
XIII

Het verenigingsleven

13.01 Parochieraad

In mei 1960 werd in het kerkbestuur voor het eerst

gesproken over het oprichten van een parochieraad.

In november 1964 werd opnieuw een voorstel inge-

diend om te komen tot een parochieraad. 

De volgende mensen werden als lid voorgesteld: Thei

Jacobs, Piet Geurts en J. Peeters-Gommans van Egchel-

hei; Lei Naus, Thei Verhaegh en Lot Brummans van

Egchel-kern; Thei Vestjens, Jac Lemmen en An Kersten-

Jacobs van Egchelhoek.

In de jaren 1968/69 ontstond op initiatief van Rector

Geurts een gespreksgroep voor de gang van zaken

betreffende de kerk en school in het bijzonder en van

Egchel in het algemeen. Verder werd de wenselijkheid

van een nieuwe gemeenschapsruimte besproken. Op

de gespreksavonden kwam naar voren, dat ontkoppeling

van kerk- en schoolbestuur wenselijk was.

Op 12 juni 1970 werd via een vrije stemming uit de 16

beschikbare kandidaten een parochieraad gekozen:

Giel Beumers, Wim Delissen, Piet Geurts, Frans Hertsig

en Martin Kersten. Later werden hieraan nog een lid

van het kerkbestuur en een lid op voordracht van de

jeugdorganisaties toegevoegd. Deze groep werkte de

ontkoppeling van kerk-en schoolbestuur verder uit

met een delegatie van ouders, onderwijskrachten en

kerkbestuur. Giel Beumers en Jeanne Kersten werden

namens Egchel in de Diosesane Raad van het Dekenaat

Helden afgevaardigd. Het was een moeizaam proces het

schoolbestuur los te maken van het kerkbestuur en na

het tot standkomen van het nieuwe schoolbestuur

hield de parochieraad in april 1971 op te bestaan.

13.02 Actie-comité Egchel

De fancy-fairs worden vaak ten onrechte gezien als de

voorlopers van de parochiefeesten. Het comité dat de

fancy-fairs organiseerde was actief om middelen voor

de kerk te vergaren. Het actie-comité echter organi-

seerde activiteiten om financiële middelen te verkrijgen

voor 10 verenigingen, te weten: Fanfare, Jong Nederland

Egchel, Sport Vereniging Egchel, Zangkoor Egchel, Car-

navalsvereniging ”De Kemphazen”, L.V.B. Egchel,

Buurtvereniging ”de Hub”, Biljartclub Egchel, Kinder-

Vakantiewerk Egchel en K.B.O. Egchel.

In juli 1972 is pas voor het eerst sprake van een actie-

comité. Jan Sijben en Piet Zeelen namen toen het ini-

tiatief om een autospeedway te organiseren in

Panningen-Zuid, samen met Nöl Gommans (voorzitter),

Harie Zelen (secretaris), Louis Delissen, Louis Theelen,

Wie Korsten, Jo Hilkens en Jac Kersten. In de veilinghal

aan de Kerkstraat werd op 18 november 1972 een boks-

wedstrijd georganiseerd; de pauze werd verzorgd door de

Blaaskapel uit Beringe. De tweede auto-speedway werd

gehouden in Helden-Dorp. Dag en nacht werd hier

gewerkt om te voldoen aan de veiligheids voorschriften.

Op 13 augustus 1973 werd in een vergadering in café

Manders door alle Egchelse verenigingen geoordeeld, dat

het actie-comité het beste het 25-jarig bestaansfeest

van het rectoraat kon organiseren. Het feest begon op

14 september 1973 met een pop-concert van ”Down

Side” en ”Pat Cool” in de feestent aan de Kempstraat.

Zaterdagmorgen 15 september werd voor de kinderen

een straat-teken-wedstrijd op de Kempstraat gehouden

13.1 Autocross in Panningen-Zuid, Jan Smeets in actie.
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en in de middag werd de voetbalwedstrijd Egchel-Tiglia

gespeeld. Na de avondmis was er feest voor heel Egchel

en oud-Egchelnaren, opgeluisterd door de ”Jumping-

Stars” met zang van Annie. Op zondag 16 september

werd om 10.00 uur een Plechtige Eucharistieviering in

concelebratie met de oud-rectoren van Egchel en de

deken van Helden gehouden. Aansluitend vond er een

receptie plaats in de kerk. In de middag vond een Früh-

schoppen plaats met ”Die Lustigen Freunden” uit Berin-

ge en ”The Avanti’s” uit Helden.

Na deze festiviteiten organiseerde het actie-comité

ieder jaar een feest voor de parochie. Kort na de oorlog

werden er enkele jaren wielerwedstrijden gehouden

die veel publiek trokken. Die traditie werd van 1974

tot en met 1982 voortgezet.

Andere hoogtepunten waren: het optreden in 1976 van

Nico Haak, de vijf-sterren-show met wederom Nico

Haak in 1977, Marty, Corry Konings, Frank en Mirella

en de Kermis Klanten. In 1979 luisterden de Haven-

zangers en de Golden Bisband het feest op. In 1980

ging de muziek wat meer de ’pop’-richting op met

”Vitesse” en de ”Leon Haines band”. In 1983 kwamen

de Vrijbuiters en in 1985 de ”George Baker Selection”.

Het artiestengala in 1987 met Maywood, Arie Ribbens,

René Schuman en orkest “Excalibur” was een succes,

terwijl in 1988 Dennie Christian de publiekstrekker

was. In 1994 kwam ”Fietse freem” voor de derde keer

naar Egchel en had men ook ”Shocking Blue” gecon-

tracteerd. In 1995 werden Quincy en Fietsefreem en in

1996 Expression gecontracteerd. Tevens traden in 1996

de Egchelse popbands ”Willy ande Bisquits”, ”Mamma’s

Guts” en ”Farmers from Hell” op. Natuurlijk waren deze

optredens niet het enige wat de organisatie de bevol-

king aanbood. In 1986 werd voor het eerst de kinder-

markt gehouden, waar kinderen hun koopwaar te koop

aanboden. In 1985 werd gestart met het organiseren

van zeskampen. Ook de fietstochten waren zeer geliefd

bij de inwoners. In mei 1990 werden voor het eerst de

Luikse Markt en de landelijk zo befaamde Sound/play-

backshow georganiseerd. ”Rowwen Hèze” en ”Fietse-

freem” brachten in 1991 veel leuke momenten. In 1992

moest ”Rowwen Hèze” verstek laten gaan en werd die

groep vervangen door ”Via Via”. In augustus traden

Anita Meyer en ”Triangel” op met onze eigen Ton

Geurts in de gelederden. In 1993 wederom ”Rowwen

Hèze”, Fietsefreem en de Little Earth Band.

In 1972 werd voor het eerst een tent geplaatst op het

schuttersterrein achter de woning van familie Schaare-

man op de Gielenhofweg. Daarna werd deze opgezet in

een weiland tussen de Kempstraat en ’t Erf, vervolgens

aan de oostzijde van de Gielenhofweg. In 1975 waaide

de tent door een hevige storm daags voor de start van

de parochiefeesten om. Met man en macht werd zij door

een grote groep vrijwilligers weer opgebouwd, zodat

het feest gewoon kon doorgaan. In 1978 kwam de tent

onder water te staan, waarna de organisatie alsnog een

vloer in de tent moest leggen. En dan was er ook dat

bezoek van een hond die zich ’s nachts tegoed deed aan

de aanwezige levensmiddelen. De tent vond in latere

jaren een plaats aan de van Enckevoorstraat en op het

grasveld achter gemeenschapshuis ’t Erf.

Nieuwe naam
Omdat de belangstelling langzaam afnam, wilde de

organisatie het over een andere boeg gooien. De deel-

nemende verenigingen werden uitgenodigd en in een

vergadering op 12 december 1994 werd besloten het

actie-comité op te heffen en onder een andere naam

verder te gaan. Hiervoor werd een prijsvraag uitge-

schreven en werden enquêteformulieren huis aan huis

verspreid. De naam werd ”Stichting Midzomerfeesten”.

De notariële akte werd opgemaakt op 21 juni 1995

door kandidaat-notaris-plaatsvervanger notaris Joosten

te Swalmen. Het doel was het bevorderen en behartigen

van de belangen van de jeugd te Egchel op het terrein

van het jeugd- en jongerenwerk in het algemeen en op

sociaal-cultureel vlak in het bijzonder. Op 25 augustus

1995 onthulde burgemeester Schellekens samen met

de bedenkers Anke en Ellen Lemmen de nieuwe naam

”Midzomerfeesten”. Om financiële redenen werden de

parochiefeesten daarna in gemeenschapshuis ’t Erf

gehouden.

Nadat het 25-jarig bestaan gevierd was, besloot het

bestuur met negen deelnemende verenigingen in 1997

de stichting op te heffen. Het was door de geografische

ligging van Egchel moeilijk veel mensen uit de buur-

dorpen te trekken. Bovendien waren er ook elders

steeds meer activiteiten die mensen trokken.

Voorzitters:
Nöl Gommans 1972-1975

Wie Korsten 1975-1979

Har Verstappen 1980-1986

Jeu Ghielen 1987-1988

Lot Brummans 1989-1995

Geert Heeskens 1996-1997

Secretarissen:
Harie Zelen 1972-1973

Louis Delissen 1973-1984

Mariet Janssen 1985-1997
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De overige bestuursleden zijn, voor zover bekend, in

alfabetische volgorde geplaatst. Lot Brummans, Peter

Bongers, Jeu Ghielen, Louis Delissen, Nöl Gommans,

Sjraar Gommans, Geert Heeskens, André Houtappels,

Jo Hilkens, Jos Janssen, Mariet Janssen, Jeanne Joosten,

Ton Joosten, Jac Kersten, Wie Korsten, Sjeng van

Knippenberg, Chris Leijssen, Jan Mestrom, Cor Peeters,

Jan Peeters, Piet Peeters, Wim Rambags, Sjraar van Roy,

Ben Sijben, Jan Sijben, Manny Sijben, Louis Theelen,

Har Verstappen, Jac Wijnen, Harie Zelen en Piet Zeelen.

13.03 Biljartverenigingen

Kort na de tweede wereldoorlog speelde biljartvereni-

ging ”Ons Genot” bij Reijnen Funs. Volgens een aardige

anekdote wilde Biljartclub Helden niet tegen ”Ons

Genot” spelen, niemand kon winnen van de toen nog

jonge Herman Reijnen. Met name Meester Crijns ergerde

zich hier aan en zei: ”Ik speel niet tegen kinderen !”

In 1967 werd door Reijnen Funs samen met Jac Beeren,

Anton Kersten, Handrie Peeters en Jo Hilkens het ini-

tiatief genomen ”Biljartvereniging Egchel” op te rich-

ten. In het begin speelde men in clublokaal Reijnen

Funs; na de opening van café Manders op 20 oktober

1967 kwam daar het speelveld. Er werd gespeeld in de

”Peelse Bond” met verenigingen uit Beringe, Grashoek,

Meijel, Neerkant, Liessel en Helenaveen. In november

1967 startte men met drie teams.

Het eerste team bestond uit Funs Reijnen, Jac Beeren,

Anton Kersten, Jo Hilkens en reserve Handrie Peeters.

Twee jaar achter elkaar behaalde dit team het kam-

pioenschap van de Peelse Bond. In de andere twee

teams speelden: Jac Rambags, Herm en Tinus Vanma-

ris, Math Gommans, Jeu Schaareman, Piet Sijben, Jo

Geurts, Jan Mestrom, Louis Delissen, Math Delissen,

Mart Naus, Jos Beeren, Piet Gielen en Harie Bos.

In 1971 sloot de vereniging zich aan bij de Venlose

Biljart Bond en speelde men op een hoger niveau. Jan

van Tienen fungeerde twee jaar als trainer.

Bij de start had de vereniging 20 en thans 26 leden in

vijf teams. Kampioenschappen werden behaald in 1983,

1984, 1985, 1987, 1991 en 1992. In 1992 werd het

hoogste kampioenschap behaald door het driebanden-

team in de hoofdklasse van de Venlose Biljard Bond.

Voorzitters waren Funs Reijnen, Louis Delissen en Jo

Manders. Het secretariaatswerk werd verricht door Jo

Hilkens, Louis Delissen, Jo Manders en Peter Bos.

S.B.V. Egchel
Sinds 1992 bestaat ook de Senioren Biljart- Vereniging

(S.B.V. Egchel.), aangesloten bij S.B.B. Maas en Peel

(Senioren Biljart Bond). Het eerste team bestond uit

Anton Kersten, Louis Delissen, Baer Benen en Jo Hil-

kens, met reserve Jo Manders. Voor Baer Benen kwam

later Lei Ewalts. In deze samenstelling werd het team

kampioen in 1993 en in 1994. Vanwege ziekte werd de

plaats van Anton Kersten overgenomen door Pauw van

Dooren uit Helden-Dorp, die ook met ziekte te kam-

pen kreeg, zodat Jo Manders veelvuldig mee moest

spelen. In 1996-97 werd S.B.V. kampioen in de samen-

stelling Jo Hilkens, Jeu Zelen (van Rinke Gielke),

Louis Delissen, Lei Giesbertz en reserve Jo Manders.

Bij de start in oktober 1992 had de S.B.B. Maas en Peel

zes meespelende teams. Thans zijn er 18 teams die in

de A- en B-afdeling spelen.1

13.04 Buurtvereniging
”De Hub”

Buurtvereniging ”De Hub” werd op 20 november 1967

opgericht bij Wiel Beurskens, Rootsdijk 12. Bij de

oprichting was ook pater Kersten aanwezig. In het

eerste bestuur hadden zitting: Wiel Beurskens (voor-

zitter), Truus Sillekens, José Verlinden, Pierre Beumers

(secretaris) en Wiel Kersten.

De contributie werd vastgesteld op ƒ15,-. Achttien

families gaven zich als lid op: J. Beumers, P. Beumers,

A. Beurskens, W. Beurskens, A. Delissen sr., A. Delissen,

13.2 Jo Hilkens, Jeu Zelen, Lei Giesbertz en Louis Delissen van de

Senioren biljartvereniging Egchel, behaalden in 1997 het kampioen-

schap van de biljartbond Maas en Peel.
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J. Gommans, L. Hermans, J. Jacobs, W. Kersten, G. van

Nienhuys sr., A. van Nienhuys, F. Sillekens, G. Smedts,

M. Tielen, P. Tielen, H. Verlinden, W. Verlinden.

Het huishoudelijk reglement kende onder meer de vol-

gende aandachtspunten:

- Sinterklaasfeest voor de kinderen tot de hoogste

klas van de lagere school.

- Voor langdurige zieken met kerstmis een fruitmand

en verder ziekenhuisbezoek.

- Burenhulp, ook voor niet-leden.

- Bloemen of een fruitmand bij een 25-jarig, een 40-

jarig of 50-jarig huwelijksfeest.

- Een H. Mis voor een overleden lid.

- Het organiseren van kienavonden, droppings en

uitstapjes.

- Met St. Maarten zullen oliebollen gebakken worden

voor de kinderen.

- Felicitaties en een cadeautje bij een geboorte.

Op 2 december 1967 werd de eerste activiteit georgani-

seerd: het Sinterklaasfeest. De eerste kienavond werd

bij Frits Sillekens thuis gehouden. Regelmatig ging de

opbrengst van een kienavond naar de missie van pater

Kersten. Op 5 maart 1968 werd voor de eerste keer een

dropping georganiseerd. Uitstapjes werden gemaakt

naar Klein Zwitserland te Tegelen, de speeltuin in Wan-

rooy, de Efteling, Bobbejaanland, het recreatiecentrum

Steinerbos, Dierentuin Rhenen, het Burgers Dierenpark

in Arnhem, het Safaripark Tudderen, de Beekse Bergen,

de ijsfabriek in Roermond, het Klokkenmuseum in

Asten, de Botanische Tuin en het Missiemuseum in Steijl.

Een rondvaart op de Maas bracht de buurt naar Kessel,

Roermond, Maasbracht en terug. In de zomer van 1968

ging de voorgenomen activiteit niet door vanwege het

goede oogstweer op de geplande dag. Ook werd veel

aandacht besteed aan sport. In 1980 werd voor het eerst

deelgenomen aan het eerste Straten Volleybal-Toernooi

ter gelegenheid van de opening van gemeenschapshuis

’t Erf. In de loop der jaren groeide het spelpeil en

bereikte het team ooit de vierde plaats temidden van 24

deelnemende teams. Een aantal enthousiastelingen

heeft toen een recreatieve volleybalclub opgericht voor

de buurt en tot heden spelen de volley-ballers nog

steeds hun wedstrijden in ’t Erf. Voor de ouderen en de

jeugd werd regelmatig een kegelavond verzorgd. Gebeu-

geld werd bij café Houtappels in Helden. In 1975 nam de

jeugd de eerste keer deel aan de Heldense Jeugd-Vier-

daagse. Als laatste sportactiviteit mogen we zwemmen

vermelden door jong en oud. In de zomer werd dit vaak

gecombineerd met het een fietstocht.

Verder waren er natuurlijk de carnavalsviering, het

paaseieren-zoeken door de kinderen, het uitgaan en

of dansen tijdens de kermis, de deelname aan de

parochiefeesten en het Sint Maartensvuur. In 1974

werd de eerste carnavalswagen gebouwd en nam men

deel aan de optochten van Helden Dorp, Panningen en

Egchel. In Egchel werd zelfs de eerste prijs behaald.

Dit werd herhaald in 1981 met ”De ver van mijn bed

show”, in 1982 met ”Ome Willie oet Brazilië”, in 1983

met een groot slavenkoor en in 1990 met de ”Lamba-

da”. In 1984 werd door de buurt met veel succes de

boerenbruiloft georganiseerd. Peet Beumers en Sjaak

Gommans werden in de onecht verbonden door de

onechte pastoor Johan van Wijk. Uit de gemeenschap

de Hub kwamen tot nu toe drie prinsen en wel in

1967, in 1985 en in 1989.

In het begin werden de vergaderingen belegd bij de

bestuursleden thuis. Vanaf 1981 werd dankbaar

gebruik gemaakt van de personeelskantine van Piet

Tielen. Door Toon van Nienhuys werden regelmatig

films gemaakt van de buurtactiviteiten.

Voorzitters:
Wiel Beurskens 1967-1973

Marietje Tielen-Bakker 1973-1974

Frits Sillekens 1974-1982

Frans Joosten 1982-1985

Johan van Wijk 1985-1990

Miep Zelen-Verbugt 1990-heden
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Alle lustrums werden gevierd, maar het hoogtepunt was

het 25-jarig bestaan. Bij dit jubileum had de buurtver-

eniging 25 leden, waarvan er acht al vanaf de oprich-

ting lid waren. Op 20 november 1992 werd een H. Mis

gelezen in de parochiekerk te Egchel. Vervolgens werd

na het openingswoord van de voorzitter een feestavond

gehouden tot in de kleine uurtjes. Op 18 november was

er een kindermiddag en op 11 december 1992 waren

alle oud-inwoners uitgenodigd voor een reünie in zaal

Hendrikx in Panningen. Ter gelegenheid hiervan werd

uit het ”Des Lang Geleeje”-archief een aantal histori-

sche zaken betreffende de Hub tentoongesteld.

Op 20 november 1992 werd huis aan huis het jubi-

leumboek ”25 jaar buurtvereniging De Hub” verspreid.

De commissieleden van het jubileumboek, Door Beu-

mers, An Beurskens, Johan Posthumus en Martin Rut-

ten, hadden een overzicht van 25 jaar activiteiten

opgesteld. Verder werden in het boek nog enkele his-

torische gegevens over de Hub gepresenteerd, geno-

teerd door Henk Thiesen.

13.05 Buurtvereniging Egchel

In oktober 1966 werden de eerste initiatieven ont-

plooid om een buurtvereniging op te richten in Egchel

als middel om tot een beter en gezelliger contact tus-

sen de buurtbewoners te komen. Het organiseren van

gemeenschappelijke avonden en van activiteiten voor

kinderen zou het belangrijkste zijn om het doel te

bereiken. Op 17 oktober 1966 was in de parochiezaal

de kennismakingsbijeenkomst. Tot de buurtvereniging

behoorden de Egchelseweg 21 tot en met 43 (huidige

Gielenhofweg), Jacobusstraat, Van Enckevoortstraat,

Kempstraat en de Muldersweg.

Volgens de Midden Limburg was in juli 1967 negentig

procent van de bevolking lid was van de buurtvereni-

ging. Animators achter deze vereniging waren Lot

Brummans, Harie Bos en Ton Wijnands. In 1969 werd

besloten de vereniging uit te breiden met de Hoeker-

straat en nog een gedeelte van de Egchelseweg. Ook

omdat er zoveel belangstelling voor de activiteiten

was, werd het initiatief genomen om te komen tot een

nieuw dorpshuis. Het bestuur ging in dat jaar van vijf

naar zeven personen. In 1971 gaf men alle gezinnen

van Egchel de kans lid te worden van de buurtvereni-

ging. Het ledenaantal van 78 in 1970 steeg in 1971

naar 111. Gemiddeld namen 37 personen deel aan een

activiteit. Voor de kinderen lag dat gemiddelde op

147. De jaarlijkse contributie werd in 1972 verhoogd

van 10 naar 12 gulden. In 1972 verzorgde de buurt-

vereniging de kermisattracties voor de Egchelse ker-

mis. Dat jaar kwamen er een draaimolen, autoscooters,

een schiettent, een frites-, snoep- en viskraam. Op de

jaarlijkse carnavalsavonden werd een ”miss-buurt”

gekozen. Ons zijn bekend de missen Tonny van Rijssel,

Thea Beeren, Dorethea Peeters en Ine Gommans.

