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Beste inwoners van Egchel,

Voor U ligt een nieuw infoboekje voor alle inwoners van Egchel. Dit

infoboekje is ontstaan op basis van een initiatief  van het Dorpsoverleg

Egchel. Wij zijn met de uitgave van dit infoboekje gepast trots. 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, zeker voor de

nieuwkomers.

Het Dorpsoverleg Egchel hoopt met dit infoboekje hierin geslaagd te zijn

en zal zorgdragen om dit actueel te houden.

Veel leesplezier en gebruikersgemak toegewenst.

Piet Delissen

voorzitter Dorpsoverleg Egchel.
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Egchelhei was van de

gezamenlijke boeren en werd

“gemeijnte” genoemd. Behalve

weideplaats voor het vee werd

hier ook turf gehaald en plaggen

voor de potstal. Eeuwenlang

werd over dit gebied getwist

tussen Helden en Kessel tegen

Neer en Roggel. 

Later werden tussen de oude

boerderijen de burgerhuizen

gebouwd. Dit verklaart de aparte

ruimtelijke ordening van Egchel.

De bevolking van Achell was 100 % in de landbouw actief. Er stonden

verschillende grote boerderijen zoals Gielenhof, Roosenhof, de Hof van

Enckevoort en Klaessenhof. De hof van Enckevoort was een Gelders leen. 

De overige boerderijen waren beduidend kleiner met gemiddeld enkele

hectaren grond en slechts een of twee koeien. Een karig bestaan dus. 

Tot 1830 gingen alle inwoners van de hele gemeente naar de

H.Lambertuskerk, al konden de bewoners op zon- en feestdagen ook

terecht in de "Kapel" te Panningen. 

In 1830 werd Panningen tot parochie verheven. De inwoners van Egchel

en van de Keup bleven echter bij de parochie Helden-dorp. 

In de dertiger jaren van de vorige eeuw werd door de 500 inwoners

tellende gemeenschap een poging ondernomen om een zelfstandig

rectoraat te stichten. Na de tweede wereldoorlog werd, met steun van

rector Thomassen, in 1948 de grote stap gewaagd. Hoe het verenigings-

leven zich daarna ontwikkelde kunt u in deze infoboekje lezen. 

Wilt u of willen uw kinderen meer weten over Egchel. Dan kunt u het

boek "Van Achell tot Egchel  downloaden" op www.egchels-verleden.nl

of contact opnemen met de auteur Henk Thiesen.
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De geschiedenis van Achell heeft ver voor 1948 zijn oorsprong. De naam

Agell of Aechell is een afgeleid van Aichelloo, dat de betekenis heeft van

Eikenbos. Achell lag ingesloten tussen Everloo, de Eikelenpeel en Kessel-

Eik.  De schrijfwijze van de naam heeft in de loop van de  eeuwen een

hele ontwikkeling doorgemaakt. In de 19e

eeuw wordt de schrijfwijze Aggel vervangen

voor Eggel. Vervolgens is de stap naar

Egchel niet zo groot meer. De ontwikkeling

van de naam ziet er als volgt uit: Achell >
Aechell > Aggel > Eggel > Egchel 

In de 14e eeuw komen we in Helden al mensen tegen die de naam Van

Achel droegen. Zo komen wij in 1387 een schepen (wethouder) met de

naam "Henneken van Agell" tegen. Hij vertegenwoordigde de

boerengemeenschap Helden (en natuurlijk vooral Achell) in de

schepenbank (College van B&W) van destijds nog Kessel en Helden. 

Zijn achternaam kreeg hij waarschijnlijk omdat hij volgens de andere

bestuurders uit Hertschap Achell kwam. Ieder Hertschap had een

gezworene. (een soort raadslid) Soms werden de gezworenen later

schepen (wethouder). In 1387 had Egchel dus al een voorganger van Piet

Tielen. We weten daarom met zekerheid dat de gemeenschap Achell

meer dan 600 jaar oud is. Waarschijnlijk bestaat die gemeenschap zelfs

al 1000 jaar, maar daar hebben we geen bewijzen van.

