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Voorwoord

Beste inwoners van Egchel, Voor U ligt het nieuwe infoboekje voor alle inwoners van Egchel. Dit infoboekje 
is ontstaan op basis van een initiatief van het Dorpsoverleg Egchel en door enkele kartrekkers verder 
uitgewerkt. Wij zijn met de heruitgave van dit infoboekje gepast trots op de ontwikkelingen van de 
Egchelse gemeenschap. 

In het verleden is door de inwoners van Egchel vaker de wens geuit om een overzicht te hebben omtrent 
verenigingen en organisaties. Voor de huidige inwoners van Egchel is deze informatie van belang, maar 
ook zeker voor de nieuwkomers. Samen vormen wij de bruisende en actieve gemeenschap die Egchel 
graag wil zijn. Wij willen iedereen van harte uitnodigen om deel te nemen aan het woongenot in Egchel. 
Zoekt u een bestuurs- of vrijwilligersfunctie of wilt u op een andere wijze actief zijn, informeer eens geheel 
vrijblijvend.

Het Dorpsoverleg Egchel hoopt met dit infoboekje hierin geslaagd te zijn en zal zorgdragen om dit actueel 
te houden. Veel leesplezier en gebruikersgemak toegewenst. 

Resie Kempen, Dorpsoverleg Egchel 



Geschiedenis Egchel

In de eerste versie van dit infoboekje van Egchel, staat ook de geschiedenis van Egchel 
beschreven. In dit infoblad willen wij ons slechts beperken tot de ontwikkelingen van Egchel 
van na de publicatie ‘Van Achell tot Egchel’ in 1998. 

Dit ook mede gelet op het oog van al onze nieuwe inwoners die hier zijn komen wonen. 
Ondertussen werd de Hub aan de Egchelhoek met woningen aaneen gesloten, en ontwikkelden
 zich de bestemmingsplannen: de Egchelhoek en de Giel Peetershof. Voor de overige geschiedenis 
van onze gemeenschap verwijzen wij u naar de website www.Egchels-verleden.nl. Daar treft u de 
PDF ’s van de hoofdstukken van het boek ‘Van Achell tot Egchel’ aan.

De eerste woningen in het Bestemmingsplan
 ‘Egchelhoek’, 2008.
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Bestemmingsplan De Egchelhoek:

In 1999 werd door de gemeente een groot gebied 
tussen de Hoekerstraat-Gielenhofweg-Mulders-
weg-Jacobusstraat aangewezen als nieuw te 
ontwikkelen gebied voor woningbouw. 
Na de sloop van de varkenshokken van 
Vossen-Kersten en de verplaatsing van de 
manege van Kersten in 2004 lag het te 
ontwikkelen gebied enige tijd leeg. 
Ter overbrugging heeft hier korte tijd ook nog een 
JOP (Jeugd Ontmoetings Plaats) gestaan.

Wethouder Tielenstraat

Piet Tielen werd op 20 april 1937 te Venray geboren. 
Hij kwam in 1941 met zijn ouders op de Egchelhei 
wonen. Hij was voorman van tuinbouworganisaties, 
was 25 jaar raadslid, waarvan 18 jaar wethouder Hij 
heeft grote verdienste voor de gemeente Helden en in 
het bijzonder voor Egchel. Doordat hij de woningbouw 
in de kleine kern Egchel stimuleerde, kon de gemeen-
schap uitgroeien tot de huidige vorm. In 2001 werd 
deze straatnaam op voordracht van de dorpsraad 
voorgedragen.

In 2005 werd gestart met de bouw van enkele 
woningen aan de Hoekerstraat en vervolgens aan
 in het nieuw ontwikkelde plan. Over een tijdsbestek 
van ongeveer 10 jaar bouwden men hier steeds 
meer huizen aan de: Wethouder Tielenstraat, 
Pastoor Koningsstraat en als laatste aan de
Meester Thijssenstraat.

De ‘Toekomst van Egchel’ vóór ‘hun’ 
JOP, september 2003.

Wethouder Tielen tijdens een toespraak.

Pastoor Konings c.m.

De eerste woningen in het Bestemmingsplan
 ‘Egchelhoek’, 2008.

3



Meester Thijssenstraat

In 1948 startte meester Thijssen als hoofd van de school met zijn 
team H. Verrijt en P. Baeten met 92 kinderen in een houten 
barak. Zeven jaar deden de barakken dienst als noodschool.
In 1955 werd het huidige school in gebruik genomen. In 1961 
vierde meester Thijssen  zijn 40-jarig jubileumfeest en in 1965 
nam hij afscheid van Egchel en overleed op 23 juni 1981. 

Pastoor Koningsstraat

Pastoor Konings c.m. werd geboren op 25 november 1911 te 
Tilburg. Hij werd priester gewijd op 29 juni 1937 bij de Heren 
Lazaristen te Panningen. Hij was rector/pastoor te Egchel van 
1974 tot en met 1992. Konings bezat een enorme theologische 
kennis en richtte een liturgiegroep op. Hij overleed op 25 mei 
1995 en werd begraven te Egchel.

Bestemmingsplan Giel Peetershof:

Giel Peeters werd geboren op 7 februari 1933 aan het Mariaplein in Helden. Op 21-jarige leeftijd 
trad hij in 1952 in bij de Heren Lazaristen in Panningen. Op 18 juni 1959 werd hij tot priester gewijd. 
Giel Peeters is meer dan 18 jaar pastoor geweest in Egchel en roept bij veel mensen goede 
herinneringen op in Peel en Maas. Actief als pastoor, verenigingsman en vooral ook als mens. 
In 1990 werd Giel Peeters benoemd tot waarnemend pastoor van de Sint-Jacobusparochie in 
Egchel.Mede daarom werd hij tot ereburger van Egchel benoemd en werd hij koninklijk 
onderscheiden. Hij kreeg een eigen woonwijk, waarin zijn naam en idealen voort leven in de ‘Giel 
Peetershof’. Tot aan zijn dood in 2009 was hij een inspirerende pastoor, maar ook een vriend. 

Pastoor Konings c.m.

Meester Thijssen in 1965.

4



Meester Thijssen in 1965.

Voordat men woningen kon bouwen aan de Gielenhofweg dienden men eerst de 
varkenshokken van Aarts te ruimen, foto 2003.

Giel Peetershof gezien op 6 juni 2009.
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Hofjes

In het kader van de zelfsturing werden met een delegatie van Egchel naar de invulling van het plan 
gekeken. Men kwam tot de conclusie om verder te bouwen op de structuur van hoven. Immers hier 
lag de eeuwenoude boerderij Gielenhof. Derhalve werd voorgesteld hier hofjes te realiseren met 
namen van de overige oude hoven van Egchel. Toen de bouwcrisis zich aandiende heeft de 
gemeente het oorspronkelijke plan herzien. Het bestemmingsplan werd in tweeën gedeeld en de 
hofjes structuur werd vervangen voor reguliere straten. 

Kunst

In 2017 werd ook nieuwe kunst gerealiseerd. Natuurlijk zijn we ook erg trots op het kunstwerk ter 
nagedachtenis aan Giel Peeters en het "speelkunstwerk" voor de jonge bewoners. De ontwerpsters 
Hetty Keiren en Inge Rietjens hebben zich laten inspireren door Giel Peeters en door het duurzame 
gedachtengoed van Giel Peetershof. Nel Steeghs-Verbugt vervaardigde een mooie mozaïektegel.