Behalve tot damesvoetbal werd ook het initiatief

genomen voor de oprichting van een een volleybal-

club, die heeft gespeeld tot in het begin van de jaren

negentig. In het voorjaar van 1979 werd de buurtver-

eniging opgeheven, na vele activiteiten als oriënta-

tieritten voor auto’s en fietsen, carnavalsavonden,

bouwen van carnavalswagens, wandeltochten, kien-

avonden, St. Maartenfeest, disco-avonden, St. Nico-

laasfeest in samenwerking met het schoolbestuur,

droppings, piknickmiddag voor de kinderen, paasei-

eren rapen, trefbaltoernooi voor meisjes, kringvoet-

baltoernooi en damesvoetbal.

Bestuur:
Giel Beumers (voorzitter vanaf de oprichting), Wie

Bos, Lot Brummans (secretaris vanaf 1970), Mia Delis-

sen-Puts, Franken, Jeu Ghielen, Jack Gruntjes, Annie

Janssen-Bos, Hay Janssen (voorzitter 1970-1976), Bér

Koch, Jes Leijsten-Mestrom, Wim Schaareman (secre-

taris), Dre Smedts (voorzitter 1976-1997), Nellie Thie-

sen-Geraets, An Vossen- van Lier, Ton Wijnands

(secretaris 1966-1970), Door Wilms-Impelmans.2

13.06 Dartclub Manders

In 1991 werd door John Smeets, John Ghielen, Hans

Peeters en Henk en Truus Bos het initiatief genomen

voor een dartclub. Eerst werd recreatief gestart bij café

Manders. Na enige toernooitjes ging competitieteam

”D.C. Manders” van start volgens de regels van de

N.D.F. (Nederlandse Dart Federatie). Men sloot zich aan

bij de L.D.B. (Limburgsche Dart Bond), waarna aanslui-

ting volgde bij de C.D.O. (Café Darts Organisatie). Voor-

zitter van D. C. Manders is Henk Bos, secretaris Truus

Bos-Gielen en penningmeester Hans Peeters.

In het seizoen 1996-1997 waren lid: Graad Janssen,

Patrick Ghielen, John Smeets*, Lowie Bos*, Henk

Bos*, Hans Peeters*, John Teeuwen, Truus Bos-Gie-

len*, Jolanda Bongaerts, Danny Gommans, Job Snij-

ders, Jeroen Thiesen en Thei Gommans. (Met * zijn

bestuursleden) De Dartclub groeit nog. Elk jaar vindt

er een ”Open Egchels koppel-darttoernooi” plaats in

samenwerking met Dartclub Manders.3
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13.07 Dorpsraad Egchel

Door het gemeentebestuur werd het bestuur van

gemeenschapshuis ’t Erf in 1990 verzocht namens

Egchel enige afgevaardigden te laten plaatsnemen in

een beeldensymposium, dat als doel had de bevordering

van kunstwerken in kleine kernen. Voor Egchel namen

Giel Beumers en Henk Thiesen zitting in het petit

comité. Regelmatig werd de achterban in Egchel geraad-

pleegd, omdat de twee vertegenwoordigers geen geko-

zen mandaat van de Egchelse gemeenschap hadden.

Aangezien het kerkdorp geen officieel aanspreekpunt

had, namen de beide vertegenwoordigers het initiatief

om te komen tot een dorpsraad. Wethouder Piet Tielen

onthulde op 19 oktober 1991 het kunstwerk ”Wording”

van Lo van der Linden uit Puth-Schinnen. Tevens werd

toen meegedeeld, dat er voorbereidingen gaande waren

voor de instelling van een dorpsraad. Een en ander werd

positief ontvangen. 

Na informatie van Dorpsraad Beringe werd de oprich-

tingsvergadering gehouden op 1 april 1992, toen zich

voor medewerking beschikbaar stelden: Wie Korsten,

Hein Steutel, Mart Vossen en Henk Thiesen. Willemien

Naus-Korten kwam korte tijd daarna de ”werkgroep

Dorpsraad Egchel” versterken. Wie Korsten werd voor-

zitter, Henk Thiesen secretaris en Hein Steutel pen-

ningmeester. De werkgroep vroeg een startsubsidie bij

de gemeente Helden. In de doelstelling was essentieel

”Het bevorderen van de leefbaarheid in het kerkdorp

Egchel”. Verder mogen het bevorderen van het welzijn

van de dorpsbewoners en het ontplooien van hiervoor

noodzakelijke initiatieven tot de belangrijkste doelein-

den gerekend worden. De oprichtingsakte werd bij nota-

ris mr. J.A.P. Dings ondertekend op 24 september 1992.

Het eerste aandachtspunt van de nieuwe Dorpsraad

was de verkeersveiligheid van de Hoekerstraat-Jaco-

busstraat. Er werd een commissie geformeerd waarin

enkele Dorpsraadsleden en aanwonenden van de Hoe-

kerstraat-Jacobusstraat zitting hadden. In de eerste

openbare vergadering op 18 november 1992 werd ook

de slechte huisvesting van de kinderpeuterspeelzaal

aan de orde gesteld. Dit was de start van een dialoog,

die resulteerde in de huidige situatie met Pinkeltje in

een mooie accommodatie. Ook de verlichting in Egchel

werd onder de loep genomen. De gemeente Helden

verzocht de Dorpsraad te adviseren bij een nieuwe

straatnaam in bestemmingsplan ”Linskesweg”. Het

advies ”Kapelaan Nausstraat” werd overgenomen. De

evenementenkalender, die sinds 1993 in en om Egchel

verspreid wordt, is een uitgave van de Dorpsraad.

Dorpsraad Egchel hield op 2 maart 1994 tegelijk met

de gemeenteraad haar verkiezing, zulks om de

opkomst te vergroten. De volgende personen werden

gekozen: Mariet Ebisch-Brummans, Jan Groentjes, Nes

Henderikx-Vestjens, Willemien Naus-Korten, Henk

Thiesen, Miek Tielen-Wolters en Mart Vossen. Hierna

werd Mariet Ebisch voorzitter, Henk Thiesen bleef

secretaris en Willemien Naus vervolgde het penning-

meesterschap dat ze reeds onder haar hoede had.

Onbegrijpelijk was, dat voorzitter Wie Korsten niet

herkozen werd, gezien zijn zeer grote inzet voor de

gemeenschap.
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13.4 Dorpsraad Egchel in oktober 1992, v.l.n.r.: Hein Steutel, Mart Vossen, Wie Korsten, Henk Thiesen en Willemien Naus.



Kort na haar verkiezing werd door de Dorpsraad op 6

maart 1994 de eerste ”Egchel vur Egchel” georgani-

seerd. Deze Multi-Culturele-Manifestatie was het ver-

volg van de Culturele Dag die het stichtingsbestuur

van gemeenschapshuis ’t Erf reeds enige jaren organi-

seerde. Willemien Naus en Henk Thiesen hielden als

organisatiegroep vast aan de eenvoudige formule ”Pro-

beer zoveel mogelijk mensen er bij te betrekken, van

jong tot oud”. In het voorjaar van 1994 bracht de

manifestatie liefst 800 mensen naar ’t Erf en op 10

maart 1996 kwamen 830 bezoekers.

Op zaterdag 19 november 1994 werd door de Dorpsraad

in samenwerking met de gemeente Helden een her-

denkingsbijeenkomst georganiseerd. Op 18 november

1994 was het 50 jaar geleden dat Helden bevrijd werd.

In de middag verzamelde zich bij de kerk een stoet

rondom oude legervoertuigen, die met de Fanfare en

vele belangstellenden door de Jacobusstraat en de

Kempstraat trok. Vandaar reden de oude legervoertui-

gen richting Panningen. 

De belangstellenden trokken naar het nieuwe speel-

plein bij de van Enckevoortstraat waar door de oude-

ren van Egchel een gedenksteen werd onthuld en een

boom werd geplant. Vervolgens was in ’t Erf een ten-

toonstelling te bezichtigen rond het thema Racisme.

Dit onderwerp was op een mooie wijze uitgewerkt door

Jong Nederland. De schooljeugd had naar aanleiding

van de verhalen van drie K.B.O.’ers uit Egchel veel

inspiratie opgedaan. Onder het motto ”Bevrijding”

hadden de kinderen van de groepen 5 t/m 8 prachtige

werkstukken vervaardigd. Tevens was een tentoonstel-

ling te zien over het leven van Egchelnaar Kapelaan

Jac Naus. Onder de plechtige H.Mis werd het bevrij-

dingsvuur aangestoken door de jeugd van Jong Neder-

land. Zij hadden het vuur ondanks het slechte weer in

Panningen gehaald.

Ook de inrichting van de speelpleinen kwam tot stand

door de Dorpsraad. Het plein aan de Rector Thomas-

senstraat onderging in 1994/95 een ware metamorfo-

se en het plein aan de van Enckevoortstraat werd in

dezelfde jaren verplaatst naar het veld tussen de

Kapelaan Nausstraat en de Linskesweg.

De Dorpsraad Egchel voert regelmatig overleg met de

gemeente over een bestemmingsplan voor Egchel,

zodat de woningbouw in Egchel gewaarborgd blijft en

daarmee de leefbaarheid in de kleine kern.

Een ander item is de inrichting van een Dorpsplein. In

1997 werd door de gemeente ƒ 14.000,- en door Leef-

baarheid in de Peel ƒ 2.000,- ter beschikking gesteld

voor de inrichting van het plein voor ’t Erf. De komen-

de jaren zal gewerkt worden aan fase twee, te weten

het grasveld aan de van Enckevoortstraat.

Op voorstel van de Dorpsraad Egchel werden op 18

januari 1996 de Egchelse verenigingen uitgenodigd om

de organisatie van 50 jaar Egchel gestalte te geven.

Dit initiatief groeide uit tot de ”Stichting 50 jaar

Egchel” die de hele gemeenschap laat participeren in

het gebeuren.

13.08 Fanfare Egchel

In het bloeiende verenigingsleven neemt de Fanfare

een aparte plaats in, temeer als men bedenkt dat een

dorpje met minder dan duizend inwoners een fanfare

in stand kan houden. De oprichtingsvergadering vond

plaats op 25 november 1969 in café Manders, na een

oproep van Hub Korsten. Alle verenigingen van Egchel

waren uitgenodigd om te komen tot de oprichting van

een drumband, zodat men bij festiviteiten geen beroep

meer hoefde te doen op korpsen uit de omgeving.

Mien Oomen was de promotor van deze muziekgroep,

waarvoor ze dhr. van Lierop uit Liessel bereid had

gevonden instructeur te worden.

Het voorlopige bestuur bestond uit H. Rutten, H. Korsten,

mevr. J. van Knippenberg, mevr. Oomen, A.J. Reijnen,

mevr. G. Peeters en dhr. Peeters.

Reijnen Funs liet zich bij het bedenken van de naam

inspireren door de ter ziele gegane toneelvereniging

E.R.O.S., wat staat voor ”Egchel Roept Ons Samen”.

Op 15 januari 1970 startte instructeur Van Lierop met

dertig leden, die twee trommelstokjes en een houten

plank kregen. Financiële middelen waren er niet,

zodat een uniformenfonds werd gesticht en bloemen-

acties werden gehouden. Verder werd twee keer een

autospeedway georganiseerd, die met 7000 bezoekers

een groot succes werd. De drumband kreeg ook de

revenuen van een bokswedstrijd die georganiseerd

werd door het actie-comité. De dames To Sijben en An

Beeks verzorgden de eerste uniformen. Op 15 septem-

ber 1970 werd de eerste contactavond gehouden voor

de inwoners van Egchel. Er moesten immers instru-

menten komen. Op 6 oktober 1970 werd de Egchelse

Drumband voorgesteld aan de bevolking. De eerste

mars werd gespeeld op geleende instrumenten van

fanfare St.Jozef uit Beringe. Op 28 november van het

zelfde jaar overhandigde burgemeester Hoeijmakers

het eerste instrumentarium aan de drumband: vier

kleine trommen, twee tenortrommen, vijftien parade-

trommen, een overslagtrom en een tamboermaître-staf.
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Na veel oefenen nam men in september 1971 in Kes-

sel voor het eerst deel aan een concours, waar met de

marsen ”Ons Begin” en ”Modelmars” 180 punten werden

behaald. Na succesvolle deelnames aan festivals en

concoursen in Weert, Heythuysen en Leunen promo-

veerde de Drumband op 14 september 1975 in Maas-

bracht met 194 punten naar de tweede divisie. In

Melderslo namen vijf solisten en twee ensembles deel

aan een concours met eerste prijzen als resultaat. In

1973 werd het instrumentarium uitgebreid met kla-

roenen. Op 24 september 1975 werd in Boshoven-

Weert met het hoogste aantal van 185 punten een

mooie beker gewonnen, waarna op 11 november nog

een eerste prijs behaald werd in Venray. In 1978 bena-

derde dhr. Van Lierop Pim Janssen voor de opleiding

van koperblazers. De Drumband werd in 1979 Drum-

fanfare. Op 17 maart 1980 nam Pim Janssen de alge-

hele leiding op zich. Het ledenaantal groeide en de

drumfanfare luisterde H. Missen op en organiseerde

culturele avonden in Egchel en samen met andere

muziekverenigingen concerten.

In 1981 werden na een succesvolle ledenwerfactie tien

koperen instrumenten aangeschaft. De Drumfanfare

werd omgevormd tot een ”Brassband”.

Ter afwisseling van de fanfaremuziek werd in 1981 op

voorstel van de leden de ”Kempkapel” gevormd, die

onder leiding van Chris de Corte het eerst optrad tij-

dens de receptie van prins Sjraar I. De bevolking was

enthousiast en op carnaval 1982 kwam de kapel terug

onder de naam ”Die Egchellander Strassen Buben”

onder leiding van Chris de Corte, die in 1989 opge-

volgd werd door Martin van den Berg. Het in de loop

van jaren uitgebreide instrumentarium leverde een ver-

voersprobleem op, dat in juli 1988 werd opgelost met

een instrumentenwagen die werd aangeboden in het

kader van een project ”Mensen zonder werk”. Het zake-

lijk draaiend houden van een fanfare is ook in Egchel

geen gemakkelijke zaak, want er zijn voortdurend

acties nodig als kienavonden, wafel- en bloemenacties,

Country-Kermis en de daarbij behorende loterij.

Onder leiding van dirigent Pim Janssen groeide de

Drumfanfare uit naar een echte Fanfare, waarvan hij

na 14 jaren op 12 juli 1991 afscheid nam. Zijn opvol-

ger Ger Mulder speelt zelf trompet bij de Koninklijke

Harmonie van Horst en heeft zijn dirigentenopleiding

gevolgd in Utrecht. Onder zijn leiding verzorgde de

Fanfare concerten onder meer in Roggel, Blanken-

heim, Altenahr, Bergeijk en Sint Geerttruid.

In 1993 ontstond uit de vrienden, partners en/of vrien-

dinnen van de fanfareleden de ”Aanhang Fanfare Egchel”,

voor gezelligheid, maar ook voor ondersteuning.

In de ledenvergadering van 14 maart 1994 veranderde de

fanfare Eros haar naam in ”Fanfare Egchel”. Het 25-jarig

jubileum werd grandioos gevierd op 12 en 13 november

in 1994, met een groots concert van de Koninklijke Har-

monie van Horst en de Muziekvereniging Nunhem. In

het feestweekend werden de eigentijdse nieuwe unifor-

men gepresenteerd, waarvoor het Anjerfonds ƒ6.000,-

beschikbaar stelde. Nel Gommans-Manders werd onder-

scheiden voor haar 25-jarig lidmaatschap.
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13.5 Drumband E.R.O.S. in St.Oda Weert-Boshoven 23-09-1973. 1e rij:Truus Manders, Jo Leijsten, Lon Oomen, Ger Manders, Jac Korsten. 2e rij: Jac

Rambags, Ilda Leijsten, Joop Kersten, Mary Kersten en Hanny Oomen. 3e rij: Thijs Joosten, Door Jacobs, Ger Beeren, Truus Delissen en Hans Kersten.



De historische tentoonstelling uit het archief van ”Des

Lang Geleeje” trok veel aandacht. De Fanfare heeft in

Egchel van zich laten horen. Serenades werden

gebracht tijdens jubilea en aan 40- en 50- jarige bruids-

paren, kampioenschappen werden muzikaal onder-

streept, elf jaar lang werd de verjaardag van Coba

Sijben-Lemmen opgeluisterd, naar de jaarlijkse Lente-

en Herfstconcerten wordt uitgezien. In 1994 had de

Fanfare Egchel 37 spelende leden, vooral door aanwas

uit de opleiding van de regionaal befaamde muziek-

school Kreato. Mijntje Klaassen begon via Kreato met

de basisopleiding via een blokfluitgroep. Daarbij staat

de Algemene Muzikale Vorming (AMV) centraal voor

gemiddeld zo’n 25 kinderen per jaar. Ook werd een

aanvang gemaakt om kinderen van groepen 3 t/m 6

op een speelse manier met muziek te laten omgaan,

door ze op de Basisschool muzieklessen te geven.

Na een jaar van stevige voorbereiding ging Fanfare Egchel

op zaterdag 19 oktober 1996 op concours in de Maaspoort

te Venlo. Egchel behaalde hier 300,5 punten, wat een

eerste prijs met promotie en het Limburgs Kampioen-

schap betekende. Na een knallend feest in clublokaal café

Manders en een receptie op 16 november in gemeen-

schapshuis ’t Erf begon de Fanfare aan de voorbereiding

voor het Landskampioenschap, waar de Limburgse Kam-

pioen de eer van de provincie mag hoog houden.

Op 19 januari 1997 werd de landstitel van de Federatie

van Katholieke Muziekbonden in de wacht gesleept. In

cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen werd

met 303 punten de wimpel in de derde afdeling

opgeëist. De hele gemeenschap liep op 31 januari uit

om haar fanfare te feliciteren. De kracht van de Fanfa-

re Egchel ligt in het feit, dat de gezelligheid en de

muziek in een gezond evenwicht worden gehouden.

Men wil niet ten koste van alles de top bereiken.

Bestuur Drumband Eros/Fanfare Egchel
Bert Rutten1969-1973, Vz. oprichtings-comité ’69,

erelid

Hub Korsten 1969-1973 (V 70-73)

Piet Peeters 1969-1972 (S/P 69-72)

An Beeks-Giesbertz 1969-1979 (S/P 73-79)

Mia Peeters 1970-1973

Funs Reijnen 1970-1971 ere-bestuurslid

J. van Knippenberg 1970-1973

Tinus Oomen 1971-1974

Lot Brummans 1972-1973

Han Oomen 1974-1976

Jan Reijnen 1973-1976 (V 73-76, S/P 82-87)

Jan Mestrom 1973-1980 (V 76-78)

To Sijben-Nijssen 1973-1979

Chris de Corte 1976-1989

Jan Vervuurt 1976-1978

248

13.6 Fanfare Egchel op 16 november 1996. 1e rij v.l.n.r.: Stef de Corte, Lieke Bekkers, Maartje van Berkel, Ellis Vossen, Fieke Neessen, Karien

Koopmans, Bianca Litjens, Annet Koopmans. 2e rij: Johan Posthumus, Jo Manders, Geert Heeskens, Frans Manders, Nel Gommans, Chantal Geenen,

Wendy Leijsten, Suzan Thiesen, Joyce Kersten, Els Kersten. 3e rij: Ger de Mulder, Monique Verhaegh, René Thiesen, Theo van Rens, Toos Koop-

mans, René Hellegers Marie-José Manders, Loes Sijben, Ell Reijnen, Ben Sijben. 4e rij: Jo Beumers, Ria Joosten, Frans Joosten, Anneke van

Gend, Hay Janssen, May van Dril, Marianne Wilms, Jan Mestrom. 5e rij: Martin v. d. Berg, Geert Schmitz, Wim Moorman, Jos Geurts, Steef Hans-

sen, Charles van Dril, Hans van Gend, Chris de Corte. André Manders.



Ad de Veer 1978-1982 (V 78-79)

Don Janssen 1979-1981 (V 79-81)

An Manders 1979-1980 (S/P 79-80)

Hai Janssen 1980-1991 (V 82-91)

Jo Manders 1980-1994 (P 87-90 erelid)

Hein Steutel 1981-1982 (S/P 81-82)

Martin van den Berg 1983-1996 (V 92-96)

Ben Sijben 1987-1993 erelid

Mat Janssen 1987-1994 (P 90-94 erelid)

Peet Wilms 1989-1993 (S 90-93)

Frans Manders 1990-heden (V 91-92,S 93-heden)

Marie José Peters 1991-1996

Frans Joosten 1993-heden

Els Kersten 1994-1998

Jan Groentjes 1994-heden (P 94-heden)

Jos Geurts 1995-heden

Anneke van Gend 1996-heden

Geert Schmitz 1996-heden (V 96-heden)

13.09 Jong Garde Egchel

De meisjes van Egchel waren voor de Tweede Wereld-

oorlog lid van de Katholieke Aktie te Helden-Dorp.

