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In 2017 werden 5 vergaderingen gehouden (23 maart, 15 juni, 14 en 28 september en 7
december).

Foto Nelly Dekker-Geurts

Vergadering op 7 december 2017 op locatie van Elzenweg 13
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Foto Nelly Dekker-Geurts

Vergadering 7 december 2017 op locatie van Elzenweg 13
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Dankwoord voorafgaande aan de vergadering van 7 december 2017 door voorzitter Graad
Tillemans aan Henk en Guusje Kuijpers voor het beschikbaar stellen van de huisvesting.
Foto Nelly Dekker-Geurts
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Archiveren
Op de 2e zaterdag van de maand (met uitzondering van de vakantiemaanden juli en
augustus) werden de archiveermiddagen op de locatie van Elzenweg 13 gehouden. In de
maanden april, mei, september, oktober en november werden op de laatste donderdag van
de maand extra archiveermiddagen gehouden.
Vrijwilligers
Op 19 oktober 2017 bereikte ons het droevige bericht dat onze webbeheerder Pieter Draak
op 56 jarige leeftijd is overleden. Een strijd tegen een slopende ziekte kon niet worden
gewonnen, ondanks het optimisme wat Pieter steeds bleef uitstralen. Pieter was in
samenwerking met een extern bedrijf bezig met het vernieuwen van onze website. Helaas
heeft hij deze klus niet meer af kunnen maken.
Op 25 en 26 oktober 2017 hebben we afscheid van Pieter moeten nemen.
Arno van Soest volgt Pieter op als webbeheerder.

Bezoek website

In tegenstelling tot voorgaande jaren is het thans niet mogelijk de bezoekgegevens uit het
systeem te krijgen. Zodra de nieuwe website gereed is kunnen de bezoekcijfers wel worden
verkregen.

Werkwijze
-

In de volgende werkgroepen worden onderwerpen uitgediept:
1. Geschiedenis (Algemeen, Kerk, Gebouwen, kruisen en kapellen, Monumenten,
Archeologische vondsten en Landkaarten)
2. Onderwijs
3. Bedrijfsleven (Middenstand, horeca, land- en Tuinbouw en Oude Beroepen)
4. Bevolking
5. Namen (Straatnamen, Familienamen en Bijnamen)
6. Onderscheidingen
7. Verenigingen

-

GESCHIEDENIS (GEBOUWEN - OUDE BOERDERIJEN)
Het inventariseren van de Hegelsomse kippen- en eenden bedrijven is nog niet
afgerond. Het blijft moeilijk om de gevraagde informatie te verkrijgen.

-

GEDACHTENISPRENTJES (BIDPRENTJES)
De beschikbare gedachtenisprentjes (bidprentjes) zijn gedigitaliseerd. Plaatsing op
de website is thans nog niet mogelijk, omdat de website is verouderd en niet goed
beveiligd is. Door een extern bedrijf is in de loop van 2017 een nieuwe website
gebouwd. De data van de oude website moeten nog allemaal worden overgeheveld
naar de nieuwe website. Daarna kunnen de gedachtenisprentjes op de nieuwe
website worden geplaatst.

Drukbezochte openluchtmis bij St. Joriskapel
Op 23 april wordt jaarlijks door de scouting internationaal de Sint Jorisdag gevierd.
Vanwege de naamdag van Sint Joris werd op zondag 23 april jl. een openluchtmis gehouden
bij de St. Joriskapel aan de St. Jorisweg te Hegelsom.
De H. Mis werd opgeluisterd door het Hubertuskoor. De belangstelling was erg groot. De
beschikbare 65 stoelen waren allemaal bezet en niet alle aanwezigen hadden een zitplaats.
De misdienaars werden geassisteerd door een tweetal kinderen, welke met Pinksteren de 1e
Communie doen. Na afloop was er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een
kopje koffie/thee met cake.
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Openluchtmis bij St. Joriskapel
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Foto Nelly Dekker-Geurts

Openluchtmis bij St. Joriskapel
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Gezamenlijk koffie drinken na afloop openluchtmis bij St. Joriskapel
Foto Nelly Dekker-Geurts