Giel Peeters c.m. 18 januari 2019 met ijskristallen in de uitsnedes.
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De Lankert

Dwars door het gebied van de Giel Peetershof
liep de oude landweer (Lankert). Deze werd
tussen 1371 en 1377 aangelegd.
Dorpshistoricus Henk Thiesen verzocht bij de
gemeente om deze oude wal op een of andere
wijze terug te laten komen in het landschap. 
Oorspronkelijk waren landweren maximaal
2 meter hoog en beplant met ondoordringbare
struiken. Hier is het uiteindelijk een hoge lang
gerekte wal geworden die Giel Petershof
afschermt van de Roggelseweg. Het is niet
alleen een geluidswal maar ook een verwijzing
naar de eeuwenoude landweer die door dit
gebied liep. Als men eroverheen loopt heeft 
men een mooi gezicht over Egchel. In de
toekomst zal het zich uitwijzen of ook in Egchel
hoge bomen veel wind vangen.

Bij de archeologische opgravingen kwam men op diverse plekken ook de sporen van de landweer 
tegen. Een nog veel interessantere vondst dan sporen van beken en paden  was die van een 2000 
jaar oude hof. Deze lag geheel in de punt van Klaassenhof dicht tegen de huidige oorspronkelijke 
bebouwing van de Linskesweg. Bij de gehouden archeologische opgravingen bleek dat er restanten 
zijn gevonden van een hof welke geacht werd 2000 jaar oud te zijn.

Tussen de twee donkere strepen (greppels naast de
 Landweer) liep de Lankert.

Uit het archeologische rapport van het bestemmingsplan Giel Peetershof.
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Klaassenhof

In de Egchelhoek ligt nog de schuur
behorende bij de oude boerderij die de
namen Klaassenhof, Claessenhof, 
Mariahoeve droeg. Tussen 1600-1700
werd ze Boeninnshof genoemd naar de
eigenaar afkomstig uit Venlo. De naam
Klaas is afkomstig van de voornaam van
een van de verschillende bewoners van
de familie Verschaeren. In 1986 werd de
boerderij gesloopt.

Tussen de twee donkere strepen (greppels naast de
 Landweer) liep de Lankert.

De nieuwe Lankert in Egchel anno 2019.

Boerderij Klaassenhof aan de Hoekerstraat nog in volle glorie.
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Roossenhof

Bij benadering heeft op adres Linskesweg 5 te
Egchel de oude Roosenhof gelegen. Een naam
met een ver verleden en genoemd naar de
familie die er woonden.  In 1531 treffen we in
het belastingboek van het land van Kessel aan:
”Sycke Wijlhelm die Roese Huijs frouw”. 
Blijkbaar was de boerderij toen belangrijk, want
ze was in 1533 de hoogstaangeslagene voor
belasting in Egchel met 6 gulden 3 stuivers en
1 ort. In 1883 wordt op deze plek na een brand
op de plek van Roosenhof de boerderij van
Brummans en Naus opnieuw opgebouwd.

Gielenhofweg

De eerste vermelding van deze boerderij 
gelegen in Egchel gaat terug naar 1431.
De eigenaar was het St. Jacobsgasthuis
te Venlo. In de archieven komt het ook
voor onder de naam ‘Blencksken’ en 
‘Gasthuishof’. In 1663 treffen we voor het
eerst een pachter met de naam 
‘Gaert Gylen’. In het Heljes is het van
Gielen naar Gelen een kleine stap.
Vanaf die tijd treffen we in de archieven 
de namen ‘Gheelenhof’ en ‘Gielenhof’ aan.
In 1906 wordt de boerderij door brand
getroffen en in 1908 herbouwd. 
De boerderij staat er nog steeds. In 1971 kreeg de weg waaraan de boerderij ligt op verzoek 
van de Egchelse inwoners de naam Gielenhofweg. In 1975 wordt de Egchelseweg van de 
Raadhuisstraat tot aan de Linskensweg ook omgedoopt in Gielenhofweg. 

Boerderij Gielenhof.

Boerderij Klaassenhof aan de Hoekerstraat nog in volle glorie.

Op de tiendekaart uit 1686, bij nr. 75 zien we 
boerderij Roosenhof en bij nr. 77 Gielenhof, 1685.
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Catharinahof

Aan de Egchelseweg staat een voormalige
boerderij met schuur die volgens de 
overlevering uit 1760 zou dateren.
In de schuur dreef de familie Jeuken een
olierosmolen. In een dieper verleden
woonde hier een zekere Toon Coumans
die de bijnaam ‘Tone’ aan al zijn volgende
bewoners meegaf: ‘Tone Duurke, Tone Kubke,
Tone Thei, Tone Giel, Tone Tun en Tone
Cromme’. Wat de naam van de boerderij
betreft verwijst deze terug naar de voornaam
van de eigenaar. In 1804 woonde er Jacobus
Jeuken en Catharina Leijsten en werd de 
naam Catharinahoeve ook al genoemd. 

Boerderij Gielenhof. De Catharinahoeve omstreeks 1932 met in het midden
 het monumentaal corpus.

Op de tiendekaart uit 1686, bij nr. 75 zien we 
boerderij Roosenhof en bij nr. 77 Gielenhof, 1685.

Bestemmingsplan Giel Peetershof op 30 november 2018.
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Archief ‘des lang geleeje’

Behalve een bruisend verenigingsleven, kent Egchel ook een historisch archief dat de naam ‘Des 
lang geleeje’ draagt. Dit geweten van Egchel, is opgeborgen in een gesponsorde archiefstelling van 
Bruynzeel Storage Systems. Hierin bevinden zich veel klappers met oude en nieuwe foto’s en 
documenten over de dorpen en gehuchten van de voormalige gemeente Helden. En natuurlijk heeft 
‘ons’ Egchel hierin een centrale plek. 

In de 35 jaar dat het archief bestaat, ontstonden hieruit een tal van boeken: ‘Van Achell tot Egchel, 
Oude ansichten deel 2, De Hub, De Keup heeft veel te bieden, Voorouders en nazaten van Boosch 
Drees, Thiesen met één S, Natuurlijk betrokken, Kroniek Auxiliatrix, Oranje zonder franje, en De 
Lambertuskerk en Helden’ enz. Ook Egchelnaar, ‘Kapelaan Naus, priester en verzetsstrijder’, kreeg 
zijn eigen boek. Thans wordt gewerkt aan een historisch boek van en over Beringe. 

Regelmatig krijgen ook de kinderen van Egchel op school een geschiedenisles. 
Wilt u meer weten: over uw familie, vereniging of wellicht een power point presentatie, neem dan 
contact op. Wilt u iets weten over De Keup, Egchel de Hub of Zelen of een bepaalde familie, mail de 
vraag dan naar henk.thiesen@ziggo.nl.

Bent u nieuwsgierig naar de geschiedenis van Egchel, of wilt u het digitale boek ‘Van Achell tot 
Egchel’ downloaden, kijk dan eens op www.egchels-verleden.nl. Tevens hou ik me nog aanbevolen 
voor documenten, foto’s en of prentjes. 