Oud-Egchelse Juffrouw Doortje (Timmermans) was

hoofdleidster. De Katholieke Aktie van toen was voor-

al gericht op het geestelijke. Cees Konings gaf de

meisjes godsdienst-onderricht. Enige malen werd een

verdiepingsmorgen op ”Patershof” georganiseerd voor

alle K.A.-leden uit de regio. Deze bijeenkomsten wer-

den als leerzaam en gezellig ervaren. In de oorlog

waren de verenigingen door de Duitsers verboden.

Na de oorlog, toen Egchel zich afsplitste van de

parochie Helden-Dorp, werd een eigen meisjesvereni-

ging opgezet. Juf Baeten, die les gaf aan de eerste klas

van de ”St. Jacobusschool”, belegde in 1948 een ver-

gadering voor de K.A.-meisjes. Na een kennismakings-

ronde werden de plannen besproken. De aanwezigen

werd het belang van ”jeugdwerk” verduidelijkt. In een

cursusschrift staat hierover: ”Jeugdwerk wil zeggen:

zich bemoeien met het kleine kind in de vrije tijd om ’t

te helpen in de groei naar zijn volwassenheid”.

Mia Manders-Gielen en Nellie Kersten-Jacobs gaven

zich in de oprichtingsvergadering op om de Jong Gar-

de afdeling Egchel samen met Juf Baeten op te rich-

ten. Het jeugdwerk van de Jong Garde werd

beoordeeld door ”Diocesane leiding Jong Garde Bisdom

Roermond”. De vereniging in Egchel had geen voorzit-

ter of secretaris en de leidsters kregen aanwijzingen

vanuit het secretariaat te Meerssen. Rector Thomassen

werkte mee aan de Jong Garde voor meisjes van 12 tot

17 jaar en juffrouw Baeten verstrekte informatie aan

de ouders. Er meldden zich al snel 16 meisjes. Ook

deze Jong Garde had ruimtegebrek. Meester Thijssen

loste dat op, toen hij een leegstaand schoollokaal ter

beschikking stelde, waarvan iedere zondagmorgen

gebruik gemaakt mocht worden, evenals van de sport-

artikelen van de school. Op 15 oktober 1948 was de

eerste groepsbijeenkomst, door de leden, die nog aspi-

rant-lid waren. Er werden ook 16 uniformen in elkaar

gezet: een donker blauwe broekrok, een witte blouse,

een driehoekige halsdoek, een donker blauwe baret.

De leidsters droegen een groen uniform met hoed.
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Voor de ouderavond met Kerstmis werden de ouders uit-

genodigd met eigengemaakte kerstkaarten. Naast een

klein toneelstuk was er koffie met kerstkransjes. Verder

was er ieder jaar een ”Lentefeest” op Patershof en een

”Wimpelfeest” op de Spar te Haelen. Er werden ope-

ningsgedichten geschreven, ronde hoeken aangekleed,

iets creatiefs gemaakt, declamaties en groepsvoor-

drachten gehouden, bloemen gedroogd, alles gericht op

ontwikkeling van creativiteit en fantasie. Daarnaast

beoefenden de dames volleybal en korfbal. In 1950 wer-

den 14 nieuwe leden ingeschreven, zodat voortaan 30

leden mee konden doen aan speurtochten en fietstoch-

ten. In 1953 volgde Mia Janssen-van Knippenberg een

leidsters-cursus in Well. Een geslaagde leidster mocht

zich ”Aujuta” noemen, een ervaren leidster ”Lioka”. In

1954 werd Mia Manders-Gielen opgevolgd door Mia

Janssen-van Knippenberg. Het devies van de Jong Garde

bleef: ”Jong Garde, houd de vriendschap hoog”.

Kort voor 1970 is de Jong Garde opgegaan in het

Katholieke Meisjes Gilde. Onder de kop ”KMG Egchel”

schrijft weekblad Midden Limburg in 1969 over de

leden van de Jong Garde. De K.M.G. kan men enigszins

vergelijken met het huidige Jong Nederland, maar dan

met meer ’op meisjes gerichte activiteiten’: kerststuk-

jes maken, deelname aan een culturele dag in Sittard,

demonstratie schoonheidsverzorging, St. Nicolaasvie-

ring, droppings, knutselen, toneelspel, trefbal en

korfbal. Daarnaast waren er de vakanties in Groes-

beek, Nuth, Noorbeek en Swalmen. Bij een dropping in

1969 gingen 43 leden mee naar de Kesselse bossen. 

Enkele leidsters van de tweede generatie: Mariet Hilkens,

Anny Lemmen, Mia van Nisselroy, An Peeters, Ger Ram-

bags, Riet en Nel Naus, Mia Vestjens, Hanny Thijssen,

Riet Brummans. Op 1 januari 1970 ging de K.M.G. op

in Jong Nederland Egchel.5

13.10 Jonge Boeren en Tuinders
afdeling Egchel/ K.P.J.

Veel Egchelse jonge boeren waren voor de stichting

van het rectoraat Egchel lid van de Jonge Boeren afde-

ling Helden en Egchel. De Jonge Boeren hielpen met

het bouwen van de inmaaksilo’s op de boerenerven en

bij de bewerking van de proefvelden. Voor Egchel is

hiervan nog een mooie foto bewaard gebleven, waar

men achter de Egchelse Kemp gras aan het oogsten is.

Op het bemeste gedeelte ligt het hooi twee keer zo

hoog als op het onbemeste gedeelte.

Op 28 december 1948 gaven meester Thijssen, Graad

Joosten (van Tieske Joosten) en Graad Engels als des-

kundigen de aanzet om te komen tot de oprichting van

een afdeling Jonge Boeren en Tuinders Egchel. Het eer-

ste bestuur bestond uit: Theo Korsten voorzitter, Frits

van Knippenberg secretaris, Sef Peeters, Jac Kersten,

Wiel Thiesen en Nöl Gommans. Rector Thomassen was

geestelijk adviseur en ondersteunde de initiatiefne-

mers waar hij maar kon, in het begin werd bij hem

thuis vergaderd. Meester Thijssen was cultureel advi-

seur. De JBTB afdeling Egchel begon met 25 leden, die

17 jaar of ouder moesten zijn. De vereniging had als

hoofddoel het zich op een ontspannen wijze verder

bekwamen in de landbouw. Op een vergadering in 1949
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sprak de secretaris van de LLTB dhr.Dings over de ach-

teruitgang van de boerenstand ten opzichte van de

groeiende industrie. Op de eerste jaarvergadering werd

naast de agendapunten, koffietafel, toneel en zang een

film over Indonesië getoond door aalmoezenier Verrijt.

Op deze vergadering werden alle bestuursleden van de

Boerenbond, de Boerenleenbank en de Boerinnenbond

verwacht. De vereniging organiseerde studiedagen,

praatavonden in de winter, droppings, lezingen over

chemische onkruidbestrijding, toep- en kienavonden en

uitwisselingen met andere afdelingen. Het thema van ir.

Planje was in 1959 ”Boeren hoe ziet gij het leven?”

Na 1960 hielden de Jonge Boeren en Tuinders regel-

matig de jaarvergaderingen samen met de Boerinnen-

bond. Ook was er samenwerking bij uitstapjes. Meestal

opende de voorzitter van de Jonge Boeren de vergade-

ring, die gesloten werd door de voorzitter van M.B.L.

(Meisjes Beweging Limburg), die in 1964 32 leden had.

Jarenlang werden proefvelden van aardappelen en bie-

ten aangelegd in en rond Egchel en organiseerde men

opfokwedstrijden voor kalveren. Tot de vaste activitei-

ten behoorden de Kringstudiedagen en op geestelijk

gebied kreeg men voeding tijdens de retraites.

In de beginjaren haalde men oud ijzer op voor de

Lourdesbedevaart. De Paters werden ondersteund door

de jaarlijkse aardappelophaaldienst. Voor het TBC-

fonds zamelde men graan in. Het ”Roomse” voerde

juist als in andere verenigingen in die tijd de boven-

toon. De vergaderingen werden altijd afgesloten met

”trouw aan het kruis, trouw aan de ploeg en Christus

Koning trouw”. In het jaarverslag van 1963 schrijft

Pierre Hilkens, dat 16 leden naar de Kringbedevaart in

Roermond zijn geweest, van wie er vijf te voet van

Egchel naar Roermond liepen. Later kregen de sport-

activiteiten de meeste aandacht. Met de Boerinnen-

bond was afgesproken een keer in de week naar de H.

Mis te gaan.

In 1962 werd samen met Graad Engels een onderzoek

gehouden naar ritnaalden. De Jonge Boeren namen

voor 10 gulden een grondmonster bij de boeren en,

indien nodig, werd het advies tot bestrijding van de

ritnaald gegeven. Zo werd de kas van de Jonge Boeren

gevuld. De Jonge Boeren en Tuinders ontvingen een

subsidie van de gemeente Helden, die werd aangevuld

met het geld voor het ophalen van oud papier.

13.9 De Jong Boeren n.a.v. Kringsportdag in 1959 te Maasbree.
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13.10 ”Emelten” onderzoek door de Jong Boeren in 1963. V.l.n.r.: Heuvelmans, Wim Zelen, Mat Janssen en Wiel Vestjens in de oude parochiezaal.



In 1965 startte men in de kring Helden een studieclub.

Instructeurs van het Landbouwhuis in Roermond gaven

regelmatig les. Het programma-aanbod was groot. De

eerste sportleider was Jan Gommans, die in 1961 werd

opgevolgd door Jan Mestrom. In 1969 werd een sport-

club opgericht die onder leiding van Dré Nijssen deel-

nam aan het kring-volleybal toernooi te Baarlo.

In 1967 werd onder auspiciën van de Katholieke

Nederlandse Jonge Boeren en Tuindersbond een var-

kensbeoordelingswedstrijd gehouden. Jan Peeters van

de Roggelseweg werd Nationaal Kampioen. In 1970,

toen de Jonge Boeren en Tuinders bijna twee jaar

K.P.J. waren, traden Jac Vestjens en Harie Zelen na

een ruime bestuurstijd terug.

Na enkele jaren van samenwerking gingen in 1970

Jonge Boeren en Tuinders en MBL samen verder als

Katholieke Plattelands Jongeren, K.P.J. De eerste

bestuursleden van de K.P.J. waren voorzitter Jan Pee-

ters, Har Verstappen, vice-voorzitter An Jacobs, secre-

taresse An Joosten, penningmeester Karel Henderikx,

Piet en Sjraar van Rooy, Dorothé en Wim Peeters,

Sjraar Leijsten en Gerda Greijn. In 1971 werd door de

meisjesgroep van de K.P.J. in Baarlo het kampioens-

schap in trefbal behaald. De contributie bedroeg in

1971 ƒ 10,- per jaar. 

In 1965 had de vereniging 36 leden, in 1965 licht

gegroeid naar 40 leden. In 1974 waren van de 70 leden

nog maar 7 leden in de agrarische sector werkzaam. De

K.P.J. werd steeds meer een vereniging, gericht op

sport, creativiteit en cultuur. Het culturele kreeg na

1970 steeds meer aandacht. In 1974 hield de culture-

le groep een keer in de week een bijeenkomst in het

vormingscentrum te Panningen. Enkele leden waren

Toos Reijnders, Ger Schaareman, Mia Vestjens, Doro-

thea Peeters en Mat Janssen. In het midden van de

zeventiger jaren nam deze groep zelfs een film op met

in de hoofdrol Peter Reijnders, Ton Bos en Ger Schaare-

man. Bezoeken aan vormingscentra, kringsportdagen,

uitstapjes naar het buitenland, zeskampen, kringcross,

droppings en kadercursussen behoorden tot de activi-

teiten.

In 1975 nam men deel aan de Kringsportdag in Beringe

en het handbaltoernooi te Neer. In 1976 werd o.a. deel-

genomen aan de Kringsportdag te Maasbree en het

voetbaltoernooi te Baarlo. De spelen van Piet van Roij

vergeet niemand. Het ledenaantal daalde aanzienlijk en

het stichtingsbestuur meldde op 27 oktober 1986: ”Per

1 januari a.s. gaat de K.P.J. ter ziele”.

Voorzitters: 

Theo Korsten 1948-1952

Theo Jacobs 1952-1956

Piet Tielen 1956-1957

Jan Gommans 1957-1958

Piet Tielen 1958-1960

Piet Janssen 1960

Jo Hilkens 1961-1963

Albert Delissen 1963-1966

Harie Zelen 1966-1970

Jan Peeters 1970 -1971

Har Verstappen 1971-1975

Piet van Roij 1975-
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Secretarissen: 

Frits van Knippenberg 1948-1949

Jac Kersten 1950-1952

Piet Rooijakkers 1952-1956

Gommans 1956-1961

Pierre Hilkens 1963-1966

Mart Naus 1967-1969

Harie Zelen

Mat Kersten

Har Verstappen 1971

An Peeters

An Joosten

Miek Beumers-Metsemakers

13.11 Jong Nederland Egchel

Op initiatief van de Katholieke Arbeiders Bond (KAB)

werd in augustus 1960 het Sint Jacobus Gilde opgericht.

Gildeleider (voorzitter) werd Jan Lemmen. Samen met

Jac Lemmen, Balt Lenders en Wiel Vestjens leidde hij

een groep van 21 personen. Het eerste onderkomen was

de zogenaamde ”oude eierkeet”, die op de funderingen

van de oude school was geplaatst. In 1961 werd de ver-

eniging officiëel erkend als jeugdbeweging. Het eerste

bivak werd gehouden in Herkenbosch. Koken deed men

op houtskool en met stro gevulde zakken fungeerden als

luchtbed. In 1967 werd Wim Delissen Gildeleider, nadat

hij twee jaar daarvoor al leider was geworden in de ver-

eniging die in 1969 66 leden had. Na enkele jaren van

samenwerking ging op 1 januari 1970 Jong Nederland

samen met het Katholieke Meisjes Gilde (KMG) en ont-

stond er een gemengde vereniging met 114 leden. Gelijk

met de fusie werd een oudercomité opgericht, dat tot

eind 1977 in functie bleef. In juni 1970 organiseerde

Jong Nederland Egchel de landelijke strijd om het sport-

vendel van het jaar. In 1970 verhuisde de bibliotheek

van de parochiezaal naar een gedeelte van de ”eierkeet”

en Jong Nederland kreeg de beschikking over de

parochiezaal, die eigenhandig werd verbouwd tot de
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13.12 Jong Nederland in maart 1963. 1e Rij: Har van Roy, Jan Beijnsberger, Har Verstappen, Jan Tielen, Jan Kersten, Theo Metsemakers, Ton

Delissen, Sjraar van Roy, Mat Janssen, Theo van Roy en Bert Verstappen. 2e rij: Jeu Schaareman, Fons Reijnen, Sjraar Geurts, Theo Schaar-

eman. 3e en 4e rij: Cor Peeters, Harry Vestjens (Vaandrig)Jo Reijnen, Jac Lemmen (Hopman), Har Sijben, Jan Peeters, Wiel Lemmen, Wiel Vest-

jens (Vaandrig) Gé Lemmen, Gerard Henderikx, Theo Tielen, Jan Geurts, Jan Lemmen (Gilde-leider), Wie Naus, Balt Lenders (Vaandrig).



nieuwe blokhut. Om de verbouwing mogelijk te maken

werd de actie ”Open de blokhut” gestart. Op 20 septem-

ber 1970 werd het gebouw officieel geopend door bur-

gemeester Hoeijmakers.Een droevige gebeurtenis in de

geschiedenis van Jong Nederland was het overlijden van

lid en aspirantleider Johan Kersten op 6 maart 1973. De

wisselbeker die ieder jaar uitgereikt wordt aan de win-

naar op het jongenskamp is nog steeds de ”Johan-Ker-

sten-trofee”. Naast de blokhut had Jong Nederland ook

behoefte aan een vast terrein voor de buitenactivitei-

ten. Daarom werd op 5 september 1973 een recreatie-

terrein aan de Neerseweg in gebruik genomen: “’t

Kliëveld”. Dit stuk grond, na veel arbeid omgetoverd tot

een prachtige grasmat, werd na een inleiding van voor-

zitter Wim Delissen en aalmoezenier Haenen door wet-

houder Piet Tielen geopend. In 1977 behaalde het team

”Stuff” van de Sym Athursisgroep in Venray de nationa-

le titel bij de senioren. De vereniging bleef enorm groei-

en en de houten blokhut voldeed niet meer aan de eisen

van de tijd. In 1980 kwam er in Egchel een multifunc-

tioneel gebouw met een gymzaal, gemeenschapshuis en

blokhut. Deze blokhut werd het nieuwe onderkomen

van Jong Nederland en werd op 27 september 1980 offi-

cieel geopend door wethouder Piet Tielen. In juni 1983

werd het team ”Muggins” van de groep de Whities in

Beesel landskampioen bij de senioren.

Het 25-jarig bestaan van de vereniging werd gevierd in

1985 met een weekend voor de leiding en oud-leiding in

Maasbree en een H. Mis met daarna een receptie, feest-

avond en reünie. In 1988 werd de blokhut verbouwd. Op

21 april 1990 kwamen meer dan 500 mensen Wim en

Frida Delissen feliciteren met het 25-jarig leidersjubi-

leum van Wim. Hij kreeg van landelijk voorzitter Piet

Munsters de zilveren speld van verdiensten van Jong

Nederland uitgereikt. In 1992 werd het grootste jon-

genskamp met 112 deelnemers tot dusver gehouden in

Bakel. In september 1995 werd gestart met de uitbrei-

ding van de blokhut en het gemeenschapshuis. Jong

Nederland kreeg de beschikking over een extra ruimte

van ongeveer 5 bij 6 meter. Deze ruimte werd het nieu-

we staflokaal. Het oude staflokaal werd verbouwd tot

keuken en toiletgroep. Op 2 maart 1996 werd het

gebouw feestelijk heropend door voorzitter Wim Delissen

en wethouder Rinus Janssen. Pastoor Giel Peeters zegen-

de het gebouw in. In het kader van de heropening ging

de hele afdeling op 30 juni 1996 naar het Jong Neder-

land Festival in de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. In

juni 1997 organiseerde Jong Nederland Egchel voor het

eerst in haar geschiedenis een landelijk toernooi voor

seniorenteams met als thema: ”Kleppie goes Limbo”.

Jong Nederland Egchel is anno 1998 een goed draai-

ende vereniging met 162 leden. De doelstelling is na

al die jaren nog steeds: jeugdigen en jongeren in hun

vrije tijd voor hun ontspanning en ontplooiing geva-

rieerde mogelijkheden tot spelen bieden, in groeps-

verband, met behulp van daartoe opgeleide leiders en

leidsters. De kinderen zijn ingedeeld in leeftijdsgroe-

pen van 6 t/m 18 jaar. De drie peilers van Jong Neder-

land zijn sport en spel, kreativiteit en buitenleven. Deze

elementen vormen de leidraad voor de leiding bij het

samenstellen van de programma’s voor de wekelijkse

groepsbijeenkomsten. Hoogtepunten van het seizoen
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vormen de jaarlijkse kampen in juli en augustus. Andere

belangrijke activiteiten zijn: weekends, toernooien op

districts-, provinciaal en landelijk niveau, carnavals-

avonden, St. Maartenvieringen, uitwisselingen met

andere afdelingen, enz.

Bestuur Jong Nederland Egchel.
Bestuursleden:

Jan Lemmen 1960-1965

Wiel Henderikx 1965-1969

Wim Delissen 1965-heden

Ton Wijnands 1966-1967

Bert Verstappen 1969-1970

Cor Peeters 1970-1973

Giel Verhaegh 1973-1974

Hay Peeters 1974-1977

Wiel Bos 1977-1985

Jan Beijnsberger 1980-1982

Nel Beijnsberger 1980-1983

Ria Bos 1980-1984

Lia Derks 1980-1982

Jos Peeters 1981-1982

Mart Sijben 1982-1989

Lon Oomen 1982-1987

Pieter Rambags 1983-1989

Han Oomen 1983-1986

Wies van Roy 1984-1989

Louis van Roy 1985-1988

Frans Manders 1986-1987

Jack Joosten 1987-heden

Kay Joosten 1988-1991

May Korsten 1988-1994

Roy Teeuwen 1989-1997

May Schmitz 1991-1992

Sandra Schmitz 1991-1992

Erik Nijssen 1992-heden

John Arts 1992-1995

Peet Ghielen 1993-1996

Miriam Delissen 1994-heden

Miriam Teeuwen 1994-1995

1996-heden

Daniëlle Kluitmans 1997-heden

Bart Delissen 1997-heden

Voorzitters:

Jan Lemmen 1960-1965

Wiel Henderikx 1965-1966

Ton Wijnands 1966-1967

Wim Delissen 1967-heden

Secretarissen:

Wiel Henderikx 1966-1969

Wim Delissen 1969-1982

Mart Sijben 1982-1984

Lon Oomen 1984-1987

Jack Joosten 1987-heden

Penningmeesters:

Wiel Henderikx 1965-1969

Bert Verstappen 1969-1970

Cor Peeters 1970-1973

Giel Verhaegh 1973-1974

Hay Peeters 1974-1977

Wiel Bos 1977-1985

Pieter Rambags 1985-1989

Roy Teeuwen 1989-1997

Erik Nijssen 1997-heden
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Overzicht van de kampen:
jongens meisjes

1961 Herkenbosch K.M.G.

1962 Vlodrop ”

1963 Beers ”

1964 Vredepeel ”

1965 Arcen ”

1966 Rips ”

1967 Broekhuizen ”

1968 Vlodrop ”

1969 Heeze ”

1970 Swalmen ?

1971 Bakel Reuver

1972 Valkenswaard Milheeze

1973 Heeze Gemert

1974 Mill Someren-Heide

1975 Ayen Swolgen

1976 Bakel Ommel

1977 Montfort Veulen

1978 Lierop Mill

1979 Heeze Valkenswaard

1980 Geijsteren Brunssum

1981 Tungelroy Middelbeers

1982 Bakel Tegelen

1983 Lierop Luycksgestel

1984 Zeeland Mill

1985 Heeze Valkenswaard

1986 Bakel Melick

1987 Geijsteren Boekel

1988 Zeeland Tegelen

1989 Tungelroy Altweerterheide

1990 Bladel Soerendonk

1991 Geijsteren Mill

1992 Bakel Oerle

1993 Berghem Valkenswaard

1994 Lierop Tegelen

1995 Bladel Veldhoven

1996 Zeeland Budel

1997 Geijsteren Oerle

1998 Zutendaal (B) Reuver6

13.12 Katholieke Arbeiders
Beweging, afdeling Egchel

In Egchel woonden voor de Tweede Wereld oorlog

nagenoeg alleen agrariërs. Na de oorlog kwam hierin

verandering. De structuur van de maatschappij veran-

derde, het agrarisch bedrijf veranderde en er kwam

meer industrie in Helden. De arbeidersklasse in Egchel

kreeg ook behoefte haar krachten te bundelen. 