Dat er ook echt sprake was van een gemeenschap, blijkt uit de officiële

vermelding van "heerscap Achel" in 1459. Een Hertschap is een groep

boeren die samen een herder in dienst hadden. Helden kende tot de

oprichting van parochie Panningen in 1830, 6 hertschappen, “Dorp,

Onraij, Paninge, Everlo, Beringen en Achell”. Tot het grondgebied van

Achell behoorden De Keup, Egchel, De Hub en Zelen. Het gebied
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Geschiedenis

Schrijfwijze Achell in 1618. Egchel (Eggel) op de Tranchotkaart uit 1802



betrokken bij het instandhouden en uitbouwen van een gezonde

parochiegemeenschap. De betrokkenheid was zeer groot. 

De samenwerking en de contacten met de bestaande verenigingen en

organisaties was goed; nieuwe, eigen verenigingen werden opgericht en

er werd een school gebouwd. 

In de afgelopen (bijna) 60 jaar is er veel veranderd, de moderne tijd ging

ook Egchel niet voorbij, maar nog steeds mag de parochie zich gelukkig

prijzen om de medewerking van zo veel vrijwilligers en de goede

contacten met de school en de verenigingen. 

Dankzij kerkbestuur, zangkoor, liturgiegroep, avondwake-groep en de

leden van de KBO die het kerkhof verzorgen, dankzij de persoonlijke

inzet en de vrijwillige kerkbijdrage van velen, kunnen we nog steeds

onze goed verzorgde diensten aanbieden aan de Egchelse gemeenschap. 

Iedere zondagmorgen om half elf is er een Eucharistie-viering; daarnaast

zijn er vieringen bij rouwen en trouwen.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Frits Sillekens tel. 3079530.

Waarnemend pastoor Giel Peeters c.m.  
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Parochie Sint Jacobus

Op 18 januari 1948 legde Mgr. Lemmens de eerste steen van de kerk

van Egchel. 

Onder de bezielende leiding van Albert Thomassen (in die tijd kapelaan

te Helden) en het eerste kerkbestuur: Lei Naus, Kubbes Steeghs, Thei

Vestjens, Thei Peeters en Lin van Knippenberg, werd Egchel een

zelfstandig rectoraat. In 1977 werd het een zelfstandige parochie.

Ter nagedachtenis aan kapelaan Jacques Naus, geboren in Egchel en om

het leven gekomen in het concentratiekamp van Bergen-Belsen, kreeg de

kerk de naam St.Jacobus. 

Ondanks, of misschien wel dankzij, de zwakke financiële basis van het

nieuwe rectoraat, was heel de Egchelse bevolking steeds zeer actief
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Peuterspeelzaak Pinkeltje is gevestigd in Basisschool de Kemp. De

peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen vanaf twee tot vier jaar om al

spelend te leren. Dit als voorbereiding op de basisschool

De kinderen wordt alle ruimte geboden om te spelen en te knutselen en

zo vertrouwd te raken met andere kinderen

De kinderen kunnen 3 maanden voor plaatsing aangemeld worden.

Loop gerust eens op een van deze morgens binnen om een

inschrijfformulier op te halen en tevens een kijkje te nemen.

Tevens is meer informatie te vinden op de website: www.prisma-spo.nl.

Hierop vind u informatie over de peuterspeelzalen.
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De school vormt het middelpunt voor de opgroeiende Egchelse jeugd van

4 t/m 12 jaar. In samenwerking met de ouders werkt het schoolteam aan

de missie en visie van de school.

Missie: Elk kind zijn eigen plek 

Visie: Basisschool ``De Kemp`` is een open actieve school voor kinderen,

waarbij in overleg met de ouders, kwalitatief goed onderwijs centraal

staat, met aandacht en respect voor onderwijsbehoefte van het

individuele kind. Een christelijke levenshouding met aandacht en respect

voor  andere levensbeschouwelijke

opvattingen is de basis voor alle

omgang met elkaar. In de

communicatie en interactie met elkaar

wil het schoolteam zich steeds meer

richten op het aanboren en

ontwikkelen van kernkwaliteiten en

talenten bij kinderen en leraren.