Henk Thiesen, Van Acchgelstraat 6, 5987 AZ Egchel, tel. 06-110 541 68.

De Catharinahoeve omstreeks 1932 met in het midden
 het monumentaal corpus.
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Stichting Hart voor Peel en Maas: burgerhulpverlening, reanimatie en AED's

In Peel en Maas werken inwoners en gemeente samen aan HARTveilige kernen. In HARTveilige 
kernen worden slachtoffers die worden getroffen door een hartstilstand / circulatiestilstand zo snel 
mogelijk gereanimeerd. Dit wordt bereikt door het:

 In stand houden van een burgerhulpverleningsnetwerk; 
 Stimuleren dat zoveel mogelijk inwoners een reanimatieopleiding en de jaarlijkse 
           herhalingslessen volgen en zich aanmelden als burgerhulpverlener; 
 Zorgen voor voldoende spreiding van de AED’s en burgerhulpverleners; 

In Egchel zijn 19 burgerhulpverleners actief; dit zijn mensen die geregistreerd staan en opgeroepen 
kunnen worden in geval van nood. Na een melding via 112 wordt het alarmeringssysteem 
ingeschakeld. De vrijwilliger die in een straal van 1.000 meter van het slachtoffer woont of werkt 
krijgt op dat moment een SMS bericht of een bericht via de app. Dit bericht kan 2 instructies 
bevatten: 'start reanimatie' of 'haal de AED' met daarbij het adres van het slachtoffer en van de AED. 

In Egchel zijn 2 AED's aangesloten bij het alarmeringssysteem: De AED bij gemeenschapshuis 't Erf 
en de AED op camping 't Vossenveld. 

We zijn altijd op zoek naar meer burgerhulpverleners! Heeft u een reanimatie diploma en interesse 
om burgerhulpverlener te worden? Kijk dan op www.hartvoorpeelenmaas.nl voor meer informatie. 
Of stuur een email naar de contactpersoon voor Egchel: 
Linda Verbong, linda_kerkhofs@hotmail.com.
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Parochie H. Jacobus de Meerdere

De naam van de kerk en de parochie wil een blijvende herinnering zijn aan de moedige priester Jac 
(Jacobus) Naus, afkomstig uit Egchel en in de tweede wereldoorlog actief in het verzet, omgekomen 
in concentratiekamp Bergen Belsen. Er werd ook een straat naar hem genoemd. 
Ook de Jacobusstraat verwijst naar Jac Naus. 

De Rector Thomassenstraat herinnert aan Albert Thomassen, die na de oorlog met de mensen van 
Egchel de kerk bouwde. De pastoor Koningsstraat herinnert aan pastoor Kees Konings, lazarist van 
het klooster in Panningen. De Giel Peetershof is een eerbetoon aan de markante en geliefde 
pastoor Giel.

De parochie Egchel maakt deel uit van het samenwerkingsverband van zeven parochies van het 
Sint Vincentiuscluster. Maar de parochie is van de parochianen en kan niet zonder vrijwilligers. Die 
zijn er voor kerk en kerkhof, maar natuurlijk nooit genoeg! 

Informatie over de parochie Egchel vindt u op www. vincentiusparochies.nl en actuele info op 
Facebookpagina: parochies Helden, Panningen en kerkdorpen. Kerkberichten staan wekelijks in 
weekblad Hallo Peel en Maas, alsook de belangrijke contactgegevens. Welkom!
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Welfare Egchel

De Welfare in Egchel bestaat al meer dan 40 jaar. Eerst op de dinsdagmiddag onder de vlag van het 
Rode Kruis, nu sinds 2016 op "eigen benen". Ze is samen gegaan met de reuma knutselgroep, 
zodat er nu behalve het handwerk ook kaarten worden gemaakt. Het handwerk is toch nog de 
hoofdmoot. Er wordt gebreid, gehaakt, geborduurd. Ook wordt er veel met plastiek stramien 
gewerkt. 

Daar kun je ook de leukste dingen mee maken. Maar het belangrijkste is het contact. Dat de 
mensen uit hun huis komen om hier gezellig met anderen een kopje koffie of thee te drinken en te 
buurten. We zitten nu op de maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur in 't Erf. 
Dit om de week, de andere week is er koersballen.

Buurtvereniging De Hub

Ruwweg gelegen tussen Egchel, Panningen en Berings
grondgebied ligt buurtschap De Hub met zijn gelijknamige
buurtvereniging.

Een erg vitale en sociale vereniging die
erg verankerd is in de Egchelse samenleving want de buurt
is grotendeels op Egchel afgestemd; de kinderen van onze
buurt bezoeken er de school, de verenigingen, het carnaval en
vooral... ze hebben er hun vriendjes en vriendinnetjes zitten!

De oudere buurtgenoten genieten ook van het aanbod in het verenigingsleven zoals 
muziekvereniging, de ouderenbond en dagvoorziening. en eigenlijk is er in Egchel bijna alles
waaraan behoefte is en anders op de fiets naar Panningen. Onze buurtvereniging vierde in 2017 
haar 50-jarig jubileum en dat werd groots gevierd. Bijna alle 120 leden van de buurtvereniging 
waren tijdens het 2-daags feest present.

En dat typeert deze buurt. Altijd helpen waar dat nodig is, een praatje op zijn tijd en samen leuke en 
gezellige dingen doen met je buren. Want: beter een goede buur dan een verre vriend! 
En dat gezegde is er niet voor niks.

Met ruim 10 activiteiten per jaar zitten er voor iedereen wel een aantal leuke uitstapjes bij zoals de 
carnavalsoptocht, straatbrunch, BBQ, paaseieren rapen, St. Maarten, Sinterklaas.

Van 0 tot ruim boven de 80, het loopt bij ons allemaal lekker door elkaar heen en....gezelligheid 
voorop! Bij ons in de buurt is meer dan 90% aangesloten bij onze vereniging en dat zegt denk ik 
genoeg. Maar buurtgenoten die zich nog niet bij ons gevoegd hebben zijn erg welkom.

Meld je dan bij onze secretaris of voorzitter. Zij komen graag langs om te vertellen over de mooie 
buurtvereniging De Hub!

Marcel Verhaegh, voorzitter: marcel-yvonne@kpnmail.nl 
Dieneke Joosten, secretaris: dienekejoosten@hotmail.com
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Aettaofel ’t Erf  Egchel

In Januari 2007 is er gestart met het eetpunt in Egchel. Het eetpunt is tot stand gekomen in het 
kader van ‘Leven in een dorp’ en valt onder het Dorpsoverleg Egchel.

Aettaofel ’t Erf vindt plaats in gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel op een donderdag één x per 
maand, meestal de tweede donderdag van de maand.

Iedereen vanaf 55 jaar uit Egchel  is welkom. Veel mensen vinden het gezellig om met meerdere 
mensen aan tafel te zitten, gezellig bij te praten, anderen te ontmoeten en ondertussen te genieten 
van een goede maaltijd. Het drie gangen menu wordt bereid door Ria Joosten Catering.

Het bedrag van de maaltijd excl. consumpties is, onder voorbehoud, in 2019 vastgesteld op € 10,-- 
p.p.. De maaltijd en gebruikte consumpties worden contant betaald.