Op 30 oktober 1955 werd de oprichtingsvergadering

gehouden van de Egchelse afdeling van de Katholieke

Arbeiders Bond, die onmiddellijk 20 leden had. Het

eerste bestuur bestond uit Graad van Zon (voorzitter),

Jo Manders (secretaris) en Graad Joosten (Graad van

Tren als penningmeester). Geestelijk adviseur was de

rector en technisch adviseur meester Thijssen. Op de

tweede vergadering waren 13 mensen aanwezig.De

notulen vermelden, dat dit lage aantal veroorzaakt

werd doordat de mijnwerkers op hun werk waren. Een

derde van de leden was mijnwerker en werkte in ver-

schillende ”schiechten”(diensten). Het ledenaantal

groeide in 1956 naar 32, van wie er vier bedankten

vanwege omstandigheden. De vereniging kreeg al snel

problemen, omdat ze te weinig actieve leden had. Op

Limburgs niveau werd aan ledenwerving gedaan. De

actie ”Diamant” in 1959 bracht in Limburg tot 15

december 2182 nieuwe leden op. In Helden resulteer-

de dat in 42 nieuwe leden. In 1958 werd Ton Geelen in

het bestuur gekozen en het secretariaat werd door Jo

Manders overgegeven aan Wim Schaareman. Op 1 mei

1960, de dag van de arbeid en de dag van de H. Jozef,

werden Jeu Brummans en Hub Korsten tot bestuurslid

gekozen. 

Om een indruk te krijgen van zo’n vergadering: ”Hier-

na dankte de voorzitter de Geestelijk adviseur voor zijn

geestelijk puntje. Hierna volgde de tractatie bestaande

uit sigaren of sigaretten. Mededelingen voorstel om 20

ct.per lid af te dragen aan het gezinszorgfonds”. De

K.A.B.-afdeling Egchel begon enige vorm te krijgen,

toen Wim Schaareman voorstelde iets voor de jeugd,

jongens van 12 tot 14 jaar, te doen. 

In het jaarverslag van 1961 werd hierop een vervolg

gegeven: ”Het voorstel uit de jaarvergadering

betreffende de jeugd was op 9 juni reeds zover dat het

bestuur en enige andere Parochianen met 4 aspirant-

jeugdleiders een vergadering werd belegd. Op 5 juli

werd weder een vergadering gehouden met als spreker

Heer Weijnants Diosicaan jeugdleider van J.N. De 19

juli wordt er nog een vergadering om te komen tot

oprichting oudercomité waar mede het werk v. d. K.A.B.

als zodanig een einde kwam.” Zo ontstond Jong Neder-

land. Hub Korsten werd in het bestuur opgevolgd door

Harie Bos.

In 1961 werden de vergaderingen drukker bezocht. De

groei van de Egchelse afdeling ging gelijk op met de

diversiteit van beroepen in Egchel. In 1959 had men

maar 3 metaalbewerkers als lid. In 1961 steeg deze

beroepsgroep tot 9 leden. Het aantal mijnwerkers

daalde van 11 in 1959 naar 6 in 1961. 
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In 1962, toen er 33 leden waren, gaf van Zon de voor-

zittershamer over aan Jeu Brummans, Jac Delissen en

Hub Korsten kwamen in het bestuur en Harie Bos ging

er uit. In 1963 werd een poging ondernomen om een

afdeling K.A.V. (Katholieke Arbeiders Vrouwen) op te

richten, maar daarvan werd vanwege de bloeiende

vrouwenvereniging in Egchel afgezien. Een studie-

groep op initiatief van aalmoezenier pater Bakker

kwam niet van de grond. Secretaris Wim Schaareman

werd opgevolgd door Hub Korsten en Ton Geelen door

Thei Verhaegh. In de algemene ledenvergadering van

15 februari 1964 werd Zef Rijks gekozen als bestuurs-

lid en werd Hub Korsten voorzitter. Het tienjarig jubi-

leum werd gevierd op 24 oktober 1964. Enkele

jubilarissen werden gehuldigd. De K.A.B werd N.K.V.

(Nederlands Katholiek Vakverbond).De zes K.A.B.-

afdelingen in Helden werden gebundeld in drie afde-

lingen van Kring Helden, waarvan de Egchelse Hub

Korsten de eerste voorzitter werd.

Uit de ledenlijst:
Peeters H.J., Gommans W.H., Brummans L., Zeelen P.,

Reijnen W., Lemmen Th., Delissen M.,Gielen H., Peeters

H., Peeters Th., Teeuwen J., Smets A.J., Janssen, Korsten

H., Janssen M., Sijben P., Teeuwen P., Beeren Jos, Leijs-

ten P., Manders J., Brummans J., Janssen H., Peeters A.,

Peeters L., Rijks J., Reijnen V., Verhaegh Th., Peeters C.,

Greijn J., Janssen H., Geelen A., Oomen M., Schaareman

W. Lemmen H., Beijnsberger H., Janssen G., Brummans

M., Joosten P., Bos H., Lemmen L., Brummans Jos, Bos

J., Stammen J., Rijssel v. P., Delissen J., Janssen W.,

Teeuwen M., Korsten W., Henderiks W., Peeters C. 

13.13 Katholieke Bond van
Ouderen Egchel

De oudervereniging werd op 8 mei 1968 opgericht. Het

initiatief hiertoe ontstond tijdens kaartbijeenkomsten

in café Manders. De naam werd de ”Bejaardenvereni-

ging Sint-Leonardus”. De doelstelling was de bevorde-

ring van het welzijn van de ouderen. Eerste geestelijk

adviseur was rector Geurts en technisch adviseur werd

meester Thijssen. In de vergadering van 22 mei 1979

werden de statuten vastgesteld, op 7 juni 1979 vast-

gelegd in een notariële akte.

Het eerste bestuur werd gevormd door Lin van Knip-

penberg (voorzitter), Maria Rambags-van Osch (secre-

taresse), Coba Sijben-Lemmen, Leen Nijssen, Jacobus

Steeghs, rector Geurts en meester Thijssen. 

In 1970 had de ouderenvereniging 35 leden. Begin

1970 werd het eerste financieel verslag gepresenteerd:

inkomsten ƒ 817,45 en uitgaven ƒ 771,-. De contributie

was ƒ 7,50. De voornaamste inkomsten waren subsidies

van Boerenbond, Boerenleenbank en Gemeente. Het

parochiële kerkhof wordt door de K.B.O. onderhouden,

waarvoor het kerkbestuur een vergoeding betaalt. Tot

1981 werden de activiteiten in café Manders gehouden

en daarna in gemeenschapshuis ’t Erf.

De K.B.O. afdeling Egchel sloot zich aan bij Unie K.B.O.

(Katholieke Bond voor Ouderen) te Roermond.

In 1982 waren er in Egchel van de 127 ouderen 38 lid

van de K.B.O. Het aantal ouderen in Egchel bedroeg

per 1 januari 1992 144 personen: 87 tussen 55 en 65

jaar, 57 personen ouder dan 65 jaar. 
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Bij het 25-jarig jubileum in 1993 bedroeg het leden-

bestand 50 personen, dat groeide naar 64 in 1997.

Activiteiten van de K.B.O. Egchel: busreisjes, boottoch-

ten, uitwisselingen met andere ouderverenigingen,

kerstmiddagen, uitstapjes, carnavalsmiddagen, film-

middagen, kegelen, contactmiddagen, kaarten op vas-

te tijden in de week, fietstochten, koersballen, welfare

en gymnastiek of ”Meer Bewegen voor Ouderen” (MBO).

Bestuur K.B.O. Egchel
Lin van Knippenberg 1968-1970 (V 68-70)

Maria Rambags-v.Osch 1968-1989 (S 68-86)

Coba Sijben-Lemmen 1968-1977

Leen Nijssen-Schroën 1968-1980

Jacobus Steeghs 1968-…. ?

Funs Reijnen 1968-1974 (V 70-74)

Handrie Tielen 1974-1982 (V 77-78)

Willem Janssen ?…. -1977

Thei Verhaegh 1977-1991 (V 78-91)

Mevr. Van de Marel 1978-1980

An Naus-Lenders 1980-1991

Jac Lemmen 1980-1987

Lei Naus 1982-1992 (S 86-92)

Piet Koopmans 1987-1995 (V 91-95)

An Verstappen-Peeters 1989-heden (S 89-heden)

Jos Greijn 1991-heden (V 95-heden)

Leen Lemmen-Brouwers 1991-1998

Coen Joosten 1992-1993

Trees Thiesen-Hesen 1993-heden

Sjaan Franken 1995-heden

Tien Janssen 1998-heden

V = Voorzitter, S = Secretaris, P = Penningmeester

13.14 Kindervakantiewerk
Egchel

Al in 1955 was er in de steden van Limburg sprake van

Kindervakantiewerk, dat rond 1965 ook in de omlig-

gende dorpen algemeen werd: activiteiten voor de

schoolgaande jeugd in de vakantie. Jo Brummans

opperde het idee om ook in Egchel zo’n Kindervakan-

tiewerk op te zetten, want kinderen gingen niet of nau-

welijks op vakantie met hun ouders. Het doel was het

bevorderen van de gelegenheid tot ontmoeting, amuse-

ment, creativiteit en vorming voor jeugdigen door mid-

del van acktiviteit gedurende de schoolvakanties voor

jeugdigen tot en met 12 jaar. In 1982 besloten enkele

leerkrachten het initiatief van Jo Brummans te onder-

steunen en verder uit te bouwen. Door Pierre Verheijen,

Ves Wilms, Gerry Bos en Jo Brummans werd een enquête

gehouden, waarbij 15% van de 250 verspreide formulie-

ren terugkwam. Er gaven zich 19 vrijwilligers op en 52

kinderen. Op 23 december 1982 werd de eerste bijeen-

komst gehouden in het gemeenschapshuis. Op deze ver-

gadering werd de vorm van de vereniging ter discussie

gesteld en werd een voorlopig ”bestuur” in het leven

geroepen: Jan Groentjes, Henk Selen, Martin van de

Berg, Nel Gommans-Manders en Jo Brummans. De plaats

van Henk Selen werd na korte tijd ingenomen door Mar-

leen van Rijssel. In de zomer van 1983 werd voor het

eerst gestart. Op 5 februari 1983 werd de eerste subsi-

die-aanvraag naar de gemeente Helden verzonden.

Hierop kwam in juni een afwijzing. Vervolgens werd

een bezwaarschrift ingediend waarop kindervakantie-

werk Egchel de zaak mondeling kon toe lichten op 31

augustus 1983. Dit resulteerde in een subsidie onder

voorwaarde, dat er een stichting kindervakantiewerk

kwam in Helden. Het vele werk werd door het bestuur

samen met veel vrijwilligers verzet. Om al de activi-

teiten vlot te laten verlopen kwamen in 1984 in totaal

34 vrijwilligers op de been. De eerste activiteiten wer-

den georganiseerd rondom carnaval, Koninginnedag,

St. Maarten en Sinterklaas. Tevens werden in de

zomervakantie zes themadagen georganiseerd. Door

het voorlopig ”bestuur” werden statuten opgesteld,

maar vanwege de hoge notariële kosten werd afgezien

van een officiële stichting of vereniging. Vanwege de

Heldense subsidieregeling werd Egchel een werkgroep

onder de stichting Kindervakantiewerk Helden, samen

met Grashoek en Koningslust. Op 4 juli 1986 werd de

akte van de stichting ondertekend.

Kindervakantiewerk Egchel verzocht de gemeente Hel-

den in 1986 om een speelpleintje in de kern van

Egchel. De gemeente deelde mee, dat het pleintje aan

de Rector Thomassenstraat zou verdwijnen en dat een

nieuw plein ingericht ging worden aan de van Encke-

voortstraat (Muldersweg / Jacobusstraat). In 1987 zet-

ten zich 46 vrijwilligers in om de activiteiten te

kunnen laten slagen en in 1997 circa 60 vrijwilligers.

In 1989 kwam een kleine terugval en op de vergade-

ring van 23 november vroegen de bestuursleden zich af

of de mensen van Egchel nog wel interesse hadden in

Kindervakantiewerk Egchel. Besloten werd in december

1989 een enquête te houden. Deze actie leverde weer

mensen op die de vereniging toekomstperspectief

gaven met als centrale kracht Ger Schaareman. In

1998 maakt het Kindervakantiewerk Egchel nog steeds

deel uit van het overkoepelende orgaan Kindervakan-

tie Werk Helden en werkt het samen met Carnavals-

vereniging ”De Kemphazen”, het Oranjecomité en de

gemeente Helden. Dankzij de opbrengst uit het steeds
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groeiende aantal kilo’s oud papier is Kindervakantie-

werk Egchel een vereniging met voldoende middelen.

Er worden verscheidene activiteiten georganiseerd:

met Carnaval wordt de jeugdprins of prinses uit groep

8 gekozen door de jeugd van groep 3 t/m 8 van de

Basisschool, met Koninginnedag trekt een oranje stoet

van kinderen met versierde fietsjes achter de Fanfare

onder begeleiding van ouders door de straten van

Egchel naar het schoolterrein met oud-Hollandse spe-

len, tijdens de parochiefeesten is er een kindermarkt,

waar kinderen hun speelgoed kunnen verkopen. Hoog-

tepunt blijft de activiteit van drie dagen met veel

variatie in de grote vakantie. Ook het Sint Maarten-

feest is bij uitstek een feest voor de jeugd. De inwo-

ners van Egchel krijgen op het laatste moment te

horen waar ze hun houtafval kunnen deponeren. Vrij-

willigers vormen hiervan een troshoop. De Fanfare

trekt voorop door de straten van Egchel gevolgd door

de kinderen en natuurlijk ontbreekt hier de zwerver

niet. Met de gloeiende stralen in het gezicht en een

kopje hete chocolademelk is het als vanouds ”Sinte

Merte”. Met Sint Nicolaas wordt de goed heilig man in

’t Erf ontvangen.

Bestuursleden Kindervakantiewerk Egchel:
Jo Brummans 1982-1988(S 82-88)

Martin van de Berg 1983-1988(V 83-88)

Henk Selen 1983-

Marleen van Rijsel 1983-1985

Nel Gommans-Manders 1983-1991(V 88-91)

Jan Groentjes 1983-1900

Maria Gruntjes 1985

Marjo Korsten 1985-1989

Ron Delissen 1988-1989

Angelique Joosten 1988-1991(V 1991)

Miek Tielen-Wolters 1988-1990

Ger Schaareman 1988-heden

(S/P 88-heden)

Mary Schaareman-Jongeling 1989-1991

Mia Schrijen 1990-1991

Truus v.Ninhuijs-Geurts 1990

Miek Verber 1991-1992

Ger Janssen 1991-1992

Jo Brummans 1991-1993

Mien Leijsten 1991-heden

Noor Hoeijmakers 1992-1997

Jos Janssen 1993-hedenV 93-heden)

Mirjam Thiesen 1993-heden

John van Lier 1994-heden

Mar. Brummans-v.Kessel 1997-heden7

13.15 L.V.B. Egchel

Na de oorlog werd besloten om in het katholieke

gezinsleven de nadruk speciaal op de vrouw te leggen,

in eerste instantie als voortzetting van het rijke

Roomse leven. Zeven maanden nadat de Egchelse

parochiekerk geconsacreerd werd, ging het vereni-

gingsleven van start. Op 20 januari 1949 werd een

oprichtingsvergadering gehouden in ”de eierkiët” van

Linske ziene Naat bij Wiel Gielen aan de huidige

Linskesweg. De eerste initiatiefnemers waren Mien

Schaareman-van Els, geassisteerd door de inspectrice
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van huishoudonderwijs, mej. Groensteeg, meester

Thijssen en meester Verrijth. Het eerste bestuur

bestond uit voorzitter An Naus-Lenders, secretaresse

Mien Gommans, Mia Gielen, Koba Sijben-Lemmen en

mevr.Rambags-van Osch. Rector Thomassen nam het

adviseursschap op zich. De vrouwenbeweging werd

St.Agnes genoemd, omdat het naamfeest van deze hei-

lige de dag na de oprichting werd gevierd. Op de oprich-

tingsvergadering waren ook besturen van bonden en de

zustervereninging uit Helden-Dorp aanwezig. Bij de

start had de vereniging 80 leden, van wie 33 jeugdigen.

De contributie bedroeg ƒ 2,50. De eerste activiteit was

de spreekbeurt van de latere deken Joosten uit Echt.

Een cursus over de slacht op de boerderij werd door 21

leden gevolgd, terwijl dertien andere leden een kip-

pencursus volgden. In de primitieve omstandigheden

van de eierkeet kwam natuurlijk ook het gezinsleven

in de spreekbeurten aan de orde: wat te doen bij

mazelen, kinkhoest, roodvonk en difterie? Voor de

vergadering haalde men met de handkar hout voor de

kachel, die bij ongunstige wind de ruimte met rook

vulde. Men nam zelf water mee om koffie te zetten.

Voor een kookdemonstratie moest veel voorbereidend

werk gedaan worden. Een fietskar vol ketels en ande-

re kookbenodigdheden werd dan door het dorp

getransporteerd. Het probleem van de accommodatie

was opgelost, toen men de verenigingsavonden bij

Manders ging beleggen.

Geleidelijk kwam er meer behoefte aan maatschappe-

lijke en culturele ontwikkeling en werden vrouwen

zonder agrarische achtergrond lid. Daarom werd de

naam gewijzigd in Limburgse Vrouwen Beweging,

L.V.B. Deze vrouwen hebben flink meegeholpen aan de

economische vooruitgang. Na 12,5 jaar gaf An Naus-

Lenders de voorzittershamer over aan Jeanne Kersten-

van de Asdonk, die drie jaar later opgevolgd werd door

mevr. Peeters-Gommans. Bij het 25-jarig jubileum was

To Korsten-Rambags voorzitster en An Verstappen-

Peeters secretaresse. Verder zaten in het bestuur Maria

13.17 We zien de L.V.B. vastgelegd door Thijs Sevens op 11 september 1988 t.g.v. het 40-jarig jubileum. 1e Rij v.l.n.r: Mien Schaareman-van Els, Jes

Leijsten-Mestrom, An Naus-Lenders,, Martha Peeters-Gommans, Nellie Thiesen-Geraets, Nel Laurijssen-Huijben, Truus Theelen-van Lier, Pastor Cees

Konings, Lies Naus-Timmermans, Lies Hilkens-Kersten, Door Peeters-Hillen, Jet Vestjens-Kusters. 2e rij: An Daniels- van Rijssel, Thea Bongers-Heg-

ger, An Rooijakkers-Simons, An Hanssen-van Berlo, An Verstappen-Peeters, Anna Sliepen-Wiertz, Nel Peeters-Slots, Truus Rutten-Simons, An Bruij-

nen-Kersten, 10. Fien Ghielen-Joosten, Nes Henderikx-Vestjens, Door Peeters-Grommen, Cor Smeets-van Bree, Nel Beijnsberger- Leijsten, Ien

Teeuwen-Koenen. 3e rij: To Rambags-Janssen, Jean Kersten-van Asdonk, An Vossen-van Lier, Ria Peeters- Coolen, Nel Hilkens-Sijben, Kit Beijnsber-

ger, Lies Gielen-Heijnen, Marie Beumers-Gommans, Mia Hilkens- Schrijnwerkers, Mia Wijnen-Tillemans, Mia Peeters-Simons, Mariet Tielen-Bakker,

Trees Thiesen-Hesen, Mia Gommans-Timmermans, An Rutten-Koch. 4e rij: Mien Rijks-Ottenheijm, Mien Rooijakkers-Keijzers, Mia Janssen-van Knip-

penbergh, Elly Schaareman-Joosten, Truus Joosten-Kurvers, Jet Gommans-Engels, Mia Janssen-Bots, Grada Dorssers-Smets,  Wies Dorssers-Smets, Leonie

Gommans-van Heugten, Wilma Tielen-Gerritsen, An Beurskens-Ambrosius, José van Wijk-Hulser, Miek Zeelen-Hanssen. 5e rij: To Korsten-Rambags,

Toos Sijben-Smits, Bea Verhaegh-Crommentuijn, Mien Janssen-Janssen, Corry Joosten-Sijben, Mien Peeters-Gommans, Jean Joosten, Lea Sliepen-

Ambrosius, Door Thiesen-Smeets, 10. Henriëtte Teeuwen-Joosten, Koos Lemmen-van Woezik, Sof Lemmen-Knops, Mia Spreeuwenberg-Lemmen, Sibil

Selen-Gommans, Mia Delissen-Puts. 6e rij: Hetty Sevens-Hillen, An Verstappen-Jacobs, Frida Delissen-Peeters, Ger Leijssen-Zelen, An Peeters-Peeters,

El Peeters-Strijbos. 
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Joosten-Mooren, Mariet Tielen-Bakker en M. Rooijak-

kers-Keizers. De agrarische wetenswaardigheden kre-

gen minder aandacht dan grill-demonstraties met

rollade en uitwisselingen met de L.V.B.-afdelingen uit

Ospel en Geijsteren. Ook hield men diverse excursies,

gezellige avonden en discussie-avonden. In 1974 had

de vereniging 70 gehuwde leden. Het adviseursschap

was in handen van meester Hertsig. In 1989 had men

122 leden in leeftijd uiteenlopende van 20 tot 80 jaar.

