
Parktijkschool 
Hegelsom 

door de jaren heen 



 
Eerste gebouwen (blokken) aan 

de Stationsstraat, 1963 



Schoolterrein, 1963 



Onze trotse haan, 1965 



De laatste hand aan het nieuwe 
schoolgebouw, 1964 



Pluimveevakschool in aanbouw, 
gezien vanaf Past. Debijestraat, 1964 



Hok in aanbouw 
(systeembouw) 

Overzicht schoolbedrijf, 1964 

Voeren in de half-automatische 
voertonnen 



Jonge hennen werden, in de buitenlucht, 
opgefokt op het oude voetbalveld.  
Op achtergrond de Boerenbond. 



De Pluimveevakschool gezien 
vanaf de Boerenbond-silo, 1964 



Bedrijf aan de Stationsstraat 

Hok3 Opslagschuur/werkplaats 

Hok1 Inrichting hok3 



Voederruimte Hok 1 
(toen waren er nog geen silo’s). 



Hok 2, met afdelingen voor 
verschillende rassen voor de fokkerij. 



Parktijklessen uit de eerste jaren. 

Voedervoorziening Verzorging konijnen 

Watervoorziening Selectie legkippen 



Hokinrichting en 
onderhoud 

Eieren sorteren en 
kwaliteitsbeoordeling 

Vanghaak selectie Meet- en regeltechniek 



Enten van jonge hennen tegen 
pokken en difterie. 

Geslachtsbepaling van 
eendagskuikens. 



Lessen algemene verzorging 



Toen het schoolgebouw nog niet klaar was 
moesten de lessen, zowel theorie als praktijk, 

in de diverse stallen gegeven worden. 



Het nieuwe schoolgebouw met  
zijn mooie leslokalen. 



Ook het lesgeven aan leerlingen uit andere 
landen was toen (1965) al heel normaal. 

Dit waren dames uit Afrika, die in hun eigen land 
onze kennis gingen overbrengen. 



Het nieuwe 
Demonstratiegebouw 

Controleren van de 
 ei kwaliteit 

Controle van de leg. Diverse thema’s uitgewerkt. 



Gezien vanaf de silo van de Boerenbond met op de 
voorgrond het toenmalig Logeergebouw uit 1969. 

Tevens woningen van verschillende personeelsleden. 



Het nieuwe logeergebouw in 1974-1975. 



In 1972 werd het bedrijf “op de Nies” 
gebouwd, foto uit 1976. 

Uitgangspunt was de oude boerderij van de 
familie Bouten. 



Het waren topjaren op de Nies,  
met veel leerlingen en vooral excursies 

uit binnen- en buitenland. 



Het was een heel modern bedrijf met later 
zelfs een kaasmakerij, “De Horstenaar”. 
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