Als u deel wilt nemen kunt u zich tot een week van te voren aanmelden te weten donderdags voor 
17.00 uur. Voor afmelden  van eerdere opgave geldt dezelfde  voorwaarde. Voor meer informatie 
over de Aettaofel ‘t Erf  kunt u contact opnemen met: Coos de Bruijn-Stoops 077-3078274.

Stichting Seniorenvervoer Helden – Egchel - Panningen

Stichting Seniorenvervoer
Helden – Egchel - Panningen

Wilt u niet achter de geraniums blijven zitten? 
Dan kunnen wij u helpen.

Stichting Seniorenvervoer H.E.P. draagt er aan bij 
dat senioren en licht gehandicapten zolang mogelijk in hun eigen omgeving
kunnen blijven wonen, zonder in een isolement te geraken. Dit doen wij door hun vervoer te 
bieden om deel te kunnen nemen aan activiteiten. Onze doelgroep woont in Helden, Egchel of 
Panningen. Zij worden vervoerd binnen de gehele gemeente Peel en Maas. Voorwaarde is dat zij 
zelfstandig de bus kunnen in- en uitstappen.

Reisdoelen kunnen zijn: dorpsdagvoorziening, eetpunt, kienen, welfare, kerkhof, familiebezoek, 
kapper, hobbyclub, winkel, maar ook huisarts, fysiotherapie, poli VieCuri, of zorgboerderij. 
Het vervoer kan plaats vinden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur tot 18.00 uur.

Voelt u zich nog vitaal genoeg en wilt u een bijdrage te leveren aan de gemeenschap, dan kunt u 
zich ook bij ons melden. Wij zoeken altijd vrijwilligers die één dag per vier of vijf weken als 
chauffeur met een van onze busjes het vervoer willen verzorgen.

Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 06-42047075
of mail naar ssvhep@hotmail.com. Voor meer informatie zie ook: www.hepbusje.nl
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Egchel Veilig is de WhatsApp Buurt Preventie-app ( WABP) van Egchel
 
In Egchel zijn ca. 300 mensen aangesloten bij de WABP Egchel Veilig.
 Deze appgroep is onderdeel van WABP Peel en Maas en heeft vier
 beheerders die in contact staan met o.a. de wijkagenten, beheerders
van andere dorpen en de gemeente Peel & Maas. 

De appgroep heeft als doel om dorpsgenoten te alarmeren over acute zaken betreft verdachte 
situaties & veiligheid. Wilt u ook gratis lid worden van WABP Egchel Veilig? 
Stuur een email met uw naw-gegevens en gsmnummer naar egchelveilig@gmail.com

Jong Nederland Egchel

In 1960 werd Jong Nederland Egchel opgericht door een aantal enthousiast Egchelnaren. Door al die 
jaren is Jong Nederland een algemeen begrip geworden binnen het dorp. Verschillende 
generaties zijn jarenlang lid geweest van deze vereniging. Elke week vinden er 
groepsbijeenkomsten plaats die in het teken staan van sport, spel en creativiteit. 
Van apenkooien in de gymzaal, samen koken op een zelfgemaakt vuurtje, een echte 
Jong Nederland quiz tot een spannende dropping in het bos. 

Naast de wekelijkse groepsbijeenkomsten gaat elke groep een keer per jaar op weekend. Ze blijven 
dan één nachtje weg waarbij het weekend is gevuld met leuke activiteiten. Als afsluiter van ieder 
seizoen gaan alle groepen en leiding in de zomer een week op kamp. Hier leren leden hoe ze een 
echte Jong Nederlander worden. Ze mogen een week lang slapen in een tent en er worden 
onvergetelijke activiteiten georganiseerd!

Lijkt dit je nu leuk en wil je ook lid worden van Jong Nederland Egchel? Meld je dan meteen aan door 
een mail te sturen naar: info@jongnederlandegchel.nl  Meer informatie is te vinden op 
www.jongnederlandegchel.nl
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‘t Erf

In de kern van Egchel is het gemeenschapshuis ’t Erf gelegen. 
Dé ontmoetingsplaats voor verenigingen en sporters uit Egchel
 en omstreken. In het gezellige gemeenschapshuis dat zich
 kenmerkt door haar huiselijke sfeer, kunt u terecht voor een
 heerlijk kopje koffie, een drankje én een goed gesprek.
 In de wintermaanden is het heerlijk vertoeven bij de design haard.
Bij goed weer kunt u volop genieten van het terras grenzend aan de
 Jeu de Boules baan. Ook als u bijzondere wensen heeft, bent u in ’t Erf op de juiste plaats.

Gemeenschapshuis ’t Erf is een multifunctioneel centrum en biedt vele mogelijkheden voor 
verenigingen, bedrijven, instellingen, sociale, particuliere en overige activiteiten. De inrichting is 
dusdanig dat het voor vele doeleinden geschikt is. De bar voorzien van een biljart en design 
haard dragen bij aan een gezellige ontmoetingsplek.

Wij beschikken ook over een gymzaal voor sport en spel, uniek voor het houden 
van concerten, voorstellingen, verjaardagsfeestjes en overige grote activiteiten.
Ook het vieren van een afscheidsdienst of avondwake behoort tot een van de vele 
mogelijkheden. Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de totale organisatie. 

Ze geeft leiding aan de organisatie en stuurt het proces van samenwerking tussen vrijwilligers en 
personeel, gericht op het realiseren van de doelstelling. Gemeenschapshuis ’t Erf wordt beheerd 
door de Stichting Gemeenschapshuis Egchel. Interesse om mee te doen met een sportclub? 
Neem dan contact op met secretaris@heterfegchel.nl voor contact gegevens van de sportclub.

Kernteam Egchel.

In december 2015 is het Kernteam opgericht n.a.v. de dorpsenquête in 2014.
Het Kernteam is een vaste commissie van het Dorpsoverleg, maar werkt zelfstandig indien nodig.
Het Kernteam bestaat nu uit 3 leden die zich voornamelijk bezig houd met Zorg, Welzijn, en 
(Wonen) voor de bewoners in Egchel. Hieruit is de “hulp in de huishouding” ontstaan, daar is een 
Dorpsondersteuner voor aangesteld die zich bezig houd met huishoudelijke hulp en tevens de 
vraagbaak is voor alle voorkomende zorg en hulp vragen. Jacqueline Janssen is haar naam, en is
te bereiken via de mail dorpsondersteuneregchel@gmail.com of mobiel 06 31688503.

Als er inwoners zijn die zich aangetrokken voelen om mee te praten en te handelen zijn ze van harte 
welkom bij het Kernteam, zij kunnen zich melden bij een van de onderstaande personen.

Cor Vriens. cfg.vriens@gmail.com
Sandra Brummans. sandrabrummans@hotmail.com
Marianne Brummans. brummanssj@hotmail.com
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De gebruikers van gemeenschapshuis ’t Erf en de vele vrijwilligers vormen de kern van het 
bestaansrecht. Zij zorgen voor een leefbaar, gezellig en bruisend Egchel. Gemeenschapshuis ’t Erf 
beschikt over verschillende zalen en vergaderruimtes, een sfeervolle horecagelegenheid met design 
haard, modern ingerichte keuken, een sport- en gymzaal voorzien van alle faciliteiten. 
Zowel de gymzaal als de vergaderzalen zijn voorzien van multimedia faciliteiten. 