Hoewel iedere leeftijdsgroep zijn eigen ideeën en

belangen heeft, slaagde het bestuur van de L.V.B. er

telkens weer in een gevarieerd programma samen te

stellen. Op 11 maart 1989 werd het 40-jarig bestaan

gevierd. Mevr. Theelen-van Lier mocht toen tien leden,

die 40 jaar lid waren, in de bloemen zetten. Achttien

dames werden gehuldigd in verband met hun 25-jarig

lidmaatschap. In 1997 had L.V.B. Egchel 118 leden. 

Bestuur Vrouwenbeweging St.Agnes / L.V.B. Egchel

Mevr. A. Naus-Lenders V 1949-1961

Mevr. M. Gommans S 1949-1951

Mevr. M. Vanmaris S 1951-1954

Mevr. M. Billekens-Vanmaris S 1955-1956

Mevr. M. Rambags-Van Osch S 1957-1969

Mevr. S. Kersten-V.d. Asdonk V 1961-1964

Mevr. Peeters-Gommans V 1965-1972

Mevr. Verstappen-Peeters S 1970-1973

Mevr. C. Korsten-Rambags V 1973-1981

Mevr. Peeters-Hillen S 1974-1978

Mevr. Tielen-Cleven S 1979-1980

Mevr. G. Theelen-Van Lier S 1980-1981

Mevr. G. Theelen-Van Lier V 1982-1990

Mevr. N. Hendrikx-Vestjens S 1982-1989

Mevr. T. Rutten-Simons S 1990-1992

Mevr. J. van Wijk-Hulscher V 1991-heden

Mevr. E. Peeters-Strijbos S 1993-1996

Mevr. J.A. de Bruijn-Stoops S 1997-heden

V = Voorzitter, S = Secretaris, P = Penningmeester

M.B.L.
Deze vereniging,waarvan de jonge meisjes lid waren,

was een afdeling van de Boerinnenbond. In 1963 had

deze vereniging 36 en in 1965 40 leden. Zij organi-

seerden, veel samen met de Jonge Boeren, lezingen,

kringwandeltoernooien, kienavonden, filmavonden

over streekverbetering en ruilverkaveling, enz.

Op 23 oktober 1970 vond een fusie plaats met het

K.P.J. Egchel. In het bestuur zaten vier meisjes en vijf

jongens: Mia Vestjens, Martha Peeters, Annie Joosten,

Ans Hanssen, Karel Henderikx, Ton Peeters, Mat Ker-

sten, Jac Kersten en Jan Peeters.

13.16 Orkest 
The Jumping Stars

Egchel heeft diverse orkesten gekend. We beperken

ons tot het eerste Egchelse orkest.

In 1969 werd door Jac Kersten, Gé Lemmen en Lei

Leijsten een orkest op gericht. Met Jan Geurts als vier-

de man werden in een kippenhok bij Frits Geurts de

repetities gehouden, deels onder leiding van Lowie

Bos. I969 trad men al op voor de K.P.J. Egchel in zaal

Kubke. Dit optreden was zeer succesvol en men kocht

een professioneel instrumentarium. Voor repetities

ging men naar de voormalige woning van Nöl Gom-

mans en vervolgens naar Jac Lemmen in de Egchel-

hoek. Lowie Bos en Annie Lemmen kwamen bij het

orkest en Ley Leijsten vertrok.

De bezetting was: Jac Kersten basgitaar, sologitaar en

zang; Jan Geurts orgel, accordeon en basgitaar; Lowie

Bos gitaar en zang; Gé Lemmen drums en zang en

Annie Bos-Lemmen zang.

Het gekozen repertoire bleek goed in de smaak te val-

len en ieder jaar werden in de regio ongeveer 150

optredens verzorgd. Het hoogtepunt van de ”The Jum-

ping Stars” was het optreden voor de Egchelse

parochiefeesten en de verzorging van de kerstnacht-

mis in 1971 en 1972. In september 1975 zijn Jac Ker-

sten en Jan Geurts gestopt en hield de groep op te

bestaan. De overgebleven leden en Nölke Cuypers gin-

gen verder als ”de Angelo’s”.

13.17 Peuterspeelzaal Pinkeltje

Om kinderen voor te bereiden op de kleuterschool

werden her en der peuterspeelzalen opgericht. Hierin

leert een peuter omgaan met andere kinderen en

samen spelen. Ook de eerste vormen van groepsactivi-

teiten worden hen op speelse wijze geleerd. In 1979

werd door enkele jonge moeders van Egchel het idee

geopperd een opvang te realiseren. Moeders van het

eerste uur waren Nancy Lamby, Elly Peeters, Miep Gie-

len, Lucy Geenen, Francy Tummers en Mien Peeters. 

Na onderzoek kwamen zij erachter, dat er in de

gemeente Helden al enige tijd een Stichting Peuter-

speelzaal was en na voorbereidende vergaderingen

besloot het bestuur ook in Egchel een peuterspeelzaal

te realiseren. Op 22 en 23 november werd een speel-

goedinzamelingsaktie gehouden en op 26 november

een introductie-avond. De opening vond plaats op 10

december 1979 in de kelder van de kerk te Egchel. Er

werd gestart met 13 kinderen.
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Door het lekken in de kelder moest de Peuterspeelzaal

in april 1980 noodgedwongen verhuizen naar het

schutterslokaal aan de Gielenhofweg. Eerste leidsters

waren Miep Gielen, Nancy Lamby, Mien Peeters en Elly

Peeters, en later Mien Peeters, Anja Schellekens, Truus

Thiesen, Thera Gielen en Ria Bos.

Eerste voorzitter van Stichting Peuterspeelzaal Helden

was Theo van Dungen die werd opgevolgd door Kees

Mulder. Secretaris was Bert van ’t Klooster. Voor Egchel

nam Francy Tummers zitting in het bestuur.

Vanaf 6 januari 1983 kon Pinkeltje gebruik maken van

een lokaal van Jong Nederland Egchel, een redelijke

huisvestiging, maar met een tekort aan berging. De

huurprijs bedroeg 5 gulden per dagdeel. Door het ont-

breken van geschikte stoelen en tafels ontstonden wel

eens gevaarlijke situaties, terwijl het opruimen na

afloop een hele klus was. Na diverse besprekingen met

het Stichtingsbestuur, Jong Nederland en de gemeen-

te werd besloten een nieuwe, multifunctionele ruimte

in te richten. Op 16 december 1995 kon Pinkeltje de

nieuwe ruimte in het gemeenschapshuis aan het

publiek tonen.

Na de opheffing van enige peuterspeelzalen ging Pin-

keltje onder leiding van voorzitter Frans Joosten zelf-

standig verder. Gestart werd met twee dagdelen, later

drie. Tegenwoordig kunnen de kleuters op elke werk-

dagmorgen, uitgezonderd op woensdag, terecht. In

1997 had Peuterspeelzaal Pinkeltje 25 kleuters onder

haar hoede. Penningmeesters waren Laurijssen en

Marianne Rambags en is thans Miek Tielen. Het secre-

tariaat voert Nad Gielen.

13.18 Schutterij St-Leonardus

In 1927 werd onder de naam ”Willem Tell” in het café

van Lot Bollen aan de Kerkstraat een schutterij opge-

richt. Mensen van het eerste uur waren o.a. Hermans

(Heuvelhooker smeed), Karisse Lot, P.Bruijnen (Bruine

Pietje), Petrannes Kersten (Seije Petran), Sef Gommans

(Kobbe Sefke), Lin van Knippenberg (Seije Lin, Egchel),

Frans Litjens en Naad Gielen (Linske ziene Naad, Egchel).

Op 12 september 1927 werd een ”verzoekschrift

betreffende Hinderwet- en Vuurwapenwet” verzonden

naar de gemeente Helden. De brief was ondertekend

door voorzitter L. Karis en secretaris P. Bruijnen. Zij

verzochten het college van B en W om een vergunning

voor het plaatsen van een schietboom en kogelvanger

voor de schietvereniging ”Willem Tell” op Heuvelhoek

no.491 sectie E 4024. De gemeente reageerde 6 okto-

ber 1927 positief op de aanvraag. Schijnbaar was de

plaatsing van de kogelvanger een probleem, want op

11 juni 1938 verzocht voorzitter Frans Litjens het col-

lege van B en W om de voorwaarde van het plaatsen

van een kogelvanger te laten vervallen.

In 1927 werd reeds deelgenomen aan het Oud Lim-

burgs Schuttersfeest. Petrannes Kersten schoot 500

gulden voor om een zware buks te kopen.

De schutterij veranderde enige malen van naam:

”Willem Tell” werd na enige jaren Schutterij St. Leo-

nardus en later Schutterij St. Lambertus. Toen Helden-

Dorp in 1952 de rustende schutterij St. Lambertus

nieuw leven inblies, werd het vaandel teruggegeven

en werd het weer Schutterij St. Leonardus. Deze naam
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was gekozen als eerbetoon aan de promotor en mede-

oprichter van de schutterij Leonardus Gielen (Linske

ziene Naad) uit Egchel.

In 1971 werd op 26 en 27 juni het 44-jarig bestaan

gevierd. De dertig leden tellende schutterij verving de

uniformen uit 1950 door fantasie-uniformen met

groen als hoofdkleur. Er kwam toen ook een nieuw

vaandel. De laatste uniformen zijn van 1983. Voor het

feest in 1971 werden 135 schutterijen uit beide Lim-

burgen uitgenodigd. De schutterij beoefende de

schietkunst op diverse locaties. In 1972 verhuisde zij

van de Kerkstraat te Panningen naar de Gielenhofweg

te Egchel. Daar hadden de schutters van de familie

Schaareman een stuk grond met een ruim schootsveld

(minimaal 850 meter), waarop een nieuw onderkomen

werd gebouwd met vijf schietbomen. Op 18 december

1972 ontstond na een meningsverschil een afsplitsing

van de schutterij. De groep U.V.B. (Uit Vrienden

Bestaan) ging zelfstandig verder en vond in de Gras-

hoek een geschikt schietterrein. In 1987 werd het 60-

jarig bestaan gevierd door de toen 42 leden tellende

schutterij St. Leonardus.

Door de uitbreiding van tuinderskassen kwamen de

schuttersactiviteiten in Egchel in het gedrang. In sep-

tember 1990 werd de schutterij verzocht naar een nieuw

onderkomen uit te kijken. Wedstrijden werden voortaan

gehouden bij de zusterverenigingen in Beringe en Gras-

hoek. In juni 1997 verleende het college van Burge-

meester en Wethouders een vergunning voor het

bouwen van een demontabel houten verenigingsgebouw

op perceel H 185, gelegen aan de Horsten te Egchel,

gekocht van Hay Rooijakkers. Tevens werd vergunning

verleend een schietinrichting met kogelvanger te plaat-

sen. In 1996 werd Graad Verhaegh gehuldigd i.v.m. zijn

60-jarig lidmaatschap. Op het O.L.S. behaalde de vereni-

ging zeven keer een plaats bij de eerste tien. Ook in

regio-verband en op concoursen mogen de prestaties

gezien worden. Thans heeft de schutterij 30 leden.

Voorzitters waren: Piet Verhaegh, Graad Verhaegh, Jan

Feller, Jan Mestrom, Dré Smets, Jac Mestrom en Hay

Janssen. Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter Hay

Janssen, secretaresse/penningmeester Annemie Litjens

en leden Jan Smits, Jac Mestrom en Frans Litjens.

13.19 (E.)S.V. Egchel

Egchel had vóór de huidige S.V. Egchel al enige jaren

een voetbalclub. Het eerste voetbalinitiatief werd

genomen rond 1930 bij de oprichting van E.S.V.

(Egchelse Sport Vereniging). De spelers droegen oran-

je truien en het voetbalveld lag aan de Keup bij Piet

Janssen (Pruis Piet). Het veld was door de spelers zelf

ontgonnen. Het eerste jaar werd niet in competitie-

verband gespeeld, maar men voetbalde tegen lagere

elftallen uit de regio. Een voetbalvereniging op de

Vosberg ging om diverse redenen ter ziele. Diverse spe-

lers van deze club kwamen bij E.S.V. voetballen. De

voetballers hadden hun provisorische kleedruimte bij

Linske ziene Naat (thans Verberne).
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Pierre Peeters, Jac Joosten (voorzitter), Tun Peeters, Sjraar Leijsten, Ton Jacobs, Pierre Wilms en Handrie Peeters (secretaris). 



S.V. Egchel
De Egchelse jeugd voetbalde in groepjes op straat of

op het pleintje in de Egchelhoek, totdat de kerk de

grip op de jeugdzorg verloor en sportverenigingen de

jongeren trokken. In Egchel gebeurde dit rond 1958

door de voetbalclub op initiatief van Funs Reijnen, Jo

Manders en Wie Korsten. Als officiële oprichtingsda-

tum wordt 28 juli 1958 aangehouden. In de eerste

vergadering kwamen in het bestuur: Jan Sijben, Jo

Manders, Wie Korsten, Piet Geurts en Funs Reijnen. De

contributie werd vastgesteld op ƒ 1,- per maand voor

de senioren en ƒ 0,50 voor de junioren. De vereniging

startte met 53 leden.

De eerste trainer was Wiel Gielen, die leiding gaf aan 2

seniorenelftallen en 2 jeugdelftallen in de clubkleuren

oranje-wit. Op 1 november 1958 speelde Egchel 1 tegen

Egchel 2 op een veld aan de Ringovenstraat te Pannin-

gen. Vanwege Allerheiligen werd de wedstrijd vroeg op

de dag gepland, zodat iedereen naar het lof kon. 

S.V. Egchel mocht het eerste jaar al genieten van het

kampioenschap van Egchel 1. Om aan de benodigde

middelen te komen werd in 1959 een bietencampagne

georganiseerd. Het ging voorspoedig met de club, want

Egchel 1 werd weer kampioen. In 1960 was Egchel mas-

saal op de been, omdat een lang gekoesterde wens in

vervulling ging, toen burgemeester Cremers Sportcomplex

13.20 Kampioenselftal Egchel 4e klasse seizoen 1967-68.
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”De Kemp” opende en plaatsvervangend rector J. Verrijth

de velden inzegende. De financiën bleven een voortdu-

rende zorg. In 1961 hield men een bierglazenaktie om

de trainer en de terreinhuur te kunnen betalen. In dat

jaar nam men deel aan een toernooi in Kronenberg.

Toen de finale gespeeld moest worden zorgden de lam-

pen van enkele auto’s ervoor, dat men de bal nog kon

zien rollen. Het ledenaantal groeide en er kwam een

derde elftal bij. Ditmaal zorgde de verkoop van luci-

fersdoosjes voor de nodige aanvulling van de geldmid-

delen. In 1963 spaarde de vereniging Persilbonnen voor

financiën en werd het derde kampioenschap behaald.

Het ledenbestand groeide in 1964 naar 80 leden en voor

de vierde keer werd Egchel 1 kampioen.

In 1966 kwam er een vierde elftal en een echte

ingang, zodat de entreegelden niet meer langs de lijn

opgehaald hoefden te worden. In 1968 werd de A-

jeugd opgericht en het eerste elftal weer kampioen.

Burgemeester Hoeijmakers kon in 1968 de opening

verrichten van sportpark ”De Wietel”, dat tot stand

was gekomen met geld uit het Fonds Sociale Begelei-

ding, dat als doel had het opbouwen van voorzieningen

voor sport en cultuur, zowel voor actieven als voor

recreatieven. Daardoor droegen in Helden 726 gezin-

nen bij aan dit complex met twee voetbalvelden, een

oefenterrein, drie kleedlokalen, een scheidsrechters-

lokaal, een kantine en een berging. 

In 1972 werd Reijnen Funs benoemd tot ere-voorzitter

van voetbalvereniging Egchel. Hij was inmiddels veer-

tien jaar voorzitter. Egchel 5 kwam erbij en Egchel 2

werd kampioen. In 1974 kwam het zesde elftal erbij.

In 1975 behaalde Egchel 4 het kampioenschap. 

Burgemeester Hoeijmakers opende de nieuwe kantine, die

geheel door zelfwerkzaamheid tot stand was gekomen.

In 1976 werd A1 kampioen en C1 werd kampioen in

1977, toen het hoofdveld werd uitgebreid met dug-

outs. In 1978 werd Egchel 2 kampioen, een jaar voordat

Egchel 1 van de derde naar de vierde klasse degradeer-

de en Egchel 3 promoveerde. Sportcomplex ”De Wietel”

werd in 1981 uitgebreid met twee kleedlokalen, een

scheidsrechterslokaal, een keuken en een bestuurska-

mer. In 1982 steeg het ledenaantal naar 235 en Egchel

7 kwam erbij. Het 25-jarig jubileum werd uitbundig

gevierd in juni 1983, met 7 senioren teams, 1 dames-

team, 1 veteranenteam en 6 jeugdteams.

In 1990 werd het hoofdveld voor ƒ 15.000,- gereno-

veerd en in 1991 renoveerde de gemeente de accom-

modatie voor ƒ 34.500,-. Na 24 jaar mocht het

standaardteam in 1992 weer een kampioenschap vie-

ren. Het eerste elftal promoveerde na een competitie

met slechts één verloren wedstrijd van de 4e naar de

3e klasse K.N.V.B. Ook Egchel 5 eindigde op de hoog-

ste plaats. 

In februari 1993 behaalde het eerste elftal de tweede

periodetitel in de derde klasse D. Op 23 mei 1993 pro-

moveerde Egchel 1 via de nacompetitie van de 3e naar de

2e klasse van de K.N.V.B. Egchel behoorde met het beha-

len van deze promotie tot de absolute subtop van het

Noord-Limburgse voetbal. Na vele jaren nam Egchel, met

950 inwoners, na hoofdklasser Panningen de tweede

plaats in de gemeente Helden over van Helden-Dorp. In

hetzelfde jaar had Egchel nog meer kampioenen: Egchel

3 promoveerde uit de 2e en Egchel 4 uit de 3e klasse van

de afdeling Limburg en A1 werd ook kampioen. 

13.22 Kampioens team (Periode) seizoen 1995-96 promotie 2e klasse K.N.V.B.
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De 260 leden moesten meemaken, dat Egchel 1 maar

een jaar tweedeklasser bleef en dat de succesvolle trai-

ner Peter Cober in 1994 vertrok. In 1995 werd een

opslagruimte gebouwd en werden Egchel 4 en Egchel 5

kampioen. Op 2 juni 1996 promoveerde het eerste elf-

tal via de nacompetitie weer naar de 2e klasse van de

K.N.V.B. Voor de tweede maal mocht Egchel zich twee-

de klasser noemen. De lichtinstallatie werd in

1997/1998 vernieuwd. 

Veteranen
Het veteranenteam speelde op 10 augustus 1962 tegen

de veteranen van Panningen. Op 7 november 1968

meldde het team zich aan bij de veteranenfederatie

van de K.N.V.B. In 1993 vierden zij het 30-jarig

bestaan. De groep bestond toen uit 19 leden, van wie

drie het bestuur vormden. De veteranen hebben op

een sportieve manier gefunctioneerd in een gezonde

vereniging. Door een spelerstekort is de veteranenaf-

deling in 1995 opgeheven.

Damesvoetbal
In 1970 werd vanuit de buurtvereniging een dames-

voetbal-afdeling opgericht. Voor het spelen van een

wedstrijd moesten ze een vergunning vragen bij de

gemeente. Dankzij de goede samenwerking met S.V.

Egchel kregen zij de beschikking over een terrein, een

oefenhoek, de truien en een leren bal. De eerste wed-

strijden werden gespeeld tegen buurtverenigingen

Beekstraat en Stoks. In juli 1971 begonnen de trainin-

gen en in 1973 werden door de gemeente enkele doelen

geplaatst in de trainingshoek, waar een voetbalveld

onstond van 70 bij 40 meter. Iedere week trainden de

dames flink bij Lot Brummans. In 1973 meldden de

dames zich aan bij de voetbalvereniging en gingen ze

officieel deelnemen aan de competitie van de K.N.V.B.