Omdat het welzijn van de leerlingen voorop staat, wil de school hen

onderwijzen en opvoeden binnen een gestructureerde en veilige

omgeving, met respect en acceptatie voor elkaar. Men wil hun creativiteit

en hun zelfstandigheid ontwikkelen en bevorderen, zodat zij vol

zelfvertrouwen de volgende fase van hun leven kunnen binnengaan en

de verantwoordelijkheid daarvoor durven en kunnen nemen.

Basisschool De Kemp maakt deel uit van stichting Prisma. Stichting

Prisma vormt het bevoegd gezag van 11 basisscholen, 1 openbare school

en een school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Helden en

Kessel.

Motto: Stichting Prisma bundelt krachten
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Egchelse kermis, zoals wij die nu kennen, wordt deze sinds 1968

georganiseerd door Café Manders, en wordt gehouden in het tweede

weekend van Juni.

Vele oud inwoners van Egchel nemen dit weekend te baat, om hun

familieband weer aan te sterken,en met hun familie de Kermis te

bezoeken.
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In de jaren 70 werd duidelijk hoe groot de behoefte was aan een

gemeenschapshuis een clublokaal voor Jong Nederland en een gymzaal

voor het kleuter- en basisonderwijs.

Mede door een bijdrage van 100 gulden per gezin kon in 1979 gestart

worden met de bouw van het gemeenschapshuis ´t Erf.

De bestuursvorm is een stichting met twee beheerders in vaste dienst en

een 40 tal vrijwilligers "de erfgenamen" voor allerlei hand en

spandiensten.

´t Erf is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor Egchelse

verenigingen, sporters, een plaats waar de concerten van de

muziekvereniging gehouden worden, tal van carnavalsactiviteiten plaats

vinden en het jaarlijks terugkerend stratenvolleybaltoernooi gehouden

wordt. Kortom een ontmoetingsplaats voor iedereen in Egchel.
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Dorpsoverleg Egchel

Dorpsoverleg Egchel wil samen met de Egchelse gemeenschap de

leefbaarheid in Egchel bevorderen op allerlei gebied. Dit doet zij onder

meer via commissies die onder het Dorpsoverleg vallen. Permanente

commissies zijn commissie activiteiten, Commissie Ruimtelijke Ordening

en Commissie Welzijn en Communicatie. Ook kunnen er tijdelijke

commissies opgericht worden ter ondersteuning van de bestaande

commissies. 

Commissie Ruimtelijke Ordening

De Commissie Ruimtelijke Ordening houd zich bezig met de volgende

onderwerpen:

• Uitbreidings plannen (Diverse soort woningbouw)

• Aanleg wegen en trottoirs

• Veiligheid in en buiten het dorp

• Buitengebied (Industrie beleid)

Commissie  Activiteiten

De Activiteiten Commissie houdt zich bezig met het organiseren van de

Kerst In en de Egchelse Kermis. Ook heeft ze de activiteiten

overgenomen van het Kernteam, wat betekend, het organiseren van

diverse activiteiten voor de 55-plussers.

Commissie Welzijn en Communicatie 

Deze commissie draagt zorg voor de evenementenkalender, de website:

www.egchel.net en dit infoboekje. 

De commissie verzorgt twee maal per jaar het Egchels nieuws.
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Van oudsher werd het economische aspect vooral gedomineerd door

landbouw en intensieve veehouderij. Vroeger lagen de bedrijven overal

verspreid. Het gebied tussen de Roggelseweg, Jacobusstraat, Karissendijk

en de Melkweg is nu aangewezen als intensiveringsgebied. 

De laatste decennia is meer de diversiteit toegenomen. Ook de tuinbouw

ontwikkelde zich sterk in Egchel, met name de bloemen- en paprikateelt.

Ook zijn er verschillende boomkwekerijen, een nertsenfokkerij en een

grote paardenmanege.

Ook telt Egchel verschillende eenmansbedrijfjes. 

Daaruit kunnen we concluderen dat het in Egchel goed ondernemen is.
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“Buurtvereniging Boerderijweg”

De buurtvereniging bestaat uit bewoners van de: Boerderijweg, Staldijk,

Doorbrand en gedeeltelijk Karissendijk.