In een sfeer van gastvrijheid biedt ’t Erf volop gelegenheid voor feestelijke en zakelijke 
ontmoetingen, en kiest u gemakkelijk uit verschillende arrangementen voor diverse gelegenheden. 
Een heerlijk buffet voor een jubileum, verenigingsfeest, afscheidsdienst of een koffietafel, het kan 
allemaal! Tijdens uw vergadering, presentatie of overige activiteiten verzorgen wij uw lunch op maat. 
Uiteraard zijn deze arrangementen aan te passen aan uw persoonlijke wensen. 
Nieuwsgierig geworden? Of heeft u interesse om vrijwilliger te worden? Wij zien u graag in ’t Erf.

Adresgegevens: Gemeenschapshuis ’t Erf, Kapelaan Nausstraat 5, 5987 AR Egchel. 
Tel: 077-3077370 E-mail: info@heterfegchel.nl 
Wij hanteren flexibele openingstijden.
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Hoera kindercentra
 
Hoera kindercentra verzorgt in Egchel de peuteropvang
voor kinderen van 2-4 jaar en de voorschoolse opvang
voor kinderen van 4-13 jaar. Bij de peuters staan fijn spelen,
plezier en contact met leeftijdsgenootjes centraal; spelen
en leren gaan hier hand in hand. De medewerkers zorgen
daarbij voor een goede sfeer en professionele begeleiding. 
We zorgen dat alle kinderen goedvoorbereid worden op hun start op de basisschool.

Vóór school kunnen kinderen even rustig de dag starten bij de voorschoolse opvang van BSO Hoera 
Egchel. Na schooltijd en tijdens vakanties bieden we ook buitenschoolse opvang bij Hoera 
Kinderdroom in Panningen. Onze pedagogisch medewerkers halen de kinderen na schooltijd op bij 
IKC de Kemp en brengen ze naar Kinderdroom. Hier kunnen ze aan de slag met creatieve 
activiteiten, in de keuken, de werkplaats, de yogaruimte, de uitdagende buitenruimte, of lekker 
chillen op de leeszolder.

Voor meer informatie over onze mogelijkheden: www.hoerakindercentra.nl. Hier vindt u ook een 
rekentool om de netto kosten te berekenen. Of neemt u contact op met Servicepunt Hoera: 
T: 06-358 97 97  E: info@hoerakindercentra.nl.

Trimclub Egchel.

De trimclub Egchel is met het gereed komen van het gemeenschapshuis en gymzaal ’t Erf’ eind 
augustus 1980 opgericht. Het doel was om met een groepje mannen uit Egchel (beperkt aantal 
i.v.m. volleybal) te gaan sporten in de gymzaal. Op dit moment telt de Trimclub 29 leden (allen 60 
plussers) waarvan ongeveer de helft nog mee doet aan het sporten.   
          
Elke vrijdagavond wordt er in de gymzaal onder eigen leiding gesport. Het eerste half uur bestaat uit 
spierversterkende oefeningen  in allerlei vorm, (waarbij ook toestellen worden gebruikt) afgewisseld 
met balspelen. Het laatste uur wordt altijd volleybal gespeeld. Na het sporten wordt in het 
gemeenschapshuis nog wat gezellig nagepraat onder het genot van een drankje.

Andere activiteiten zijn nieuwjaars-toepen (alleen voor leden) en de fiets-feestdag (voor leden en 
partner) waarbij bijna alle leden present zijn. En in de zomervakantie (basisscholen) wordt er 
vrijdags vanaf 19.00 uur gefietst voor de liefhebbers met eventueel partner.

Trimclub Egchel Voorzitter: Jan Gielen, tel: 077-3073798 email:  jan.gielen@home.nl 
Penningmeester: Jo Bruijnen, tel: 077-3073132 email:  jobruynen@home.nl

Lijkt dit je nu leuk en wil je ook lid worden van Jong Nederland Egchel? Meld je dan meteen aan 
door een mail te sturen naar: info@jongnederlandegchel.nl  
Meer informatie is te vinden op www.jongnederlandegchel.nl
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Café Bej Manders & Cafetaria Van Manders

Het café is de ontmoetingsplek voor Egchel en omstreken.
Het is ook een stamcafé voor verschillende Egchelse 
verenigingen, daardoor is het publiek ook heel divers en van
alle leeftijden. Verder kun je bij ons terecht voor feestjes,
vergaderingen, een gezellige borrel of voor lekkere speciaal bieren. 

Er vinden ook verschillende evenementen plaats, deze evenementen zijn altijd terug te vinden op 
onze website of onze Facebook pagina. De cafetaria biedt een uitgebreid assortiment voor onze 
gasten. We hebben ook verschillende zitplaatsen, waar je dus kunt genieten van je frietjes en 
snacks.  De cafetaria is vijf dagen per week geopend.

Voor meer informatie en openingstijden zie onze website: www.bejmanders.nl 

Guus & Vera Maessen

CV  De Kemphazen
 
Weken voor de 11e van de 11e gonst het in Egchel al van de geruchten.
Wie wordt dit jaar de nieuwe prins van carnavalsvereniging de
Kemphazen? Degene die als prins wordt gekozen gaat samen met de 
Kemphazen een onvergetelijke periode tegenmoet. Vastelaovend in
 Egchel is namelijk meer dan de 3 dolle dagen voor Aswoensdag. 

Zo staan tijdens de liedjesaovend de beste carnavalsliedjes uit Egchel in the spotlights. En vele 
Limburgse topartiesten hebben al op onze Bonte Avonden gestaan vol flauwekul, kolder en joeks. 
Tijdens onze eigen receptie wordt de prins in het zonnetje gezet voordat de vastelaovend officieel 
los zal barsten. Dan maken de Kemphazen er in 't Erf en Bej Manders een ouderwets 
vastelaovesfeestje van. 

Op zaterdag vieren we een gezellige afterparty van alle grote buitenactiviteiten. De zondag is met de 
Kinjermiddig de ideale plek voor de kleine Kemphaasjes onder ons. De mooiste tijd van het jaar 
sluiten we met onze Prins af op vastelaovesdinsdag. Nadat de optocht door Egchel is getrokken 
proosten we nog een keer met z'n allen op het leven en op "euver ein jaor", maar dan weer met een 
andere prins….

Wil jij ook weten wat dat Egchels Geveul is? Dompel je dan onder in de Egchelse Vastelaovend 
samen met CV de Kemphazen!  www.cvdekemphazen.nl

20



Dorpsontmoeting de Hoeskamer

De hoeskamer is een trefpunt voor en door
inwoners van Egchel. In 2011 is de Hoeskamer
begonnen als dag voorziening na de verbouwing
van het gemeenschapshuis. U kunt anderen
ontmoeten in een gezellige sfeer. Het programma bestaat uit tal van activiteiten, 
waar voorop staat dat niets moet. Ook kunt u er een vers bereide warme maaltijd nuttigen.

We zijn open in ’t Erf vier dagdelen op dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
De Hoeskamer wordt gesubsidieerd door de gemeente Peel en Maas. De gasten betalen
 een kleine eigen bijdrage.