Tot nu toe spelen de dames hun partijtje met enkele

hoogtepunten, namelijk de kampioenschappen in de

seizoenen 1978/1979, 1988/1989 en 1994/1995.

Voorzitters:

Funs Reijnen 1958-1972

Piet Janssen 1972-1973

Piet Geurts 1973-1983

Hub Korsten 1983-1989

Wim Delissen 1989-heden

Secretarissen:

Jo Manders 1958-1961

Wim Janssen 1961-1963

Theo Lemmen 1963-1965

Thijs Peeters 1965-1967

Hub Korsten 1967-1979

Piet Janssen 1978-1979

Hub Korsten 1979-1983

Thijs Joosten 1983-heden

Penningmeesters:

Jo Manders 1958-1961

Wim Janssen 1961-1963

Theo Lemmen 1963-1964

Wiel Gielen 1964-1966

Hub Korsten 1966-1973

Jeu Ottenheijm 1973-1980

Piet Janssen 1980-1982

Wim Delissen 1982-1983

Ves Wilms 1983-1985

Louis Bouten 1985-1994

Marcel Berghs 1994-1997

Trainers:

Wiel Gielen 1958-1966

Gerrit Lommen/Wiel Gielen 1961-1962

Joep Slijpen/Wiel Gielen 1962-1964

Piet Gubbels 1966-1967

Jac Sijben 1967-1969

André Hofman 1969-1971

Wiel Gielen 1971-1972

Jeu Teeuwen/Jac Sijben 1972-1973

Boy Sampers 1973-1975

Jac Knoben 1975-1976

Chrit Hendrix 1976-1977

Jo Cartigny 1977-1982

Wim Janssen 1982-1985

Henk Rietjens 1985-1987

Piet Schroemgens 1987-1990

Josef Sasabone 1990-1991

Peter Cober 1991-1994

Ruud Wierts 1994-1995

Pieter Delauw 1995-1998

Bestuursleden van S.V. Egchel.

Jan Sijben (1958-1961), Jo Manders (1958-1965), Wie

Korsten (1958-1972), Funs Reijnen (1958-1972), Piet

Geurts (1958-1983), Wim Janssen (1961-1963), Wiel Gie-

len (1961-1966), Theo Lemmen (1963-1965), Jac Lem-

men (1965-1967), Sef Tielen (1966-1973), Jac Sijben

(1967-1968), Coen Joosten (1968-1970), Martin Kersten

(1968-1976), Tinus Oomen (1968-1985), Jeu Ottenheijm

(1970-1980), Piet Janssen ((1972-1973, 1978-1982),

Wiel Huberts (1972-1977, 1986-1991), Jac Wilms (1973-

1976), Hub Korsten (1973-heden), Jac Gommans (1976-

1978), Jan Schmitz (1976-1981, 1985-1988), Jac Sijben

(1976-1983), Wim Delissen (1976-1985, 1987-heden),

Har Verstappen (1977-1983), Dré Thiesen (1980-1985),
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Louis Bouten (1981-1994), Lot Brummans (1982-1990),

Ves Wilms (1983-1985), Theo Brummans (1983-1987),

Thijs Joosten (1983-heden), Wiet Tielen (1985-1987),

Nad Gielen (1985-1988), Jan Delissen (1985-heden),

Manny Sijben (1988-1991), Jack Wilms (1988-1993), Jac

Vleeshouwers (1991-1992), Geert Joosten (1991-1992),

Ger Ghielen (1991-1993), Mark Janssen (1993-1996),

Marcel Berghs (1993-1997), Jos Arts (1993-heden),

Jeroen Gerits (1996-heden)

Keeper van FC V.V.V. en trainers
van Egchel

Op 23-jarige leeftijd tekende jeugdleider (van 16 tot

23 jaar) en keeper Mat Teeuwen in juni 1969 een con-

tract bij FC VVV. Hij speelde bij derde klasser Egchel en

was sinds twee seizoenen de minst gepasseerde keeper.

Vier seizoenen speelde hij bij de tweede divisionist

VVV, waarvan een volledige competitie in de hoofd-

macht en drie seizoenen als vervanger van Piet

Schroemgens. Vervolgens speelde hij in Baarlo, liep een

knieblessure op en beëindigde in 1970 zijn actieve

voetballoopbaan na twee seizoenen in Meijel bij

RKMSV. Daarna was hij trainer bij G.F.C. Grubbenvorst

(3 jaar), FC Steyl (3), R.K.E.S.V. te Ell (2), R.K.W.S.V.

Wessem (6), V.V.Heel (3), Venlose Boys (1), Quick Boys

(2), Panningen 2e (1) en sinds een jaar bij Koningslust.

Wiel Gielen van de Jacobusstraat heeft een aardige

reputatie opgebouwd als trainer. Hij begon in 1958

toen in Egchel de voetbalclub werd opgericht, trainde

er in totaal 9 jaar en behaalde met Egchel 4 kam-

pioenschappen. Vervolgens was hij 6 jaar trainer van

Kessel-Eik (2 x kampioen), 3 jaar van Helden-Dorp (1

x kampioen), een jaar Roggel en vervolgens een sei-

zoen bij V.H.C. Blerick. In 1979-80 trainde hij zijn

laatste seizoen in Kessel-Eik.

Jacques Sijben speelde in het seizoen 1967/68 bij het

eerste van Egchel en trainde het team met succes,

want Egchel werd in 1968 kampioen. Nadat hij Egchel

ook nog trainde in 1968/1969, stopte hij als trainer.

Peter Peeters van de van Enckevoortsstraat trainde de

jeugd van S.V.Egchel van 1977-1981 en de lagere elf-

tallen van Egchel van 1980 t/m 1981. Daarna was hij

van 1982 t/m 1985 jeugdtrainer van Sparta-Sevenum.

In 1985 werd hij jeugdtrainer en trainer van het 2e

elftal G.F.C. Grubbenvorst tot 1989. 

In dat zelfde jaar werd hij jeugdtrainer van Sparta-

Sevenum, waar hij in seizoen 97 hoofdtrainer was.

Vanaf 1998 traint hij V.V. Melderslo.

13.20 Sport: 
ruitersport, judo, jiu-jitsu

Ruitersport
In 1947 werd Wiel Gielen (van Linske ziene Naad) Lim-

burgs kampioen harddraven te Mechelen (Zuid-Lim-

burg) met het Belgisch paard Frieda. Andere ruiters,

die het jaar door goed presteerden en daarom aan con-

coursen mochten deelnemen, waren Handrie Joosten

en Sjeng Mestrom.

Pieter Kersten
Als jongeman van 11 jaar begon Pieter Kersten in de

ponysport. In 1971 ging hij over naar de grotere paarden

en begon met een hippische opleiding te Deurne. Deze

opleiding rondde hij af in 1973 op 18-jarige leeftijd. Hij

was hiermee de jongste instructeur van Nederland. In

1975 behaalde Kersten het reserve-kampioenschap bij

het NKB in het Z-dressuur. Met de paarden Flieder, Sun-

dance en Panisse volgden nog vele successen, zoals Lim-

burgs en Nederlands kampioenschap N.K.B. 1976 t/m

1979 en Limburgs kampioenschap H.K.B. 1980/1981.

In 1980 werd hij kampioen-ZZ bij de Vereniging van

Dressuurruiters (VVDR). Vanaf die tijd heeft hij paar-

den getraind en op concoursen uitgebracht, zowel met

springen als met dressuur op het landelijk en interna-

tionaal hoogste niveau. De meest bekende internatio-

nale paarden die hij bereed waren Royal, Zagal,

Alanda, Frau Godiva, Hercules D’or en Lascall. In 1992

behaalde hij de vierde plaats op het Nederlands kam-

pioenschap van springruiters in Den Haag. Momenteel

traint hij jonge veelbelovende paarden en begeleidt hij

jonge ambitieuze ruiters in de manege die hij in 1985

bouwde aan de Hoekerstraat.

Theo Geurts
Als we in Egchel de individuele sporters bezien,

komen wij zeker Theo Geurts (voorheen Roggelseweg

83) tegen. In de judowereld is hij geen onbekende. Hij

kwam in 1965 te Maasbree voor het eerst in aanraking

met ”Judo”, wat betekent ”Zachte-Weg: meegeven om

te overwinnen”. Hij werd in 1969 voor Nederland uit-

gezonden naar Frankrijk, in 1970 naar London en in

1976 naar Antwerpen. Diverse malen was hij kampioen

in het halfzwaargewicht van de Nederlandse Judo &

Jiu Jitsu Associatie. In 1982 behaalde hij de 3e dan

Judo en de zwarte band in Jiu-Jitsu zelfverdediging.

Tevens ontving hij de lesbevoegdheid Judo en Jiu-Jit-

su van de Judo Bond Nederland. In 1982 ontving hij

training van ”Ome Jan” (v.d. Horst), oud-trainer van

Anton Geesink. 
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Van 1977 tot 1983 was hij trainer van Judo-club Helden.

Vervolgens was hij actief als trainer van Judo-club Ble-

rick en DOS te Tegelen tot 1990. Door een rugblessure

werd hij gedwongen te stoppen met het actieve Judo.

13.21 Stichting 50 jaar Egchel

Op 18 januari 1996 werd de eerste vergadering belegd

voor afgevaardigden van Egchelse verenigingen en/of

stichtingen om mee gestalte te geven aan de festivi-

teiten ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de

parochie Egchel. De oproep was uitgegaan van de

Dorpsraad na initiatief van Henk Thiesen op 6 sep-

tember 1995. Voor medewerking meldden zich aan:

Basisschool ”De Kemp”, Frans Hertsig; Buurtvereni-

ging ”de Hub”, Miep Zelen-Verbugt; Carnavalsvereni-

ging ”De Kemphazen”, Ruud Delissen; Dorpsraad

Egchel, Henk Thiesen; Fanfare Egchel, Jan Kersten;

Gemengd Zangkoor, Mia Manders-Gielen; Jong Neder-

land, Wim Delissen; Katholieke Bond voor Ouderen

Egchel, Handrie Joosten; KinderVakantieWerk Egchel,

Ger Schaareman; Limburgse Vrouwen Beweging afde-

ling Egchel, Henriëtte Teeuwen-Joosten; Parochie H.

Jacobus de Meerdere, Giel Peeters; Stichting Gemeen-

schapshuis ’t Erf, Wie Korsten; Sport Vereniging

Egchel, Wim Delissen.

Ton Joosten van het Actie-comité werd op 17 april

1996 voorzitter, nadat op 20 maart 1996 Wie Korsten

vice-voorzitter, Henk Thiesen secretaris en Ger

Schaareman penningmeester waren geworden. Er werd

een concept-programma opgesteld. 

De verenigingen en stichtingen werd verzocht om 50

gulden over te maken voor de start. Het stichtingsbe-

stuur Gemeenschapshuis Egchel besloot de Stichting i.o.

geen zaalhuur in rekening te brengen. De leden kregen,

ieder als woordvoerder van een bepaalde commissie

,eigen verantwoordelijkheid met bepaalde criteria. In

eerste instantie werd gesteld dat ze creatief moesten

zijn, immers ’prakezere kumt van erm minsse’. In twee-

de instantie werd naar de hoogste kwaliteit gestreefd.

Voor de ouderen van Egchel werd een uitgebreid vra-

genformulier ontwikkeld. Tevens was er op 9 oktober

1996 een bijeenkomst met de leden van het K.B.O.

Egchel. Op deze middag werden door ongeveer 30 oude-

ren namen bij foto’s gezet en gefilosofeerd over bepaal-

de zaken uit het verleden. Vervolgens werd in december

1996 een vragenformulier met een begeleidend schrij-

ven huis aan huis bezorgd op de Keup, Egchel, de Hub

en Zelen, met het verzoek suggesties te doen en foto’s

of andere historische bescheiden te leveren voor het

historisch boek en de historische tentoonstelling.

In november 1996 werden de voorbereidingen getroffen

om te komen tot een stichting. Hiervoor werden Geert

Heeskens en Geert Joosten benaderd. De Stichting was

op 11 juni 1997 een feit, toen door de bestuursleden en

notaris M. Frencken van notarissenkantoor Mr. J.W.B.

van Lier en Mr. G.C. Joosten de oprichtingsakte werd

getekend. Na intensieve voorbereidingen werden in het

najaar van 1997 alle Egchelse ondernemers met succes

benaderd om de festiviteiten te sponsoren.Vervolgens

werden, eveneens met succes, ondernemers buiten

Egchel benaderd om de uitgave van het programma-

268

13.23 Medewerkers van het oogstfeest georganiseerd door Stichting 50 jaar Egchel. Niet op de foto Frans Hertsig, Mia Manders en Henk Thiesen



boekje mogelijk te maken of prijzen beschikbaarte stel-

len ten behoeve van het Rad van Avontuur. Omdat het

secretariaat te zwaar belast was, werd in maart 1997

Miep Zelen-Verbugt als notuliste aangewezen. Tevens

werd de secretaris bijgestaan door Sjraar Janssen en

Mart Maessen. Om gezondheidsredenen legde Ton Joos-

ten in juli 1997 het voorzittersschap neer. Hij werd op

8 oktober 1997 opgevolgd door Wie Naus. Jan Kersten

werd in augustus 1997 voorzitter van de financiële

commissie en op 14 januari 1998 vice-voorzitter.

In Memoriam
Gedurende de voorbereidingen van het feest overleed

op 5 juni 1996 Marieke Mooren, echtgenote van Han-

drie Joosten. Op 24 november 1997 moest, na een

kortstondige ziekte, afscheid genomen worden van

vice-voorzitter Wie Korsten. Hij had talrijke bestuur-

lijke functies bekleed in Egchel en was een van de

gangmakers van Stichting 50 jaar Egchel.

Boekwerk ”Van Achell tot Egchel”
Na vele discussies werd besloten een historisch boek

uit te geven. In februari 1997 werden de eerste

gesprekken gehouden met drukkerij de Gouden Leeuw

in Panningen, waarna de schrijver van start ging. De

oorspronkelijk geplande omvang van 200 pagina’s en

175 foto’s werd begin 1998 gewijzigd in ca. 280 pagi-

na’s en ca.300 foto’s. De auteur Henk Thiesen is sinds

1983 actief als amateur-historicus en organiseerde al

enige tentoonstellingen in Egchel, waardoor hij

beschikt over een groot archief betreffende Egchel en

Helden onder de naam ”Des Lang Geleeje”. Om het

boek te kunnen verkopen werd via een honderdtal

contactpersonen een adressenbestand van circa 1200

(oud-) Egchelnaren opgebouwd. Deze kregen in

november 1997 een folder over het boek in de brie-

venbus en reageerde zo positief op de voorinschrij-

ving, dat 700 boeken verkocht zijn.

Die zaait zal oogsten
Om aandacht te vestigen op de aankomende festivitei-

ten werd op 16 november 1996 door Piet Rooijakkers

en Frits Sillekens 20 are koren ingezaaid. Dit gebeur-

de ”ouderwets” met de ”zeikaar” op een perceel aan de

Gielenhofweg schuin tegenover eigenaar Lei Naus.

Albert Delissen zorgde ervoor, dat de graankorrels in

de grond kwamen. Op 2 augustus 1997 werd geoogst

en mocht wethouder Kersten met de zicht en pik de

eerste halmen gul geel koren maaien. Deze geslaagde

activiteit werd door honderden mensen gadegeslagen.

In Dagblad de Limburger werd op 4 augustus 1995 in

heel Limburg een foto op de voorpagina geplaatst met

als kop ”Van Goch in Egchel”. Dankzij de inzet van Wie

Korsten en Pier Hilkens waren de machines op tijd in

orde. Het veld werd gemaaid met maaiers en touwbin-

ders van Pierre Hilkens, Ad Tillemans en Mat Vanmaris.

Met de handkracht van een aantal mooi uitgedoste

korenmaaiers en binders werd het oogsfeest een groot

succes. Van de schoven werd eerst een korenmijt

gemaakt, waaruit begin 1998 bosjes werden gebonden

om de voordeuren van alle woningen in Egchel te sieren.

Op vrijdag 17 april 1998 begint het parochiefeest met

de ”Night of Music Egchel”, een concert van Fanfare

Egchel met Bonkers-drive en Egchelse muzikanten. Op

zaterdag 18 april is het feest voor de kleinste jeugd en

’s avonds is er instuif/disco in de tent voor gemeen-

schapshuis ’t Erf. Op zondag is er een Plechtige H. Mis

met daarna een ontvangst in de feesttent. Vervolgens

wordt het boek ”Van Achell tot Egchel” aangeboden.

In de week daarna zal een historische tentoonstelling

”Van Achell tot Egchel” te bezichtigen zijn en films

over Egchel en de Hub, en andere.

13.22 Toneelclub E.R.O.S.

In 1945 werd in de bakkerij van Reijnen Funs door

enkele Egchelse mensen het idee geopperd een toneel-

vereniging op te richten. Reijnen Funs en pater Math

Joosten bedachten de naam: EROS (Egchel Roept Ons

Samen). Bij de oprichting had Eros 64 leden. De repe-

tities vonden plaats in een kippenhok bij Sjraomes Jac

(Lemmen, Egchelseweg). Onder de bezielende leiding

van meester Thijssen groeide de groep snel uit tot een

kwalitatieve goede toneelvereniging, die al in 1945 de

eerste voorstelling verzorgde. Het eerste doel van de

toneelvereniging was geld in te zamelen voor de Mis-

sie van pater Math Joosten. Later werd het doel geld

inzamelen voor de nieuwe kerk. Het eerste toneelstuk

”De Witte Geest” werd 17 keer opgevoerd en bracht

ƒ 1.500,- op. In de jaren 1945 en 1946 speelden in de

toneelstukken geen vrouwen mee, want gemengd spelen

was door de katholieke kerk verboden. EROS vond een

oplossing, want Nöl Gommans had zich in de oorlog al

vaker verkleed als vrouw. Met jenever werd zijn stem

op peil gehouden. Met het decor en spelers achter in

de vrachtwagen van Wullem Janssen ging men naar de

plaats waar de voorstelling verzorgd moest worden.

Belangrijker dan kwaliteit was het plezier dat geboden

werd. Mensen wilden vermaakt worden na de misère

van de oorlog. Behalve toneelvoorstellingen verzorgde

EROS ook de hele kermis in Egchel kort na de oorlog.
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Volgens een advertentie uit 1952 had de vereniging

een tekort aan toneelspelers en zocht men ook toneel-

liefhebbers buiten Egchel. In 1960 was EROS de enige

toneelvereniging in de gemeente Helden. De toneel-

vereniging werd na 1960 nog Culturele Vereniging,

maar naderde snel haar einde. In 1946 bezocht EROS

de Passiespelen in Tegelen. Uitstapjes werd soms

gecombineerd met optredens. Men bezocht Schiphol,

het blindeninstituut in Grave, Monschau en Parijs als

begeleiders van pater Math Joosten. In 1953 ging men

met het zangkoor op stap naar Duitsland. Voorzitters

waren Funs Reijnen (1945), Graad Joosten (1946),

Nies Koopmans en Lei Jacobs. Secretarissen waren

Graad Joosten (1945) en Frits van Knippenberg (1946-

1948). Antoon Kersten is penningmeester geweest.

Lijst van gespeelde toneelstukken:
1945 De Witte Geest (missiestuk)

1946 Den Vaderland Ghetrouwe (verzetstuk)

1947 Stropersdrama (blijspel Truike)

1948 Als een wild dier

1948 Boerenstrijd

13.24 Foto n.a.v.de 10e opvoering van de Witte Geest in de Grashoek op 31-03-1946. 1e rij: Piet Dorssers, Wim Rambags, Herman Reijnen, Harie

Bos en Jo Manders. 2e rij: Lei Jacobs, Lin van Knippenberg, Nies Koopmans, Theo Gielen, Jac Lemmen, Handrie Joosten, Frens Thiesen, Tun

Stammen, Jeu Hendrix, Pierre van Maris, Theo Korsten, Pierre Leijsten, Sjeng Knippenberg, Graad Joosten, Nol Gommans en Funs Reijnen.
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1949 Hun kind

1950 Een die niet geteld wordt

1951 Geef mij Uw hand

1952 Verzegelde lippen

1953 Een baby van 1000 weken

1953 De Vluchtelinge

1957 Mensen in nood

1958 Drie gebroken levens

1959 Stuurloos

1960 Een die niet geteld wordt

13.23 Trimclub Egchel

De basis voor het ontstaan van de Trimclub Egchel was

het gereedkomen van het gemeenschapshuis ’t Erf eind

augustus 1980. Initiatiefnemer was Ben Joosten. Deze

nam in 1980 contact op met Jan Gielen en stelde voor

samen met leeftijdgenoten te gaan sporten in de nieuw

te bouwen gymzaal. Jan Gielen benaderde Jo Bruynen

en zo groeide het ledenbestand naar 17 personen, die

gingen sporten op de vrijdagavond. De drie genoemde

initiatiefnemers belegden een vergadering in café Man-

ders op 16 april 1980, waar ”Trimclub Egchel” vorm

kreeg. Trainer werd Hay Peeters, met Hand Kessels als

reservetrainer. Bij afwezigheid van de huidige trainer

nemen Jan Gielen of Jo Bruynen de leiding over de hui-

dige 20 leden. Een avondje trimclub begint met een

half uur spierversterkende oefeningen. Hierbij worden

ook toestellen en apparaten gebruikt. Deze oefeningen

worden afgewisseld met diverse balspelen, zoals voet-

bal, handbal, trefbal, basketbal, enz. Het laatste uur

van de sportavond wordt er altijd volleybal gespeeld.