Elk jaar zijn er vaste

activiteiten b.v.

St.Maarten,

Sinterklaas, paaseieren

zoeken, zomeruitstapje

met barbecue,

winteruitstapje

enz.enz.

Buurtvereniging "De Hub"

Buurtvereniging de Hub, opgericht in 1967, is een actieve vereniging. 

Wij bestaan uit de straten: Hub, Bakkersweg, Linderweg, Rootsdijk,

Hondsheuvelstraat, Eemsestraat en een klein stukje van Zelen. 

Ongeveer 33 gezinnen

zijn lid en er is veel

jonge aanwas. Elk jaar

worden er vele

activiteiten ontplooid

voor jong & oud.

Kortom: gezelligheid

troef! 
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Biljartvereniging “B.C. Egchel”

De biljartvereniging heeft als doelstelling het  promoten van de

biljartsport in het algemeen. Een gezellige vereniging die er voor zorgt

dat ontspanning en (wedstrijd-)spanning hand in hand gaan. Er wordt in

competitieverband tegen teams uit de regio Venlo gespeeld. (Venlose

Biljart Bond e.o.). Tevens worden er persoonlijke toernooien

georganiseerd en worden door het clublocaal (Café Manders) de open

Egchelse Kampioenschappen georganiseerd, om ook niet biljarters te

laten proeven van de biljartsport.      

De competitie loopt ongeveer van september tot april, in de

zomermaanden is er geen competitie. Deze sport is voor een ieder

toegankelijk omdat de speelsterkte niet van belang is. De opzet van de

competitie is zodanig dat in principe iedereen evenveel kans heeft om te

winnen van zijn tegenstander, ongeacht zijn of haar speelsterkte.
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Verenigingen

In de verte de glazen horizon van Egchel



Carnavalsvereniging "C.V. De Kemphazen"

De carnavalsvereniging is in 1967 opgericht en bestaat inmiddels al meer

dan 40 jaar. In al die jaren zijn De Kemphazen uitgegroeid tot een

bloeiende vereniging die ze nu zijn. Ze organiseren ieder jaar opnieuw

alle festiviteiten rondom de carnaval. Deze bestaan uit: van b.v. de

liedjesavond, bonte avond , optocht, etc. Ook wordt de jaarlijkse

rommelmarkt georganiseerd die in oktober plaats vindt. 

Dartclub "D.C. Manders"

Dart Club Manders ( DC Manders ) is in 1991 opgericht en bestaat

momenteel uit een twintigtal leden.

Deze leden zijn onderverdeeld in verschillende teams, die aangesloten

zijn bij 2 bonden, de V.D.O. (Venlose Darts Organisatie), welke weer

aangesloten is bij de N.D.B.(Nederlandse Dart Bond) en de C.D.O.(Café'

Darts Organisatie). Deze laatste is eigenlijk geen officiële organisatie,

maar een "wilde" Bond welke ontstaan is na het ter ziele gaan van de

L.D.B.(Limburgse Dart Bond).

Verder wordt er binnen onze vereniging ieder jaar een "Open Egchels

Koppel Darttoernooi" georganiseerd, welke meestal plaats vindt in

November.

Hierin wordt dan gestreden om (gesponsorde) geldprijzen, bekers en

uiteraard de felbegeerde wisseltrofee. Ons clublokaal is Café Manders.
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Kunstwerk ‘De Ontmoeting’ voor gemeenschapshuis ‘t Erf.



Stichting EGOpop

Stichting EGOpop is officieel opgericht op 4 oktober 2004, na een uiterst

succesvol verlopen eerste editie van het EGOpop-festival. De stichting

bestaat uit muziekliefhebbers in alle leeftijden en is voortgekomen uit de

leefbaarheids-discussies georganiseerd door het Dorpsoverleg.

Doelstelling van Stichting EGOpop is dan ook het vergroten van de

leefbaarheid van Helden en Egchel in het bijzonder. Dit door o.a. het

organiseren van een groot muziekfestival en een zomercarnaval. Meer

informatie over Stichting EGOpop is te vinden op onze website:

www.egopop.nl

Welfare afdeling Egchel

De welfare afdeling Egchel is door een initiatief van de K.B.O. opgericht

in 1978 en maakt onderdeel uit van het Rode Kruis. Elke Dinsdag

middag wordt er in het ’t Erf onder het genot van een kopje koffie

geknutseld en gehandwerkt. Bent uw nieuwsgierig, loop dan gerust eens

binnen, zowel dames als heren zijn van harte welkom.