Iedereen is welkom om vrijblijvend binnen te lopen om een kopje koffie te drinken. 
We zijn een dorpsontmoeting. 

Informatie: www.dorpsontmoeting.nl/egchel/cmeleon  Email: egchel@dorpsontmoeting.nl 
Tel: 077-3077370 op dinsdag en vrijdag.

EVA (Egchelse Vrouwen Actief)

EVA is een vereniging voor alle vrouwen van 18 jaar of ouder uit Egchel of de naaste omgeving 
van Egchel. De vereniging wil een ontmoetingspunt zijn voor haar leden. EVA heeft ruim 100 leden, 
variërend in de leeftijd van ongeveer 40 jaar tot 85 jaar.
EVA is in 2014 ontstaan vanuit Zij Actief. In 2018 hadden we maar liefst 12 jubilarissen. In 2019 
bestaat onze vereniging 70 jaar. De bijeenkomsten worden maandelijks gehouden op de 2e of 3e 
dinsdag in de maand. De inhoud van deze bijeenkomsten is heel divers, zoals:

 informatieve bijeenkomsten over gezondheid, voeding, vitaliteit of actuele thema’s
 culinaire of creatieve workshops
 excursies en bus uitstapjes
 sfeervolle avonden met muziek (o.a. kerstavond,  jaarvergadering)
 gezellige avonden met spellen (zoals een pub quiz of nieuwjaarsbijeenkomst met kienen)
 sportieve activiteiten (zomeravondwandeling of fietstocht) en verder op iedere 
           maandagavond gym en op donderdagavond volleybal
 filmavonden

Wil je kennismaken met EVA? Je mag tweemaal een activiteit bijwonen tegen betaling van € 3,00 
per keer. Neem hiervoor contact op met de secretaris van EVA via: Evaegchel@gmail.com
Actueel EVA nieuws kun je ook lezen op de site: www.egchel.net
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Wie is het Dorpsoverleg

Het Dorpsoverleg bestaat uit een dagelijks bestuur. 
Dorpsoverleg bestaat verder Commissies zoals
Ruimtelijke Ordening, Communicatie, Kernteam
en Activiteiten. Deze Commissies houden zich bezig
met eigen portefeuilles. Ruimtelijke Ordening onderhoud
contacten met Gemeente over openbare ruimtes en zaken
met betrekking tot verkeersveiligheid en ontwikkelingen van wijken in Egchel. 

Communicatie beheerd de website en facebookpagina van Egchel. En verzorgd de Evenementen 
kalender. Het Kernteam houd zich bezig met thema`s rondom zorg en welzijn, oud worden in Egchel 
en de hulp in de huishouding. Commissie Activiteiten houd zich bezig met activiteiten zoals de 
jaarlijkse Truckrun die door Egchel komt, kermis en vraagstukken die voorbij komen als u als 
inwoner een activiteit wilt organiseren voor de gemeenschap. 

Dorpsoverleg heeft geen beslissingsbevoegdheid. Zij kan alleen optreden als klankbordorgaan en 
de verbindende factor zijn tussen de gemeenschap en gemeente. 

Wat doen wij?
Het Dorpsoverleg vergaderd de 3de woensdag van de maand in Gemeenschapshuis `t Erf. 
Momenteel is een uitbreiding op het wandelgebied van Egchel in ontwikkeling ‘Rundje Egchel’, oud 
worden in Egchel, ontwikkelingen van de school in Egchel en vernieuwing 
van de website gespreksonderwerp. 

Bereikbaarheid
Het Secretariaat is te bereiken via dorpsoverleg.egchel@gmail.com of 077-3075747 
Per post via Jacobusstraat 31, 5987 AK Egchelv t.a.v. Dorpsoverleg Egchel. 

Meer informatie?
Dorpsoverleg beheerd media kanalen waaronder:
www.facebook.com/groups/www.egchel.net/ en www.egchel.net/home/
En 2 keer per jaar de Evenementen Kalender die huis aan huis verspreid word.
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SV Egchel

Voetbalvereniging S.V. Egchel is opgericht in 1958 en had eind
 2018 ongeveer 300 leden. De vereniging heeft als doel het
 bevorderen van de voetbalsport in zijn algemeenheid.
 Van kabouters, pupillen, junioren, senioren tot veteranen,
 zowel mannen als vrouwen. Vanaf 5 jaar kan men lid worden
 van onze vereniging. Wij zijn aangesloten bij de KNVB en
 nemen deel aan de door de KNVB georganiseerde competities. 

Daarnaast worden er vriendschappelijke wedstrijden gespeeld en
wordt er deelgenomen aan jeugdtoernooien. De jeugdafdeling heeft
een samenwerking met Panningen (ST Egchel/Panningen), de vrouwen
en meiden vanaf 13 jaar een samenwerking met BEVO Beringe, Helden
 en Panningen (SVO Sporting Peel & Maas).

De vereniging kent verschillende commissies, zoals, jeugd, senioren, vrouwen, onderhoud en 
renovatie, activiteiten, toernooi, sponsoring en PR/internet. Vele vrijwilligers zorgen voor het in 
stand houden van de vereniging.

Een van de activiteiten elk seizoen is het befaamde open mini voetbaltoernooi dat traditioneel op 
Pinksterzondag op ons sportpark plaats vindt met meer dan 60 teams. Na het voetballen vindt er 
nog een spetterende afterparty plaats in en rondom de feesttent. 

Naast het toernooi organiseren we nog o.a. het Nieuwjaarstreffen, seizoen afsluiting, sponsor – en 
vrijwilligers dag, Kerstvoetbal in de sporthal voor de jeugd en de jeugddag. Het bestuur bestaat 
momenteel uit 8 leden. Nieuwe (spelende) leden, bestuursleden en vrijwilligers zijn altijd welkom bij 
onze vereniging. 

Mailadres: info@svegchel.nl Telefoon: 077-3078321 of 06-17486558 (secretaris Thijs Joosten).
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Dartvereniging DC Manders

In 1991 werd door John Smeets, John Ghielen,
Hans Peeters en Henk Bos het initiatief genomen
 voor het oprichten van een dartclub. Eerst werd
recreatief gestart bij café Manders.  In 1991 sloot
”D.C. Manders” zich aan bij de L.D.B. (Limburgse Dart Bond)
Men ging van start volgens de regels van de 
N.D.F. (Nederlandse Dart Federatie). 

Na enkele jaren werd in 1996 besloten een eigen dart organisatie op te
richten onder de naam C.D.O. (Café Darts Organisatie). Mede omdat de LDB zich 
voornamelijk in Zuid Limburg bevond en de afstanden van de verenigingen te groot waren.
Verschillende Cafés in de regio werden lid van de C.D.O. De C.D.O. werd opgericht door John 
Smeets, Henk Bos, Lei Zegers en Marietje Markus .De eerste bijeenkomst en het ontstaan vond 
plaats in 1996 in Café Manders te Egchel. De C.D.O. is na 23 jaar eind 2019 opgeheven wegens te 
weinig leden.

Anno 2020 zijn 4 teams van D.C. Manders aangesloten bij de VDO (Venlose Darts Organisatie)
De VDO is een reeds langer bestaande Darts Organisatie die zich hoofdzakelijk in Noord Limburg 
bevind.