AEZEL PROJEK LIMBURG
Een viertal personen van onze stichting (Nelly Dekker, Stef Dekker, Willy Mooren en Aad
van Schaijk) zijn bezig met dit project en het digitaliseren van de kadasterkaarten en de
hierbij behorende gegevens.
Het Aezel Projek heeft tot doel de versnipperde erfgoedinformatie in Zuid Nederland te
digitaliseren, te bundelen (in kaart brengen) en voor het brede publiek beschikbaar te stellen
via internet.
Het Aezel Projek is vooral gebaseerd op kadastrale gegevens. Databanken worden gevuld
door vrijwilligers uit de diverse gemeentes d.m.v. OAT’s (geschreven bladzijden uit
kadasterboeken van 1842 digitaliseren in Excel) en Geo-refereren in het programma Qgis
(kadastrale kaarten uit 1842 projecteren op kadastrale kaarten uit 1950)
De vervolgleggers kunnen via het kadaster worden verkregen. De gegevens van de OAT’s
en het Geo-refereren worden uiteindelijk samengevoegd. De database wordt gehost
(beschikbaar gesteld) door de Universiteit van Leuven. Zij zetten de gegevens op de Aezel
website. Er is al een eerste opzet van een website. In september jl. zijn de projectleiders van
de dorpen die meewerken in het Aezel Projek uitgenodigd in Born om deze website te komen
bekijken en te zien hoever men hiermee is. Het zag er al heel professioneel uit en er wordt
flink aan gewerkt. Daar werd ook verteld, dat het Aezel Projek is samengegaan met het
LGGI (Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum).
Ze
vormen nu samen een combinatie van: erfgoed / personen / plaatsen / geschiedenis
Je kunt naar de website van het LGGI, maar doorklikken naar het Aezel Projek is nog niet
mogelijk.
Het Aezel Projek heeft ook de ANBI status verkregen en daardoor zijn ook belastingvrije
giften mogelijk. Daardoor hebben ze via google een “G suite” pakket (non profit) gekregen.
Hierdoor kunnen de deelnemende partijen samenwerken in de Cloud (met gratis software: 3
terra byte): makkelijker werken (gegevens doorsturen) en ook beter zaken te coördineren.
Het beleid van de provincie Limburg (deputé Ger Koopmans) is erop gericht, dat
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erfgoedverenigingen meer moeten gaan samenwerken. Het digitaliseren van historische data
is hierbij een belangrijk onderwerp. Zodoende sluit het Aezel Projek hier goed bij aan en zij
zijn dan ook gesprekspartner in deze. Voor de afzonderlijke stichtingen en verenigingen is
geen subsidiemogelijkheid meer.
Het uiteindelijke resultaat is dat je straks door middel van het aanklikken van een
kadasternummer van een perceel door de tijd heen kunt zien, wie de eigenaren waren/zijn,
wat hun beroep was/is, hoe groot het perceel is, etc.

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Ook in 2017 werd deelgenomen aan de Rabobank Clubkas Campagne. In de periode van 26
september tot en met 10 oktober werd onder de leden van de Rabobank Horst Venray de
stemronde gehouden. In totaliteit wordt een bedrag van € 125.000,00 verdeeld.
De Stichting Heemkunde Hegelsom voldoet aan de gestelde voorwaarden en de aanmelding
aan deze clubkas campagne is door de Rabobank Horst Venray goedgekeurd.
De financiële bijdrage zal worden gebruikt om de verouderde website te vernieuwen, zodat
de verzamelde gegevens en foto’s aan de Hegelsomse inwoners en andere
geïnteresseerden getoond kunnen worden.
Op 21 november is tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Mérthal in Horst, welke door een
afvaardiging van de Stichting Heemkunde Hegelsom wordt bijgewoond, de verdeling van de
gelden bekend gemaakt. Onze stichting ontvangt een bedrag van € 228,00 (89 stemmen).

KARAKTERISTIEKE PANDEN IN HORST AAN DE MAAS
De gemeente Horst aan de Maas wil op een vernieuwende manier inzicht krijgen in de
cultuurhistorische waarden van de gemeente. Er zal een lijst van karakteristieke panden in
de gemeente worden samengesteld. De inventarisatie in ons dorp heeft vorig jaar al
plaatsgevonden en de panden zijn ingebracht in het gemeentelijk systeem.
Op 21 maart 2017 heeft nader overleg hierover plaatsgevonden met de heer Bolhuis van de
gemeente Horst aan de Maas.
Een afvaardiging heeft op 3 juni 2017 deelgenomen aan de gemeentelijke excursie “Erfgoed
op de kaart”. Er werd een bezoek gebracht aan het bezoekerscentrum Veluwezoom in
Rheden. Hier werd een presentatie gegeven over de aanpak in Gelderland en de
ontwikkeling van de Erfgoed-site. Vervolgens werd een wandeling gehouden op het
landgoed Biljoen in Velp. De digitale mogelijkheden voor het erfgoed werden hier
uitgeprobeerd.
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Foto: gemeente Horst aan de Maas

Presentatie in bezoekerscentrum Veluwezoom

!
Foto: gemeente Horst aan de Maas

Wandeling over het landgoed Biljoen

Ten slotte werd een bezoek gebracht aan het Liemersmuseum in Zevenaar. Hier werd het
project “Verhalen die verbinden” gepresenteerd en daarna werd het museum bezichtigd.
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Foto: gemeente Horst aan de Maas

Presentatie in Liemersmuseum

Op 9 augustus 2017 heeft een afvaardiging op het gemeentehuis te Horst de ingebrachte
karakteristieke Hegelsomse panden doorgenomen met de heer Bolhuis van de gemeente
Horst aan de Maas. Na deze beoordeling zal de ingestelde commissie zich buigen over de
overgebleven karakteristieke panden en zal er definitieve lijst worden gemaakt.