Gemengd zangkoor

Het gemengd koor is in 1972 ontstaan uit het toen bestaande herenkoor

en het nieuw opgerichte dames koor. Het koor verzorgt de muzikale

opluistering voor de Heilige missen, begrafenissen etc. Nieuwe leden zijn

altijd welkom.
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Jong Nederland Egchel

Jong Nederland Egchel is een jeugdclub die jonge mensen de ruimte

geeft die ze nodig hebben. Vanaf het zesde tot en met het achttiende

levensjaar kan ieder kind bij Jong Nederland Egchel terecht. En omdat

iedereen het leuker vindt om met leeftijdgenoten te spelen, zijn de

kinderen ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen. Deze groepen

worden begeleid door bekwame leiders en leidsters. Deze gemotiveerde

club vrijwilligers organiseert alle activiteiten op het gebied van sport en

spel, buitenleven en creativiteit, de 3 spelpeilers van Jong Nederland.

Hiertoe heeft Jong Nederland Egchel de beschikking over een eigen

clubgebouw, “De Blokhut” en een sport- en kampeerterrein “Het

Kliëveld” is gelegen in de bosrijke omgeving van Egchel. De activiteiten

bestaan uit de wekelijkse groepsbijeenkomsten, weekends, toernooien,

najaarsactiviteiten, carnavalsavond en natuurlijk de zomerkampen. Jong

Nederland Egchel is één van de vele plaatselijke Jong Nederland

afdelingen die zijn aangesloten bij de koepelorganisatie Jong Nederland

Limburg. Daarnaast vormt de club samen met een aantal Jong Nederland

afdelingen in de buurt het Grand District Du Nord. Kortom: Jong

Nederland Egchel is speels, vrolijk en uitdagend! Voor elke leeftijd.

Creatief, buiten, binnen, sport en spel…… Jong Nederland Egchel,

omdat spelen méér is dan een spelletje! 
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K.B.O. Egchel

De K.B.O. werd in 1968 opgericht. De vereniging is er voor iedereen van

55 jaar en ouder. Ze organiseren wandel- en fietstochten, excursies,

lezingen, ontspanningsmiddagen, koersballen en de jaarlijkse

kerstviering. Verder is er elke week de mogelijkheid om te kaarten of te

sporten. Deze activiteiten vinden plaats in ’t Erf.

Kindervakantiewerk Egchel

Kindervakantiewerk bestaat inmiddels al meer dan 25 jaar en organiseert

activiteiten voor alle Egchelse kinderen tot en met groep 8 van de

basisschool. Het doel van de stichting is het bevorderen van gelegenheid

tot ontmoeting, amusement, creativiteit en vorming voor jeugdigen door

middel van activiteiten tijdens de schoolvakanties. Iedere zomervakantie

worden drie vakantiedagen georganiseerd boordevol activiteiten voor de

jeugd. Ook organiseren ze de activiteiten tijdens de carnaval, rondom

jeugdraad met de jeugdprins en jeugdprinses in hun midden, alsmede

Koninginnedag, Sint Maarten en Sinterklaasviering.

Kindervakantiewerk wordt volledig gerund door enthousiaste vrijwilligers

en ook de ouders dragen hun steentje bij. 
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Kunstwerk “De Aar” op het Funs Reijnenplein in de Egchelhoek.



