
Varkenshouderij en dierenhouderij, 
waaronder schapen kwamen erbij. 



Classificatie van een geslacht varken 



In de zomer waren er veel 
ponykampen. 



Het aantal diploma’s welke elk   
jaar werden uitgereikt was zo groot in aantal, dat 
ze moesten uitwijken naar grote zalen of ruimten, 
zoals hier naar manege “Wienus Hof”. Het was een 

groot feest voor leerlingen en personeel. 



Diploma 
uitreiking in de 

manege. 



Rundveehouderij kwam erbij en dus moest er een 
rundveebedrijf gebouwd worden aan de Dijkerheide in 

1964. Veel werk werd door het personeel zelf 
uitgevoerd, ook buiten de werktijden. 



De bouw van het rundveebedrijf aan de Dijkerheide 
was allemaal eigenbouw. Dus met eigen personeel. 



Het inrichten van de rundveestal “De Dijkerheide”. 



Eindelijk was de stal klaar en de eerste koe werd 
binnen gezet. Er was veel belangstelling en samen 

met alle stagebedrijven werden lessen 
rundveehouderij gegeven. 



Het “Hanekempke” was de naam van onze 
personeelsvereniging. 

De personeelsvereniging 
was zeer actief en 
bekend in heel Horst.  
Als kon werden er zo 
min mogelijk lessen 
gegeven met carnaval, 
om alle aandacht te 
richten op het bouwen 
van wagens voor jong en 
oud. 



Een creatie van ‘t ‘Hanekempke”was de 
‘Kikoschava’, oftewel  

kip-koe-schaap-varken 



Prins carnaval met zijn raad van elf tijdens een 
bezoek aan de receptie van de ‘Tuutekop’ in 
1971 bij prins Hay Hofmans (Hay d’n eerste) 



Rundveebedrijf “Dijkerheide”, 1988 



Bedrijf “De Nies”, 1979 



Bedrijf “De Nies” met omliggende bedrijven en 
landerijen. 



De pelsdierhouderij kwam sterk opzetten 
met Nertsten en Vossen. 



Linksboven de zilvervos, de rest zijn 
Nertsen met diverse kleurslagen. 



Het opvangen en zuiveren van al de afvalstoffen 
werd ook steeds belangrijker. 



Lessen over bestrijdingsmiddelen, beoordeling 
jongvee en onderkennen van dieren  



Praktijkles werken in de natuur 
en het gebruik van diverse 

zaagmethoden. 



Het inrichten en onderhouden van 
natuurgebieden, bijv. “’t Ham”. 



Het verblijven in ons (oude) 
logeergebouw was erg gezellig. 



Onze keuken in het nieuwe logeergebouw was 
de trots van de beheerder, Frans v.d. Nieuwboer 



Verbouwing van het logeergebouw in 1980. 


	Parktijkschool�Hegelsom�door de jaren heen
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Dianummer 24
	Dianummer 25
	Dianummer 26
	Dianummer 27
	Dianummer 28
	Dianummer 29
	Dianummer 30
	Dianummer 31
	Dianummer 32
	Dianummer 33
	Dianummer 34
	Dianummer 35
	Dianummer 36
	Dianummer 37
	Dianummer 38
	Dianummer 39
	Dianummer 40
	Dianummer 41
	Dianummer 42
	Dianummer 43
	Dianummer 44
	Dianummer 45
	Dianummer 46
	Dianummer 47
	Dianummer 48
	Dianummer 49