Het huidige bestuur in 2020 bestaat uit;
Voorzitter;           Henk Bos
Secretaris;           Erik Leijsten
Penningmeester; ……………………

Op dit moment ( 2020 ) heeft de vereniging 23  leden
Elk jaar vindt er een ”Open Egchels koppel-darttoernooi” plaats in Café Bej Manders in
samenwerking met Dart Club Manders.
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EGOpop, zoveel meer dan alleen een muziekfestival!
 
EGOpop, oftewel Egchel Geeft Om pop, wordt georganiseerd door Stichting EGOpop. Ooit klein 
begonnen, niet meer dan een tent, een podium en een handjevol bands. Inmiddels een festival dat 
in Peel en Maas en daarbuiten omarmd wordt. Een festival dat zich al lang niet meer alleen richt op 
muziek, maar een totaalbeleving neerzet. Iedere twee jaar vindt dit festival plaats met 
ca. 2.500 bezoekers in twee dagen. 

De twaalfde editie was in mei 2018. Grote Nederlandse artiesten stonden op de bühne, maar er is 
ook veel aandacht voor lokaal en regionaal talent. In 2018 hebben de bezoekers gemerkt dat er 
meer aandacht is besteed aan sfeer, aankleding en beleving. Meer gevarieerd aanbod in muziek, 
drank en spijs. Deze lijn zal worden voortgezet naar de eerstvolgende editie in 2020.

De organisatie bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Een vaste groep van ca. 25 personen en 
daarnaast helpen er meer dan 100 vrijwilligers voor, op en na het festival. 
Er is veel samenwerking met diverse partners, verenigingen en ondernemers
uit Egchel en Peel en Maas.

Inlichtingen: Bart Delissen, Tel. 06 22 79 02 62 www.egopop.nl

Foto: maartje van berkel.fotograaf
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Senioren Biljart Bond Maas en Peel (SBB Maas en Peel)

Deze is opgericht in 1992 door onder andere Jac Habets uit Baarlo, Jo Hilkens uit Egchel en nog 
enkele andere personen. Zij deden een oproep in een regionaal weekblad. Uit de respons bleek dat 
er een grote behoefte onder de ouderen, 55-plussers was, om overdag in competitieverband te gaan 
biljarten. In het klein begonnen, maar snel groeiend naar een huidig bestand van plus minus 190 
actieve spelers. In totaal 39 teams, bestaande uit vier spelers, wordt er in drie klassen van 
september tot april gespeeld om de titels. 

De verenigingen komen uit bijna alle dorpen van onze gemeente, uit Baarlo, Helden, Kessel, 
Egchel. Panningen, Beringe, Grashoek, Meijel en Koningslust. Maasbree heeft helaas moeten 
afhaken. Tevens worden er persoonlijke kampioenschappen georganiseerd, waarvan de voorronden 
voor de kerst en de finales begin januari plaatsvinden.

Wie precies de naam heeft bedacht, weet ik niet, maar wel de vooruitziende blik van deze persoon 
om de bond niet SBB Peel en Maas te noemen. Wellicht zouden er dan mogelijk problemen zijn 
gekomen met de latere nieuwe gemeente “Peel en Maas”. De gedachte hier achter; Baarlo ligt aan 
de Maas en Meijel grenst aan De Peel.

In 2017 werd het vijfentwintig jarig jubileum gevierd in het Kerkeböske te Helden. Tijdens dit feest 
werd de heer Jac Habets door wethouder Roland van Kessel tot erevoorzitter benoemd. 
Hiervan zijn opnamen gemaakt door de Omroep Peel en Maas.

De competitie is op internet te volgen op de website “Biljartpoint.nl” en dan op Seniorenbiljartbond 
Maas en Peel klikken. Op deze site zijn alle uitslagen, standen, individuele prestaties en diverse 
statistieken te vinden. 
Daarnaast is er een eigen website “sbbmaasenpeel.nl” met nieuws en mededelingen.
 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Piet Thijssen 06-10546657.

Schutterij St. Leonardus

Schutterij Leonardus is een gezellige vereniging, waar iedereen zich thuis voelt en waar gezelligheid 
troef is. Gemiddeld bestaat onze Schutterij uit ongeveer 30 leden. Als U interesse heeft om lid te 
worden, bent U van harte welkom op ons Schuttersterrein aan De Horsten te Egchel. 
Het schietseizoen opent in het laatste weekend van maart. Vanaf dat weekend is de 
zaterdagavond onze vaste oefenavond.
 
Om kennis te maken met de schietsport wordt er jaarlijks een familie- en verenigingstreffen 
gehouden. Ook nemen wij ieder jaar deel aan: de Bondsfeesten van zusterverenigingen, het O.L.S. 
en het Dekenaal Schuttersfeest. In het winterseizoen worden in ons clublokaal luchtbukswedstrijden 
georganiseerd. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met een van onze bestuursleden of 
onze website www.stleonardus.nl bezoeken.
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KBO EGCHEL STELT ZICH VOOR

Wij zijn een vereniging die Gezelligheid met een grote G schrijft: samen een praatje maken en 
samen iets ondernemen. Het kan ook een manier zijn om het probleem van eenzaamheid onder 
ouderen een beetje op te lossen.

De doelgroep van onze vereniging zijn mensen van 55 jaar en ouder. We hebben 108 leden. 

Onze aktiviteiten:

 Informatieve lezingen, bijv. over gezondheid of financiën.
 Excursies, leerzaam én gezellig. We gaan dan een kijkje nemen bij bedrijven, 
           fabrieken of instellingen.
 Bezigheden gericht op bewegen. Voor ouderen is dit ó zo belangrijk. 
           We organiseren fietsen, wandelen, beugelen en jeu de boules.  
 
Mocht dit alles uw belangstelling hebben gewekt, dan kunt  u op zoek gaan naar meer informatie 
over onze vereniging via kbo.egchel@gmail.com Al uw vragen zullen wij graag beantwoorden.

Biljarten en Egchel een mooie twee-eenheid

Biljarters in Egchel zijn net mensen. Het lijkt wel of ze leeftijdsloos zijn omdat ze nooit volwassen zijn 
geworden. Biljarten in Egchel is grootse dingen klein doen. Maar rond het biljart wordt de geest wel 
even verfrist, even helemaal in het biljarten kruipen. Biljarten is net de Egchelse buitengebied, 
heerlijk is te vertoeven, de wind verfrist de geest. Van biljarten en het leven in Egchel is nog nooit 
iemand gillend de ravijn in gesprongen. Biljarten balanceert de mens achter de biljarter mooi uit. 
Ben jij diegene naar deze sport wel oren heeft?

Kom gewoon eens een kijkje nemen in het biljartdrome van Egchel bij café Manders. Daar 
aanschouw je dat biljarten niet even een vluchtig geluk van winst of verlies betekent ,maar ook dat 
biljarters meer lachen dan mensen! Biljarten is voor de niet-kenners  simpel, je stoot met een stok  
jou bal van de ene naar de andere bal, púnt en dat ietsje gecompliceerder, kan het mooier? 
Biljartend breng orde in je eigen chaos en nog belangrijker, de lak houd langer op je lijf en in je kop.