Het gezellig vertoeven na afloop in het café van de

gemeenschapsruimte maakt de avond compleet. Lichaam

en geest blijven zo in perfecte vorm. In het verleden

werd regelmatig deelgenomen aan volleybaltoernooitjes

met andere trimclubs uit de regio. In de zomermaanden

werd bij extreem zomerweer een stevige wandeling

gemaakt. In acht jaar tijd verzorgde de Trimclub elf

optredens met de Bonte Avond. Al twaalf jaar op rij

wordt tijdens de herfstvakantie een wandelweekend

georganiseerd. Verder worden diverse sportieve feest-

avonden/dagen georganiseerd.Het is een vast gebruik

om op de eerste vrijdag van het jaar te toepen om een

plats. Ook de humoristische voordrachten op feesten,

jubilea en partijen van leden worden gewaardeerd.

Samenstelling Trimclub:
Voorzitter is Jan Gielen en Rob Tummers werd als

secretaris/penningmeester na drie jaar opgevolgd door

Jo Bruynen.

Ledenlijst Trimclub Egchel: 
Peter Bongers*, Jo Bruynen*, Piet Geenen, Hans van

Gend*, Jeu Ghielen, Jan Gielen*, Wiel Gielen, Jac Gom-

mans, Pierre Hilkens*, Mat Janssen*, Ben Joosten*,

Louis Korsten, Marcel Lemmen, Chris Leyssen*, Cor

Peeters*, Jan Peeters*, Mat Reijnen, Wiel Reijnen, Hay

Rooyakkers*, Hub van Roij*, Martin Rutten*, Pierre

Rutten*, Henk Selen, Hein Steutel, Har Sijben*, Jan

Schmitz*, Dré Thiesen*, Piet Thiesen*, Jeu Tielen,

Rob Tummers, Mart Vossen, en Hay Peeters* ( trainer).

* = vanaf het begin lid.10
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13.24 Vastelaovendvereiniging
”C.V. De Kemphazen”

In het café van Reijne Funs werd in 1959 door Har van

Linske Ziene Naad (Gielen) en Sjeng van Seije Lin (van

Knippenberg) met hun vrienden, Harie van Klüskes

Wullem (Janssen, Roggelseweg) tot prins uitgeroepen.

Als prinsenmuts fungeerde een theemuts en zo trok

men voor het eerst met vastelaovend rond in Egchel

en Helden-Dorp. Dit was de eerste vastelaovenderva-

ring in Egchel. In 1961 mocht Egchel zijn eerste prins

leveren in de persoon van Prins Martin 1 (Tien Sijben).

Hij was prins van ”de Kuus” van de samenwerkende

gemeenschappen Panningen, Beringe en Egchel,

vorst van Egchel en de Kattesjtert, Commandeur van

Beringe en Kepel, Ambassadeur van de Groze, Sjorf,

en de Kaumushook. Zijn spreuk luidde: ”Wae winse

gen Braojers... mer vastenaovendhaojers”.

In het najaar van 1966 werd op een bijeenkomst van een

vriendenclub door Wim Delissen opgemerkt, dat hij het

jammer vond dat er geen carnavalsvereniging was in

Egchel. Hierop begon men met veel inzet van iedereen

en in 1967 werd Wim Delissen prins van de Kemphazen.

De ”vastelaovend” werd het eerste jaar nog in het café

van Reijnen Funs gevierd. In het tweede jaar werd Sjeng

van Knippenberg gekozen tot prins. Als Kemphazen-

tempel koos men na de sluiting van café Reijnen het

café van Jo en Mia Manders. Na de optocht werd om half

vier een voetbalwedstrijd gespeeld door buurtvereniging

Egchel tegen de Veteranen van Egchel. In 1969 zette het

bestuur zich in om nieuwe leden te werven voor de

”vastelaovend-” vereniging. In de Raad van Elf kwamen

Sjeng van Knippenberg (voorzitter), Wie Korsten, Wim

Korsten, Wim Delissen, Piet Delissen, Jac Gommans

(ceremoniemeester), Piet Sijben, Mat Reijnen, Lot

Brummans, Tinus Oomen, Jan Mestrom en Mart Naus. In

1969 werd gestart met Dansmarietjes. Door gebrek aan

ruimte in Egchel, moesten de Kemphazen met hun oud-

wieverbal uitwijken naar de patronaatszaal in Pannin-

gen. Om de ”vastelaovend” voor de ouderen en de jeugd

te financieren werd o.a. een plantenaktie gehouden. In

1970 bedroegen de kosten van ”vastelaovend” ƒ 1.288,-

terwijl er ƒ 1.363,- aan inkomsten was uit 110 dona-

teurskaarten, het laden van piepkuikens en de traditio-

nele rommelmarkt. Bert Rutten, Jan Mestrom en Jan

Reijnen waren nieuwe bestuursleden in 1970. Na veel

werk stopte Piet Peeters als secretaris en trad Hub Kor-

sten af als vorst. Jan Reijnen volgde hem op als vorst en

werd in 1972 de nieuwe voorzitter; Jo Vossen werd

secretaris. Volgens de statuten van 23 mei 1979 is de

vereniging op 31 januari 1967 opgericht. In 1980 werd

samen met de K.P.J. de boerenbruiloft georganiseerd.

Wim Dorssers en Mia Peeters-Simons werden in de

onecht verbonden. In 1983: Har Sijben met El Peeters-

Strijbos; in 1986: Wiet Tielen met Els Schreurs-Joosten;

in 1987: Mart Rutten met Mien Tielen-van Pol; in 1988:

Lot Brummans met Truus de Corte-Manders. In 1987

werd het eerste lustrum gevierd van het ”Haeskesbal”

met ”Discjockey Pier, De Strasse Buben, en twiej aoje

Hazen oeth Egchel”. In 1989 meldde het Dagblad voor

Noord-Limburg ”Grootste optocht ooit in Egchel”. In dat

jaar trokken 30 wagens en groepen mee, 5 meer dan het

jaar daarvoor. In 1989 werd het originele kilobal gehou-

den. Als entree werd 3 cent per kilo in rekening

gebracht. In 1990 was het weer zo slecht, dat prins

Henk I met zijn gevolg al lopend aan de carnavalsop-

tocht deelnam. Aan het ”Haeskesbal” werd in 1994 toe-

gevoegd de ”Mister en Miss Haeskesverkiezing”. Sjaak

Mestrom werd gehuldigd, omdat hij 22 jaar lid was.

Rond 1990 kreeg de vereniging te maken met een com-

plete generatiewisseling, toen de vijftigers de leiding

overgaven aan de dertigers. Lot Brummans werd als

voorzitter opgevolgd door Twan Janssen, die Ruud

Delissen als opvolger kreeg. De activiteiten worden ook

door jongeren steeds meer bezocht. Voor de inwoners

van Egchel bestaat de vastelaovend uit : Prinsverkie-

zing, Prinsenreceptie, Bonte Avond, Haeskesbal, Boe-

renbruiloft, kindermiddag op zondag en optocht op

dinsdag met ”Hiering schille”. Deze activiteiten worden

gehouden bij Manders en in gemeenschapshuis ’t Erf.

De Strasse-buben zorgen voor de juiste muzikale sfeer

en Jo en Mia Manders schrijven schlagers. In 1998 werd

voor het eerst deelgenomen aan het subregionaal lied-

jesfestival met het lied ”van Achell tot Egchel”. 

Vorsten van Vastelaovendvereniging De Kemphazen:

Hub Korsten, Jan Reijnen, Lot Brummans, Hans Tie-

len, Twan Delissen.

Prinsen en hun spreuken:
Wim Delissen (1967) ”Haze en Hazinne, Kom nöw oeth

de koeth want we hebbe de slaop oeth”

Sjeng van Knippenberg (1968) ”We gaon d’r allemaol

oeth en d’r blieft gènnen haas in de koeth”

Wie Korsten (1969) ”Zit neet te Braoje, Vastelaovend

Haoje”

Jo Vossen (1970) ”Haze, Jonge en óje vastelaovend haoje”

Math Reijnen (1971) ”Wae Haze zien wel bang veur

water mer neet veur eine kater”

Sjraar Gommans (1972) ”Hazen en hazinnen, smeer ug

de bein, en dans mèt idder ein”
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Hay Janssen (1973) ”Kemphazen blief neet sjtaon, mer

laot um gaon”

Hay Buskes (1974) ”Wae zien de letste, mer hebbe de

beste”

Jos Beeren (1975) (Niet kunnen achterhalen.)

Hay Beumers (1976) (Niet kunnen achterhalen.)

Ben Sijben (1977) ”In ’t 11e jaor gaon wea oet, mer

dan in eige Hazekoeth”

Hary Zelen (1978) ”Kemphaze en Kemphazinne, zonger

uch kan ich niks beginne”

Hay Leijsten (1979) ”Haze en Hazinne, laot um goan,

want ut is zoë gedaon”

Hay Lemmen IV (1980) ”Carnaval vieren doon wae neet

allein, mèr met idderein”

Sjraar van Roy (1981) ”Met unne Kemphaas veur op,

lupse in Egchel dreij daag los”

Jan Mestrom (1982) ”Laot um gaon, en blief dao guns

neet staon”

Jan Beijnsberger (1983) ”De Kemphazen gaon oeth as

de bèste en nao hoes as de lètste”

Jo van Duren (1984) ”Laot um gaon, want het is nog

lang neet gedaon”

Martin van de Berg (1985) ”Laot goan, laot goan, nao

drei daag is ’t gedaon”

Lot Brummans (1986) ”Wat stot ge dao te staon, Laot

um toch gaon, alaaf”

Jo Leijsten III (1987) ”Maak veul plezeer en zit de zor-

ge aan de kank, de obers zorgen wel vur d’n drank”

Sjaak Gruntjens (1988) ”2 Maol elf in de koeth, auch 3

maol elf mot d’r oeth”

Hans Tielen (1989) ”Ich loat de lampe aen, dus nouw

goan we der aan”

Henk Schaareman (1990) ”Loat goan, loat gaon, Wea

blieve neet sjtoan”

Mart Maessen (1991) ”Drei daag allus geve, dan goan

we wir gezonk leve”

Ruud Theelen (1992) ”Tuut Tuut Tuut. Deze Vastelao-

vend viere wae met Prins Ruud”

Twan Delissen (1993) ”Met vlag en scepter in de hank,

regeer ik euver ut Kemphazelank”

Lowie Bos (1994) ”Mit eine van Bos, drei daag totaal

los”

René Reijnen (1995) ”Flink d’r tegenaan, mèt dae van

Reijnen veuraan”

André Manders (1996) ”Gin gezanik en gezeur, met de

vastelavond oeth de sleur”

Mark Gruntjes (1997) ”Ich veurop, Ge op de kop”

Edwin Joosten (1998) ”Ich loat plank gaas, wie unne

echte kemphaas”

Vastelaovendschlagers
Nagenoeg ieder jaar schrijft Jo Manders op een bekende

melodie een vastelaovendschlager. Het volgende refrein

op melodie Purperen Heide uit 1981 wordt jaarlijks

volop gezongen als de Strasse Buben het lied spelen.

Wie sjoen is oos Egchel

De Keup en de Hei

We hebben ein Hazeriek

Dao met zien we blej

Wie sjoen is oos Egchel

De Keup en de Hei

We hebben ein Hazeriek

Do met zien we blej

13.27 Wim Delissen de 1e prins in 1967.

13.28 Edwin Joosten de 32e prins in 1998.
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13.25 W.B.E. Wildbeheerseen-
heid Helden-Egchel

De Ruiterclub pachtte in 1945 de jachtrechten, waar-

schijnlijk tot 1946. Handrie Joosten kon zich nog her-

inneren, dat hij bij de mensen langs ging voor

handtekeningen om op hun grond te mogen jagen. In

juni 1946 werd de jacht door het kerkbestuur verpacht

aan 6 jagers voor ƒ 300,-, te voldoen voor of op 1

augustus en onder de afspraak, dat elke jager een haas

levert aan de rector. Iedere jager van Helden kon in de

jaren 1946/1947 tegen betaling van 10 gulden in dit

gebied jagen. In Egchel werd door Pierre Naus en Thei-

ke Peeters de eerste keer de jacht gepacht. De tweede

keer ging de pacht voor 6 jaar naar Linske ziene Naat

(Gielen), Roetje Ghielen, Gijzen, Herm Peeters, Tone

Gradje (Gradje Crommentuijn) en Kobe Zefke (Gom-

mans). De ƒ 300,- gingen naar het kerkbestuur, dat er

voor zorgde dat de jacht ook te bejagen was. Tegen-

woordig zorgen de jagers hier zelf voor.

De grens van het jachtgebied liep in het begin van de

Heuvelhoek, achter de Kerk in Panningen naar waar

Maan van der Velden zijn winkel had. Daar het veld in

naar de Hoekerstraat, dan door de Molenheg, Keuper-

veld naar Beeren Thies aan de Neerseweg. Vervolgens

via de weg naar Bovensbos, achter ”Meuskesven” naar

de Keuperhei. Vandaar naar de scheidingsweg Neer,

Neerskanaal, Schorfweg richting Groeze, naar Tille-

mans, vervolgens naar Stammen, langs de Stert en

weer naar de Heuvelhoek.

In januari 1954 bleek, dat de jagers hadden verzuimd

twee patrijzen en een haas per deelnemer af te staan

aan de rector. Men werd verzocht dit oud gebruik weer

in ere te herstellen. In 1958 werd deze traditie gewij-

zigd: twee patrijzen en een haas van alle jagers

samen. Rector Geurts heeft dit gebruik afgeschaft.

Na de dood van Naat Gielen kwamen Har Bos en Seije

Ties (Kersten) in Egchel jagen. Later waren er twaalf

jagers, van wie vier uit Panningen en acht uit Egchel.

De grenzen van het jachtgebied zijn inmiddels aange-

past; met name in Panningen werd de jagers behoor-

lijk veel grond ontnomen. Daardoor werd het aantal

jagers in Panningen teruggebracht naar drie.

In 1961 werd tussen rectoraat Egchel en J.H. Gom-

mans, R. Ghielen, M.J. Kersten, A.H. Billekens, Th.

Peeters en H.J.Bos een huurovereenkomst gesloten,

die liep tot 5 augustus 1967. Het jachtgebied was toen

1400 hectaren groot en de huursom bedroeg ƒ 300,-.

In plaats van Theike Peeters werd Thei Verhaegh con-

tactpersoon voor de jagers.

In 1967 werd een overeenkomst gesloten tussen Harie

Bos en het Kerkbestuur, hetgeen een afsplitsing bete-

kende van 200 hectaren op de Hub en Zelen. Deze over-

eenkomst was geldig tot augustus 1973. In 1971 bracht

de jacht de kerk ƒ 720,- op. Sinds 1 april 1978 is iede-

re jager verplicht een jachtcursus te volgen. Zonder

diploma krijgt men geen jachtakte. Vrijgesteld werden

de jagers die in de periode van 1 januari 1972 tot 1

januari 1977 drie jaar achtereen een jachtakte hadden.

Tot 1974 jaagden de jagers niet in verenigingsverband,

wat problemen gaf met Faunabeheer en de Veldpolitie.

Voordat de jagersvereniging werd opgericht, was de

benoeming van een jachthouder door het kerkbestuur
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een tussenoplossing. Het kerkbestuur wees hiervoor

Thei Jacobs aan. Na diens overlijden nam Jo Hilkens,

tevens lid van het kerkbestuur zijn plaats in.

In 1979 werd de afdeling ”Jagersvereniging Egchel”,

met Jac Wilms als voorzitter en Jo Hilkens als secre-

taris-penningmeester. Bestuursleden: Jeu Hendriks,

Baer Sillekens, Jan Mestrom, Har Bos, Wiel Thiesen,

Wiel Beeren, Wiel Hendriks, Jo Vossen, Jos Beeren en

Nöl Gommans. In totaal had de vereniging 12 leden, 4

uit Panningen en 8 uit Egchel.

Op 31 april 1985 werd een nieuwe huurovereenkomst

opgemaakt met het kerkbestuur. Omdat het kerkbe-

stuur zelf de kadastergegevens voor de jagersvereniging

bijhield, werd besloten de huur per 1 april 1985 te ver-

hogen van 80 gulden naar 200 gulden per jagend lid.

Over deze verhoging ontstond enige discussie. In 1998

wordt de pacht berekend over een jachtgebied van 1000

hectaren en is het pachtbedrag vastgesteld op ƒ 960,-

per jaar. De naam ”Jagersvereniging Egchel” werd in

1991 veranderd in ”W.B.E. Egchel” (Wildbeheerseen-

heid). In 1993 volgde aansluiting bij W.B.E. Helden,

waarbinnen Egchel bestaat als zelfstandige vereniging.

Met de opening van de patrijzenjacht op 1 september

was in het verleden voor iedere jager het jachtseizoen

geopend. Op 31 januari, na sluiting van de fazanten-

jacht, werd het geweer dan weer in de kast gezet. Een

jager is nu het hele jaar intensief doende om de jacht

in stand te houden. Zij bevestigen ”wildredders” op de

ciclomaaiers bij de boeren, waardoor jonge weidevo-

gels en jonge haasjes gespaard worden. Ook plaatsen

en onderhouden ze wildspiegels ten behoeve van het

reewildbestand. Ze kappen houtwalletjes en poten

groenblijvende dekking om broedgelegenheden te

creëren. Wildakkers voor voedsel in de winter worden

voor diverse soorten wild aangelegd en in droge gebie-

den worden waterbakken geplaatst. Ter voorkoming

van wildschade in de land- en tuinbouw helpen de

wildbeheerders tevens met het afmaken van percelen.

Het konijn mag het hele jaar door bejaagd worden.

Tussen 1 maart en 1 september gebeurt dit alleen in

schadegevallen. Voor 1 september wordt de wildstand

bekeken. Daarna worden afspraken gemaakt over de

aantallen die mogen worden gejaagd. Is het wild te

schaars, dan wordt er niet gejaagd. Op 15 oktober

vindt de opening van de grote jacht plaats op de haas

en de fazant. Na 31 januari wordt er in principe niet

meer gejaagd en op 1 april begint de schadebestrij-

ding. Dan worden kraaien en eksters geschoten. Deze

worden in de diepvries bewaard om later bij de boeren

op de velden als afschrikmiddel te hangen ter voorko-

ming van schade. Een jager moet thans een jachtveld-

verklaring kunnen overleggen. Dit is een bewijs dat

hij minimaal 40 hectaren jachtrecht heeft. Verder

moet hij speciaal voor de jacht verzekerd zijn.Thans is

de jager meer natuurbeheerder geworden, wat het

image van de jacht duidelijk verbetert.

Jagers van de laatste 50 jaar:
*Ger Beeren, Jos Beeren, Wiel Beeren (Wiel van de

Kattestert) Bert Billekens, Har Bos, Gradje Crommentuijn

(Tone Gradje), *Ben Deckers, Roetje Ghielen, Linske Gie-

len, Linske ziene Naad (Gielen), Gijzen, Jacob Gommans

(Köbe Zefke), Mathijs Kersten (Seije Thies), Herman Pee-

ters, Theodorus Peeters (Pierre Theike), Anton Peeters

(Tun van Driekskes Thies), Nöl Gommans (Nöl van Mar-

tes Giel), Mathieu Hendricks, Wiel Hendricks, (Gom-

menkes), Matheu Heijnen, *Jo Hilkens, *Jan en *Peter

Jacobs, Jan Mestrom, Johannes Mestrom, Hendrik Nijs-

sen (Niese Driek), *Manny Sijben (van Sjraomes Jeu),

Herman Sijben (Sjraomes Maan) *Jan Smits, *Jac Smits,

Ber Sillekens (van de Hub), *Wim Steeghs van (Sters Giel

ziene Lei) Wiel en Frens Thiesen, Maan van de Velden

(Gelesse Maan) Frenske Verber, Jo Vossen, *Ed Vossen,

Sjaak Wilms (van Gritte Mesters Sjaak), *Hein Wolters.

Aspirantjagers zijn: 
Arno van Ophoven en Cor Uijtewaal.

(* zijn de huidige jagers)11

13.26 Welfare Egchel

Door de K.B.O. Egchel werd in oktober 1978 het initia-

tief genomen om Welfare Egchel op te richten. De

leden komen op dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 bij

elkaar in gemeenschapshuis ’t Erf om te handwerken.

Met veel creativiteit worden tafelkleden, schorten,

kussens, gehaakte kleedjes, poppen en clowns en knuf-

fels gemaakt. Ook worden uitstapjes ondernomen. Wel-

fare Egchel is een onderdeel van het Rode Kruis. De

eerste vrijwillige helpers waren: Truus Joosten-Jacobs,

Mien Cox-Vullings en Maria Hilkens-Schrijnwerkers. Zij

werden opgevolgd door Ans Teeuwen-Vermeulen en

Tiny van Leest-Van Montfrans. Vanaf de oprichting in

is An Beeks-Giesbertz leidster. Welfare Egchel heeft 20

deelnemers, een leidster en twee vrijwilligers.