Muziekvereniging Egchel

In  2001 is de muziekvereniging, in zijn huidige vorm, ontstaan uit de

fanfare Egchel, wat geresulteerd heeft in fanfare, jeugd ensemble, viool

ensemble, gitaar ensemble, percussie groep, blokfluiters en

solomuzikanten op keyboard en piano. De vereniging bestaat uit bijna

100 leden waarvan circa 40 jeugdleden. Elke week worden er door de

verschillende onderdelen  repetities gehouden bij café Manders en Dok 6

Het doel van de vereniging is gezellig met z’n allen muziek maken

alsmede de opleiding van de jeugdige muziekanten. Om hier een extra

stimulans aan te geven worden er optredens geregeld zoals: de

voorspeelmorgens, de seizoensafsluiting, HOP, Play-in enzovoorts. Verder

streeft de fanfare ernaar om 4 concerten per jaar te geven eventueel in

samenwerking met de ensembles. Ook is de fanfare aanwezig bij alle

openbare dorpse aangelegenheden, zoals: Sint Maarten, het inhalen van

Sinterklaas, de kerstviering in de kerk, Allerzielen, carnaval, jubilea, enz.

Wilt u meer weten: www.muziekverenigingegchel.nl . U bent natuurlijk

van harte welkom op onze repetities en vooral bij de concerten.

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 luchtbuks-

wedstrijden georganiseerd. Voor meer informatie kunt U contact

opnemen met een van onze bestuursleden of onze website

www.stleonardus.nl bezoeken.

26Infoboekje Egchel Infoboekje Egchel27

Karissendijk Kunstwerk van Lo van der Linden uit 1991.



Trimclub Egchel

De Trimclub Egchel is met het gereedkomen van het gemeenschapshuis “

‘t Erf ” in Egchel 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 een 25-tal leden, waaronder inmiddels

een aantal rustende leden. De leeftijd van de leden varieert van 45 t/m

75 jaar.

Elke vrijdagavond wordt er in de gymzaal van ’t Erf gesport. Het eerste

half uur bestaat uit spierversterkende oefeningen in allerlei vorm, waarbij

ook de toestellen en apparaten in de gymzaal gebruikt worden. Dit

wordt afgewisseld met diverse balspelen zoals voetbal, handbal, trefbal,

enz. Het laatste uur wordt altijd volleybal gespeeld.

Na het sporten wordt in het gemeenschapshuis nog wat gezellig

nagepraat en gekaart, altijd onder het genot van een natje en een

droogje.

Andere activiteiten zijn het jaarlijkse wandelweekend, sportieve feestdag,

kaartavond en op zondagmorgen Nordic Walking.

Voetbalvereniging "S.V. Egchel"

De voetbalvereniging van S.V. Egchel is opgericht in 1958 en heeft als

doel het bevorderen van de voetbalsport in zijn algemeenheid. Ze

trachten dit te bereiken door aangesloten te zijn bij de KNVB en door

deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde competities en het

organiseren van vriendschappelijke c.q. oefenwedstrijden en het altijd

gezellige minitoernooi met Pinksteren. 

De voetbalsport wordt beoefend van jong tot oud. Vanaf 6 jaar kunnen

nieuwe leden zich aanmelden bij de vereniging. De wedstrijden voor de

junioren tot en met 18 jaar, worden op zaterdag gespeeld en de senioren

spelen op zondag. Natuurlijk is er na de trainingen en wedstrijden altijd

de gelegenheid tot napraten in de derde helft. 
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De Gruise Epper



Wildbeheer Eenheid Egchel

De Wildbeheer Eenheid Egchel is ontstaan in 1991 uit de

Jagersvereniging Egchel die reeds in 1979 opgericht werd. Voor die tijd

werd er wel gejaagd maar niet in verenigingsverband.

De leden van de vereniging zorgen door de jacht, voor het in evenwicht

houden van de natuurlijke populaties. Ook het creëren van voedsel-

plaatsen, drinkbakken, broedgelegenheden, etc, draagt hieraan bij.

Zij Actief

Zij Actief is een vereniging voor alle vrouwen in Egchel. Op dit moment

hebben ze circa 100 leden en bestaan al vanaf 1949. Voorheen werd Zij

Actief de Boerinnenbond genoemd, daarna de L.V.B. (Limburgse

Vrouwen Beweging) en nu dus Zij Actief. De bijeenkomsten in ’t Erf

worden gehouden op dinsdag avond. De activiteiten bestaan uit b.v.

lezingen op allerlei gebied zoals medisch, gezondheid, sociaal etc.  

Ook worden er workshops gegeven over b.v. koken, sieraden maken etc.

