst naar de parochiezaal, waar voorheen de kleuter-

school van Hanny Thijssen was geweest, met vaste

openingstijden: op zondag na de hoogmis. De inwoners

van Egchel konden er boeken lenen van oktober tot mei.

In de zomermaanden werd in de agrarische gemeenschap

veel op het land gewerkt en was er geen tijd om te lezen. 

Met een subsidie van 120 gulden per jaar en het leen-

geld voor de boeken was het geen vetpot. Heel dure boe-

ken kopen was dan ook onmogelijk. Het leengeld

bedroeg in het begin een dubbeltje per boek en later

twintig cent. Het boekenbestand van de bibliotheek

bestond voornamelijk uit ontspanningslectuur: streekro-

mans, westerns, liefdesstory’s en detectiveverhalen.

Voor het echte werk van Toon Kortooms, Antoon Coolen,

Felix Timmermans moest men elders terecht. De biblio-

thecaris Thei Jacobs kocht voor ”zijn” bieb de boeken

meestal goedkoop bij Spanjaard in Geleen. Bij het werk

in de bibliotheek kreeg hij hulp van Jan en Mat Janssen

(van Klöskes Wullem), Sjeng van Knippenberg, Harie

Zelen en Jo Geurts (van Pietje). Langzaam groeide uit

het niets een bibliotheek met 2000 goed verzorgde boe-

ken en een geordende administratie. De laatste locatie

van de bibliotheek was de voormalige ”eierkeet”.

Toen de bibliotheek in Panningen werd geopend, was

dat een concurrent voor die van Egchel. Deze, veel beter

gesubsidieerde, bibliotheek had ook de betere genres in

haar bestand. Een andere concurrent was de opkomende

televisie. Het dalende lezersbestand bij de St. Jacobus-

bibliotheek, was de reden om na 26 jaar het boekenbe-

zit van de Egchelse ”Bieb” te verkopen. Er werden

slechts 1200 boeken verkocht. De opbrengst van ƒ

1.600,- werd aan de actie ”Mat op de Bok” van pater

Joosten geschonken. 

Na 26 jaar kwam een einde aan de bibliotheek te Egchel

en aan het belangeloos werk met veel inzet van Thei

Jacobs en andere vrijwilligers. De ruimte werd in gebruik

genomen door Jong Nederland.

12.6 Bibliothecaris Thei Jacobs op 11-10-1975

Afbeeldingen:

12.1 Midden Limburg, m.d.a. Giel Beumers
12.2 Midden Limburg.
12.3 Emiel Beumers 
12.4 Foto Sevens, Panningen. 
12.5 Foto door Henk Thiesen.
12.6 Foto door Peter Lommen, Tegelen.
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