Oud-leden
Anna Beijnsberger-Janssen, Lien van Duren-Geris,

Maria Geurts-Nijssen, Trees Henderikx-Peeters †, Lies
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Bronnen/Noten:
1 Gegevens van Jo Hilkens en Jo Manders
2 Gegevens uit artikelen in de Midden Limburg en van oud-bestuurs-

leden Hay Janssen, Lot Brummans, Giel Beumers, Dre Smedts en Ton
Wijnands

3 Gegevens van voorzitter Henk Bos
4 Gegevens uit Secretariaats-archief van Fanfare Egchel (Frans Man-

ders) en archief ”Des Lang Geleeje”
5 Gegevens van Nellie Kersten-Jacobs, Mia Manders-Gielen., Mia Jans-

sen-van Knippenberg, Mia Spreeuwenberg-Lemmen
6 De gegevens werden verkregen uit artikelen uit weekblad de Midden

Limburg en het Dagblad van Noord-Limburg, uit het archief van
Jong Nederland Egchel en uit gesprekken met Wim Delissen (voor-
zitter) en Jack Joosten (secretaris)

7 Uit: Secretariaat Kindervakantiewerk Egchel en gegevens van Ger
Schaareman en Jo Brummans

8 Gegevens van Elly Peeters, Mien Peeters, Miep Gielen, Anja Schelle-
kens, Francy Tummers, Jong Nederland, Jack Joosten en anderen

9 Secretariaat S.V. Egchel, Thijs Joosten en Wim Delissen 
10 Gegevens van voorzitter Jan Ghielen en secretaris Jo Bruijnen, Trim-

club Egchel
11 Gegevens van Ger Wolters-Beeren, Wiel Beeren, Jo Hilkens, Kerkar-

chief H. Jacobus de Meerdere

Afbeeldingen:
13.1 Jan Smeets.
13.2 Jo Hilkens.
13.3 Buurt ”De Hub”.
13.4 Foto door Ger Peeters, Baarlo.
13.5 Des Lang Geleeje Archief.
13.6 Fanfare Egchel.
13.7 Mia Janssen-van Knippenberg.
13.8 Frida Delissen-Peeters.
13.9 Harie Zelen.
13.10 Harie Zelen.
13.11 Wim Delissen.
13.12 Balt Lenders.
13.13 Jong Nederland Egchel.
13.14 Jong Nederland Egchel.
13.15 Foto door Emiel Beumers
13.16 Kinder vakantiewerk Egchel
13.17 Thijs Sevens, Panningen.
13.18 Louis Delissen.
13.19 Mia Spreeuwenberg-Lemmen.
13.20 Archief Des Lang Geleeje.
13.21 S.V.Egchel.
13.22 S.V.Egchel.
13.23 Foto door Henk Thiesen
13.24 Mia Spreeuwenberg-Lemmen.
13.25 Mia Janssen-van Knippenberg.
13.26 Tien Sijben.
13.27 Wim Delissen.
13.28 C.V. ”De Kemphazen”.
13.29 Foto door Theo Jacobs.
13.30 Foto door Emiel Beumers.

Hilkens-Kersten †, Mevr. Hoedjes, Mej. Mia Huberts †,

Truus Joosten-Kurvers †, Marieke Joosten-Mooren †,

Anna Joosten-Vissers, Tonia Koopmans-Janssen, Maria

Lemmen-Peeters †, Leen Nijssen-Schroën†, Catharina

Ottenheym-Ramaekers †, Maria Rambags-Van Osch †,

Christien Reijnen-Ferron, Leen van Roy-Caris †, Anna

Sliepen-Wiertz †, Cornelia Smeets-Van Bree †, Coba Sij-

ben-Lemmen †, Mevr. Tiggelmans, Miet Tillemans-Smo-

lenaars †, Liezel Teeuwen-Mock, Maria Tielen-Van de

Goor, Mina Zelen-Janssen †

Huidige leden
Riet Franken-Verstegen, Martha Greijn-Jacobs, Lies

Gielen-Heijnen, An Gielen-Daniëls, Gon Gommans-

Kobben, Mies Huberts-Meekes, Anna Hanssen-Van Ber-

lo, Nel Laurijsen-Huyben, Leen Lemmen-Brouwers, Jes

Leijsten-Mestrom, An Naus-Lenders, Door Peeters-

Grommen, Door Peeters-Hillen, An Rooijakkers-

Simons, Mien Schaareman-Van Els, An Steeghs-Beeren,

Trees Thiesen-Hesen, Nel Verhaegh-Gooren, Martha

Vermeulen-Van Roy, Maria Zelen-Laurant.
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13.30 Welfare Egchel aan het werk in ‘t Erf in 1990.
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Egchel in de politiek
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14.1 Vroegere politici 
(schepenen/gezworenen) tot 1800

Vanaf haar ontstaan heeft de gemeenschap Egchel

mensen gehad die bestuurlijk vooropgingen. Uit de

gezworenen in het hertschap werden de schepenen

voor de gemeente gekozen. Deze schepenen kan men

enigszins vergelijken met de wethouders van tegen-

woordig. Voor zover bekend, volgen hier de schepenen

en gezworenen uit het hertschap Egchel:

1387 Heneken van Agell, schepen 

1416 Symon van Inckenvoert, schepen

1417 Symon Onckmeert

1429 Peter Symons soen van Ijnckenvoert, ook

Peter van Inkenvoert, Peter Symons (1431),

Peter van Ynckenvoert (1434), Peter van

Ijnckenvort (1438), Peter van Enckenvoert

(1440), Peter van Inckenvoert (1443), Peter

van Inckenvoirt (1445), Peter van Incken-

voirt (1449), schepen

1488 Symon van Inckenvort, schepen

1490 Symon van Inckenvort, schepen

1530 Sebastyaen van Inckenvoert, schepen

1549 Sebastyaen van Inckenvoert, schepen

1585 Thonis van Acchgel, ook Thonis van Achell

(1590), schepen, koster, onderwijzer

1674 Gerard Jeucken, gezworene

1675 Marcelis Zeelen, ook in 1687, schepen

1687 Lins Jeucken, schepen tot 1694

1694 Anton Coomans (?), schepen

1700 Beer Verlinden Acchel, gezworene

1713 Geef Verschaeren, gezworene, ook Geef Ver-

schaeren (1723), schepen

1716 Gerard Jaecken zoon van Lins

1723 Sebastiaen van Enckevort, gezworene

1770 Jan Jeucken, gezworene

Waarschijnlijk waren de meeste schepenen en gezwo-

renen vereerd met de maatschappelijke functie. Dat

dit niet altijd opging, bewijst het verhaal van Jan

Jeucken. In 1769 werd hij door de pastoor aangewezen

als armenmeester. 

De pastoor mocht kiezen uit een voordracht van 12

personen die door de schepenen was opgesteld. Ken-

nelijk vond de pastoor Jan Jeucken de beste man voor

die functie. Maar Jan maakte bezwaar. Hij was in

1762, net in een zwaar oorlogsjaar, ook al gedwongen

schatheffer (belastinginner) geweest. Hij had er heel

wat geld bij ingeschoten. Die ervaring maakte hem zo

wantrouwig, dat hij pertinent weigerde de functie te

aanvaarden. 

De schepenen lieten het er echter niet bij zitten. Ze

legden de zaak voor aan het gerecht in Gelder, de pro-

vinciehoofdstad. Daar werd op 29 oktober 1770

beslist, dat niemand een ambt dat tot algemeen nut

diende, mocht weigeren. Jan had het ”armenmeester-

ampt tot Helden promptelijck te aenveerden”.

Interessant is nog, dat verscheidene Egchelsen Jan

Jeucken te hulp wilden schieten via het volgende

schrijven: ”De ondergeschreven inwoonderen vant dorp

Helden, Hertschap Aggel, verclaeren ende attesteeren

mits desen voor de oprechte waerheyt dat soo lange het

haer gedenckt noyt eenen die de gemeente als schat-

heffer heeft gedient gehadt, daer naer tot armenmees-

ter is geworden geconstringeert (gedwongen), oock

sulck noyt (te) van haere voorvaeren te hebben hooren

seggen. Bereyt sijnde allet voorschrevene soo noodigh

met eede te bevestigen. Des ter waerer oirconde hebben

wij deese eygenhandig onderteeckent tot Helden, den

29 april 1770. Diereck Gielen, 55 jaeren; Jan Verhaegh,

68; Joannes Kolen; Denen Nissen, Peter ..., 60; Gaert

Engels 73; Peeter Coummans, 75.” Zoals reeds vermeld,

ook deze getuigenis mocht Jan niet baten.

14.2 Politici na 1800

Het is niet mogelijk alle mensen te vermelden die nu

en in het verleden actief waren in de gemeenschap.

We beperken ons hier tot de Egchelsen, die tot lid van

de gemeenteraad gekozen zijn. 

In de negentiende eeuw treffen we de volgende perso-

nen uit Egchel, Hub en Zelen als raadslid aan. 



Waarschijnlijk zijn er meer geweest, maar dat is niet

meer na te gaan, omdat in de vorige eeuw van de

raadsleden alleen de naam vermeld werd.

Peter van Maris 1809-1813

Theodorus Leijsten 1822-1828

Johannes Spee 1825-1836

Bernard Segers 1844-1851

Peter Mathijs Rutten
Deze zoon van Antoon Rutten en Petronella Janssen,

geboren op 25 maart 1864 in de Egchelhoek (Gielen-

hofweg ), huwde op 23 mei 1887 met Antonia de

Bruijn. Bij de oprichting van de Boerenleenbank in

Helden in 1901 werd hij lid van de Raad van Toezicht.

Hij was lid van de gemeenteraad en van het R.K.Kerk-

en Parochiaal Armbestuur, secretaris-ontvanger van

het Burgerlijk Armbestuur, oprichter van de Fuu in

Egchel, bestuurslid van Stoomzuivelfabriek H. Maria

(secretaris 1908-1909 en voorzitter 1920-1924), voor-

zitter van de Onderlinge Paarden-verzekering. 

Op 1 september 1891 werd hij raadslid van de gemeen-

te Helden, wat hij bleef tot zijn overlijden op 29 okto-

ber 1924. In 1917 verhuisde hij naar de Kerkstraat te

Panningen. Door zijn inzet werd Egchel aangesloten

op elektrische stroom. Hij gaf al zijn beschikbare tijd

aan de gemeenschap en bleef in herinnering als een

man die ”recht door zee” was met een zacht en

bescheiden karakter.

Peter van der Linden
Op 14 juni 1864 werd hij te Neer geboren als zoon van

Peter van der Linden en Johanna Jeucken. Hij huwde

met Antoinetta Christina Scheepens en later met Johan-

na Uyen. Zij woonden achtereenvolgens op Keup 12/13

(familie van Lier), vanaf 1914 op de Egchelhei (boerde-

rij Melkweg 11, Thiesen) en vanaf 1918 op de Egchelse-

heide (nu Rongvenweg 8, La Parra). In 1914 wordt hij in

het bevolkingsregister vermeld als ”gepensioneerd

onderofficier”, in 1918 als ”kapitein”. Hij zou op klom-

pen in militaire dienst gegaan zijn en als kapitein

teruggekomen. Veel is niet over de kapitein bekend,

maar weekblad Midden Limburg meldde in 1921, dat H.

Kessels zijn functie als commandant van de ”Heldensche

Burgerwacht” overdroeg per ”15 april 1921 aan den Gep.

Res. Kapitein, de Heer van der Linde, P”.

Hij was raadslid van 1931 tot 1939. Peter van der Lin-

den had de pluimveehouderij als hobby, met een voor

die tijd zeer ruime kennis op het gebied van pluimvee.

Hij zou de eerste voorzitter zijn geweest van de

Egchelse Eiervereniging. Samen met P.J. Kessels en

H.A. Kessels van het familiebedrijf ”Kessels” stichtte

hij in 1926 het bedrijf  ”van der Linden en Co”. Hij

overleed geheel onverwacht op 29 augustus 1947 te

Panningen.

Peter Johannes Timmermans
Hij werd geboren te Helden op 22 augustus 1880 als

zoon van Petrus Timmermans en Dorothea Hendrix.

Van 1924 tot zijn dood was hij President van Raad van

Toezicht van de Boerenleenbank Helden. 

”Dreeskes Jan”, zoals men hem noemde, was van 1923

tot 1941 raadslid. Ook was hij bestuurslid van de

Stoomzuivelfabriek H. Maria en ”Stierenhouderij Hel-

den”, voorzitter van de Onderlinge Paardenverzeke-

ring van 1925 tot 1932, schatter tijdens de oorlog en

lid van de ruilverkavelingscommissie Egchelse en Keu-

perveld. Op 22 juli 1953 overleed hij te Tegelen.

Jacobus van Maris
Hij werd geboren op 14 juni 1884 op de Molenheg als

zoon van Peter van Maris en Elisabeth Keeren. In 1891

vertrok weduwe van Maris-Keeren met haar kinderen

naar haar ouderlijk huis op de Stogger 589. Kobus van

Maris bezocht, gestimuleerd door de pastoor, de Land-

bouwwinterschool in Sittard, waar men zijn bestuur-

lijke kwaliteiten opmerkte. Hij werd al op jeugdige

leeftijd lid van de Raad van Toezicht van de Boeren-

leenbank Helden, waarvan hij in 1948 directeur werd. 

Op 22 augustus 1920 huwde hij met Catharina Voster-

mans. In 1937 aanvaardde hij het voorzitterschap van

de CVV en werd voorzitter van de Boerenbond en de

Boerenleenbank in Helden. Als raadslid en wethouder

van de gemeente Helden trad hij aan op 29 augustus

1946 en bleef in functie tot 29 augustus 1953. Hij was

de voorman van Land- en Tuinbouw, die op winter-

avonden de dorpen bezocht om tuinbouwcursussen te

geven en die de aanzet gaf voor ruilverkaveling

Egchelse en Keuperveld.

Henricus Beumers
Hij werd geboren op 30 juli 1888 te Panningen als

zoon van Joseph Beumers en Petronella Pijpers. Vanaf

1925 was hij bestuurslid van de LLTB, afdeling Pan-

ningen,waarvan 1938 tot 1954 als voorzitter. Als voor-

zitter van de paarden- en van de veeverzekering

Egchel droeg hij in 1954 na 25 jaar de hamer over aan

zijn zoon Jos. Vanaf 1948 was hij bestuurslid van de
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Centrale Aan- en Verkoopvereniging Landbouwbelang.

Tevens was hij bestuurslid van Harmonie Concordia en

van Waterschap Midden-Limburg. Van 9 augustus 1945

tot zijn overlijden op 2 april 1954 was hij raadslid van

de gemeente Helden.

Lin van Knippenberg
”Seije Lin” werd op 23 april 1895 in de Heuvelhoek

geboren als zoon van Godefridus van Knippenberg en

Gertrudis Verhaegh. Na zijn huwelijk met Maria Catha-

rina Peeters op 17 april 1928 vestigde het gezin zich

in Egchelhoek (nu Hoekerstraat 6). Hij was bestuurder

van veel organisaties en heeft zo de gemeenschap en

in het bijzonder Egchel vele jaren gediend. Bij toneel-

vereniging EROS speelde hij een rol als bestuurslid en

tuinman. Van 29 augustus 1946 tot 6 september 1966

was Leonardus van Knippenberg lid van de gemeente-

raad van Helden, waarvan sinds 1 september 1953 als

wethouder.

Wethouder van Knippenberg geldt als de initiatiefne-

mer van de vrijwillige ruilverkaveling Egchel; vanaf

1959 was hij bestuurslid van de ruilverkavelings-com-

missie. Van 1926 tot 1960 was hij bestuurslid van de

Coöp. Stoomzuivelfabriek H.Maria te Panningen, van

1929 tot 1954 als secretaris en vanaf 1954 als voorzit-

ter. Verder was hij voorzitter van de veeverzekering en

secretaris van het kerkbestuur. In mei 1967 werden

hem voor zijn verdiensten de versierselen opgespeld

van de Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Op 12

april 1975 overleed hij te Venlo; hij werd begraven op

16 april te Egchel.

Jacobus Steeghs
Deze zoon van Lodewijk Steeghs en Godefrida Lem-

men, geb. 21 maart 1901, huwde op 11 april 1932 met

Odilia Jacoba Petronella Janssen en vestigde zich in

1937 aan de Roggelseweg 138 (Roggelse Brug). Na het

overlijden van zijn eerste echtgenote op 3 april 1940

huwde hij op 23 november 1942 met Maria Jacoba

Odillia Janssen. 

Hij had drie maal zitting in de gemeenteraad: van 9

augustus 1945 tot 1946, in 1961/1962 en van 1964 tot

1966. Als initiatiefnemer en secretaris van de stich-

ting Elektrificatie Keup en Egchelhei zorgde hij ervoor

dat daar in de vijftiger jaren elektriciteit kwam. 

14.1 Henricus Beumers. 14.2 Lin van Knippenberg.

14.3 Jacobus Steeghs.
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Hij had zitting in de Raad van Toezicht van de Boe-

renleenbank Helden. Bij de oprichting van rectoraat

Egchel in 1946 werd hij benoemd tot kerkmeester.

Tot aan zijn overlijden op 18 september 1969 was hij

voorzitter van de ruilverkavelingscommissie en lever-

de hij een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling

van de landbouw in Egchel en Beringe.

Piet Bernard Geurts
Een kleine man met grote daden. Piet werd als zoon van

Peter Johannes Geurts en Anna Marie Geurts-Lemmen

op 21 maart 1922 te Egchel geboren. Hij was in 1958

medeoprichter en vervolgens bestuurslid van S.V.

Egchel, waarvan 1973 tot 1983 als voorzitter. Voor zijn

inzet op sportgebied ontving hij de zilveren bondsspeld

van de KNVB en werd hij benoemd tot erevoorzitter. 

Van 6 september 1966 tot 1967 zat hij in de gemeente-

raad van Helden en van 1964 tot 1971 had hij zitting in

de Parochieraad van Egchel. Lange tijd was hij corres-

pondent van nieuwsblad Midden Limburg en het Dag-

blad van Noord Limburg. Hij overleed op 28 juni 1987.

Piet Tielen
Hij werd op 20 april 1937 te Venray geboren als zoon

van Handrie Tielen en Antonia van de Goor, die in 1941

op de Egchelhei kwamen wonen. Op 1 mei 1962 huwde

plantenkweker Piet met Marietje Bakker. Zij vestigden

zich op de Hub, waar ze aan de Bakkersweg een woning

met tuinderskas bouwden. Op 13 november 1967 volg-

de hij voor Egchel Piet Geurts op in de gemeenteraad.

Daarin had hij 25 jaar zitting, waarvan 18 jaar als wet-

houder en loco-burgemeester.

Vanaf 1990 was hij voorzitter van de Tuinbouwvak-

organisaties van de LLTB en sinds 1992 vertegenwoor-

diger van de glastuinders in het hoofdbestuur van de

LLTB. Hij genoot grote bekendheid als tuinbouw-voor-

man. In verband met een ongeneeslijke ziekte legde hij

op 1 februari 1993 zijn functie als wethouder neer. Voor

zijn verdiensten werd hij benoemd tot Ridder in de orde

van Oranje Nassau en tot ereburger van de gemeente

Helden. Op 13 oktober 1994 overleed hij, waarna hij op

17 oktober 1994 in Egchel begraven werd. Piet Tielen

mag tot zijn verdiensten rekenen de woningbouw in de

dubbelkern Helden-Panningen, de verbetering van het

wegennet en de herinrichting van het winkelcentrum in

Panningen. Doordat hij de woningbouw in de kleine

kern Egchel stimuleerde, kon de gemeenschap Egchel

uitgroeien naar de huidige vorm.

Albert Kersten
Hij werd op 30 mei 1948 op Hub 2 geboren als oudste

van de twaalf kinderen van Antoon Kersten en Nellie

Smits. Het gezin ging in 1966 op de Haambergweg in

Beringe wonen. Na de lagere school in Egchel volgde hij

landbouwonderwijs in Helden en Roermond. Van Jong

Nederland en de voetbalclub was hij gewoon lid, maar

bij de K.P.J. in Beringe vervulde hij zijn eerste bestuur-

lijke functie. Hij was 12,5 jaar onderwijzer aan de prak-

tijkschool en de Biologische school. Toen besloot hij

boer te worden en in de politiek te gaan. Vanaf 1982 is

Albert Kersten raadslid en sinds 1984 wethouder.

Tevens is hij voorzitter van de afdeling L.L.T.B. Helden.

Pieter Rambags
Pieter, op 24 augustus 1960 als zoon van Wim Ram-

bags en To Janssen in Egchel geboren, was bestuurs-

lid/penningmeester van Jong Nederland Egchel. Thans

is hij bestuurslid van T.B.V. afdeling Helden en van de

bloemenstudieclub. Hij volgde wethouder Tielen op 15

februari 1993 op als raadslid en heeft zitting in de

commissies FISO en VROMG.

Mariet Ebisch-Brummans
Als opvolger van Pieter Rambags werd op 4 maart 1998

Mariet Ebisch gekozen als raadslid voor Egchel.

Afbeeldingen:

14.1 Giel Beumers.
14.2 Mia Janssen-van Knippenberg. 
14.3 An Steeghs.
14.3 Gemeente Archief Helden, Ger Peeters, Baarlo.

14.4 Piet Tielen.
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