Er word gefietst er zijn excursies en er worden gezellige avonden met

muziek of spellen georganiseerd. Op de maandag avond is er gym.

Gevolleybald word er op de maandag en donderdag. Zoals u ziet voor

elk wat wils. Wij nodigen u uit om op een van onze bijeenkomsten

binnen te lopen in ’t Erf, en dan met ons kennis te maken. Wij bieden u

graag een kop koffie of thee aan.
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De Roggelseweg vanaf de Keup gezien. De Kapelaan Nausstraat



S.V. Egchel (de onderhoudsploeg)

Naast de “normale vrijwilligers” zoals o.a. leiders, trainers, bestuursleden

en wedstrijdleiders zijn er ook nog een aantal mensen actief buiten het

voetbal gebeuren. Zoals de onderhoudsploeg die belast is met o.a. het

onderhoud van de gebouwen terreinen en materialen. De kantinedames

zijn actief op de zaterdag tijdens en na de jeugdwedstrijden.

Parochie H. Jacobus de Meerdere

De vrijwilligers van de werkzaamheden voor de parochie komen voort uit

de K.B.O. Zij zorgen voor de onderhoudswerkzaamheden in en rondom de

kerk en het onderhouden van het kerkhof. Ook tijdens de vieringen

verzorgen zij ondersteunende werkzaamheden zoals collecteren, koster etc. 

Heeft u interesse benader gerust de desbetreffende organisaties.
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Vrijwilligersclub  “de Erfgenamen”

De erfgenamen zijn alle vrijwilligers die iets doen in of voor

gemeenschapshuis ’t erf. Dit zijn onder andere bar, schoonmaak en

technische werkzaamheden. Ook zijn er vrijwilligers die de gymzaal

inrichten voor alle Egchelse activiteiten en het buitenonderhoud. Verder

is er een volleybalcommissie die jaarlijks het stratenvolleybaltoernooi

organiseert. De erfgenamen bestaan uit ruim 50 personen die zich

inzetten voor gemeenschapshuis ’t Erf. Ook interesse? 

Informeer dan bij het bestuur van gemeenschapshuis ‘t Erf.
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Vrijwilligersclubs in Egchel

Uitbreiding Egchel-Noord (wethouder Tielenstraat) in de beginfase, 2005.
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Boerderijweg gezien vanaf Kanaaldijk. Fragment uit de kaart van Helden. (bron: Gemeente Helden)



Dit is een veel gehoorde kreet, als mensen iets zien of horen uit het

verleden. Een reden temeer om dit archief dat inmiddels 25 jaar bestaat

zo noemen. Het archief  herbergt inmiddels duizenden foto’s en

documenten van Helden en in het bijzonder van onze gemeenschap

Egchel. Zo treffen we materiaal van de kerk,

school, verenigingen, straatbeelden,

personen, krantenartikelen,

bevolkingsregisters, kadastergegevens,

oude kaarten, oude notarisakten,

overlijdensprentjes en

geschiedenisboeken uit de regio aan.

De documenten en foto’s zijn

geordend in klappers (ca. 500) met

naamaanduidingen. Uit het archief zijn

reeds diverse tentoonstellingen en publicaties

voortgekomen. In 2006 zijn voorbereidingen

begonnen om op onze basisschool geschiedenislessen te geven over

Egchel. Ook in dit archief rukt de digitalisering steeds verder op. Het

resultaat hiervan kunt u zien op de website www.egchels-verleden.nl .

Behalve het boek “Van Achell tot Egchel” staan ook alle straatnamen en

veldnamen van Helden op het internet. Zoek de betekenis van uw

straatnaam maar eens op? Indien u gegevens wenst in te zien of iets

uitgezocht wil hebben kunt u na het maken van een afspraak bij mij

terecht. Verder hou ik me aanbevolen voor documenten, foto’s, kranten,

overlijdensprentjes, akten enz. voor het archief. De toekomstige

generaties zullen er plezier aan beleven. Henk Thiesen (tel. 077-3074548)

(mail: henkthiesen@hetnet.nl)
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Historisch Archief  
“Des Lang Geleeje”