Biljarters krijgen ook geen kras op hun ziel bij verlies, een pilsje en een onder-ons praatje spoelt dat 
verlies simpel weg. Maar de geneugte van het winnen is even zaligmakend als veertien dagen 
vakantie aan de Spaanse kust.  Biljarters worden nooit door de tijd ingehaald omdat het lui zijn met 
een gouden randje. Egchel en biljarten, hoe meer verbonden kun je zijn.  

Wil een keer een balletje stoten? Hang je niet op aan je eigen spijker ,trek je stoute schoenen aan 
en neem eens een kijkje bij Manders, wie weet gaat ook bij jou het biljartlicht wel mooi branden. 
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Kindervakantiewerk Egchel                 
 
KinderVakantieWerk (KVW) Egchel is opgericht in 1983.
In juli 1986 is KVW ondergebracht in een Stichting met
als doel het bevorderen van gelegenheid tot ontmoeting,
amusement, creativiteit en vorming voor jeugdigen door
 middel van activiteiten tijdens de schoolvakanties. 

In de praktijk betekent dit dat er voor de Egchelse kinderen
van 4 tot 12 jaar activiteiten worden georganiseerd rondom:

 Sint Maarten
 Sinterklaas
 Kerstmis
 Pasen
 Koningsdag
 Zomerdagen.

Alle activiteiten worden tijdig bekendgemaakt via Isy (school) en de social media. 
Daarnaast hebben we een eigen website (www.kvw-egchel.nl) en vind je ons op www.egchel.net.

Dus als je jonge kinderen hebt: meld ze (via onze website) aan voor onze activiteiten!

Mocht je het leuk vinden eens een activiteit te organiseren of mee te denken over nieuwe 
activiteiten dan ben je van harte welkom en kun je je aanmelden via het bestuur van KVW 
(zie website voor contactgegevens).

Contactpersoon KVW: Carmen Rutten email: kindervakantiewerk.egchel@gmail.com
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“Buurtvereniging De Boerderijweg”

De buurtvereniging bestaat uit bewoners van de: Boerderijweg, Staldijk, Doorbrand, een gedeelte 
van de Karissendijk en de Haambergweg. Het is een buurt die gezellig samen zijn voorop heeft 
staan. Aangezien we achteraf wonen, geldt voor ons het spreekwoord: beter een goede buur, dan 
een verre vriend.  We staan voor elkaar klaar indien nodig en houden van een gezellig avond op 
zijn tijd. 

Elk jaar zijn er vaste activiteiten op het programma. Met de St. Maarten maken we een eigen 
vuurhoop, waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen en dollen. Daarna zetten we het 
gezellig samen zijn binnen verder, onder het genot van wafels, oliebollen, koffie, 
warme chocomel en een krat bier.   

Sinterklaas brengt jaarlijks een bezoek aan onze buurt. Voor de kinderen heeft hij een cadeautje bij 
en ook de oudere worden bij het bezoek betrokken. Na het vertrek van de goed heiligman zetten we 
de avond gezellig voort. 

Op het eind van de winter hebben ’s avonds een winteruitje. Dit is vaak een activiteit met wat eten 
en drinken. Met Pasen gaan we in het bos paaseieren zoeken en koffie drinken.

In de zomer trekken we er een zondagmiddag op uit met de kinderen. Soms hebben een activiteit, 
maar altijd iets van een barbecue. Daarnaast zijn we ook al jaren vaste deelnemer aan het 
stratenvolleybal toernooi in Egchel.
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Muziekvereniging Egchel

Muziekvereniging Egchel bestaat uit een fanfare, een gitaar- en een
vioolensemble en veel muziekleerlingen.

De vereniging doet er al 50 jaar alles aan om een goede binding met de gemeenschap te hebben. 
Evenementen en gebeurtenissen met een feestelijk tintje voorzien wij met plezier van levende 
muziek. Een werkgroep binnen onze vereniging adviseert over en begeleidt muzieklessen voor jong 
en oud. Ook volwassenen, die zelf muziek willen leren maken, zijn van harte welkom bij onze vereni-
ging. 

Indien u al een muziekinstrument kunt bespelen en graag samen muziek maakt bent u van hart 
welkom bij onze fanfare of onze ensembles. Het plezier in muziek maken staat voorop. Een hobby 
oefen je immers met plezier uit. Het samenspel  doen we onder de deskundige leiding van onze 
dirigenten. Onze dirigenten staan voor een goede kwaliteit, respect en voldoende uitdaging voor de 
leden.

De contactgegevens en nadere informatie is te vinden op de website van het dorpsoverleg Egchel 
bij het onderdeel verenigingen. Iedereen van jong tot oud is van harte welkom in onze vereniging.
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IKC de Kemp, de school voor Egchel en omgeving

IKC de Kemp biedt kwalitatief goed onderwijs. Dit doet de
school vanuit de overtuiging dat kinderen een behoefte
hebben om zich breed te ontwikkelen. IKC De Kemp is
naast een leerplek ook een ontmoetingsplaats voor kinderen
en volwassenen. Een plek waar kinderen en volwassenen
kennis, vaardigheden en houding verder ontwikkelen. 
Dit dragen we uit door invulling te geven aan vier kernwaarden:

Op IKC De Kemp staat welbevinden voorop. Welbevinden in de breedste zin van het woord; 
een omgeving creëren waarin alle betrokkenen door het aanwezige klimaat optimaal kunnen 
functioneren. Welbevinden is voor ons de voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. 
Een kindvriendelijke school met een veilig pedagogisch klimaat. Kinderen en andere 
betrokkenen geven elkaar de ruimte, respecteren en accepteren elkaar waardoor iedereen
zich op zijn/ haar plek voelt.

Van iedereen (team en leerlingen) op IKC De Kemp wordt verwacht dat hij/ zij zich kan ontwikkelen. 
Als  individu, je groeit en leert je eigen kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen. Maar ook als mens
in de samenleving. Je leert je kwaliteiten met anderen te delen.

Betrokkenheid naar ouders en kinderen toe. Met ouders en kinderen wordt een goede band 
opgebouwd. Er wordt door leerkrachten met ouders en kinderen op een positieve en opbouwende  
manier samengewerkt waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. Kinderen, ouders en 
leerkrachten voelen zich nauw betrokken bij alles wat er op school gebeurt.

Iedereen die bij onze school betrokken is draagt verantwoordelijkheid voor zichzelf en de ander 
door met zorg en toewijding te handelen in verschillende situaties. Ouders en leerkrachten hebben 
de verantwoordelijkheid samen op te trekken om recht te doen aan de ontwikkeling van het kind. 
Team IKC de Kemp
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Colofon:

De teksten zijn aangeleverd door en onder verantwoordelijkheid van de contactpersonen
van de verenigingen/stichtingen.

Samenstelling: Wie Naus, Jan Schaareman en Henk Thiesen.

Grafische opmaak: Guido Naus.

Op Egchel.net staan de adressen verenigingen/stichtingen opgenomen. 
Heeft u een mutatie, geef deze dan door op …………………………..

Foto’s : diverse verenigingen, Guido Naus, Jan Schaareman, 
Gemeentearchief Helden, Henk Thiesen.
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