BEZOEK MUSEUM ‘DE BREDE’ IN MAASBREE
Door de leden en hun partners is op zaterdag 17 juni 2017 een bezoek gebracht aan het
museum “De Brede” in Maasbree. Het museum is ondergebracht in partycentrum de
Flierenhof. In het museum zijn tentoongesteld:
-

Werktuigen, materialen en voorwerpen van vaklieden zoals agrariërs,
timmerlieden en bakkers;

-

Het huishouden en kleding uit vroegere tijden;

-

Het rijke Roomse leven;

-

Elektriciteitsvoorziening in de loop der jaren;

-

Streekgebonden oorlogsspullen over de mobilisatie, Tweede Wereldoorlog en
bevrijding;

-

Collectie foto’s en bidprentjes.

Door een tweetal vrijwilligers van het museum werd tekst en uitleg gegeven over de tentoon
gestelde spullen. Het bezoek werd afgesloten met een gezamenlijk diner in de Flierenhof.
Het was een leerzame en gezellige middag.
Door de verbouw van de Flierenhof moet het museum haar activiteiten op deze locatie
staken. Er is geen vervangende locatie gevonden, waarna de museumspullen zijn
herverdeeld over diverse musea (o.a. Museum Oorlog in de Peel in Melderslo en Museum
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de Locht in Melderslo). Onze stichting heeft gratis tentoonstellingspanelen kunnen
overnemen.

!

!
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Bezichtiging museum De Brede en afsluitend gezamenlijk diner in de Flierenhof in Maasbree
Foto’s Nelly Dekker-Geurts

NIEUWE LOCATIE
Met Ad de Ponti van PETC+ hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden over een
mogelijke huisvesting van de Stichting Heemkunde op het terrein van PETC+. In de
vergadering van 28 september 2017 is besloten onder voorwaarden in te stemmen met
huisvesting op deze locatie. De huidige locatie zal voorlopig zeker worden aangehouden. Op
het PETC+ terrein kunnen een tweetal ruimten worden gehuurd. Schoonhouden van deze
ruimten zal in eigen beheer plaatsvinden. Er is een concept huurovereenkomst ontvangen,
welke nog zal worden verduidelijkt op het punt van de energiekosten. Aangezien zelfstandig
beschikt kan worden over de nieuwe ruimten (eigen sleutel) is het ook mogelijk
belangstellenden op deze locatie te ontvangen en de mogelijkheid is aanwezig om een
kleine tentoonstellingsruimte in te richten. Zodra overeenstemming is bereikt over de
financiële consequenties van de huurovereenkomst zal deze worden ondertekend.

ALGEMEEN
-

-

Op 14 juni 2017 heeft een afvaardiging deelgenomen aan het verenigingsoverleg van
het Dorpsplatform Hegelsom met het College van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Horst aan de Maas. Hierbij kwamen actuele Hegelsomse
aangelegenheden aan bod.
Op 18 juli 2017 werd gezamenlijk de receptie bijgewoond van onze voorzitter Graad
en Toos bij gelegenheid van hun gouden huwelijksfeest.
Op 29 november 2017 heeft een afvaardiging deelgenomen aan het Regionaal
Overleg van Heemkundeverenigingen in Melderslo. Tijdens dit overleg werden de
activiteiten uitgewisseld. Verder is besloten om een gezamenlijke intentieverklaring
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-

-

op te stellen over het behoud van graven op kerkhoven. Deze intentieverklaring zal
worden aangeboden aan het bestuur van de R.K. Parochiefederatie Horst-Sevenum.
Op 12 december 2017 is de vergadering van het Dorpsplatform Hegelsom bezocht,
waar gediscussieerd is over het Haegelsums Bledje. Het Haegelsums Bledje wordt
nu ongeveer 1 jaar in eigen beheer gemaakt. Het abonnementsgeld is verhoogd van
Euro 25,00 naar Euro 40,00. Desondanks is er een financieel tekort. Begin 2018 volgt
er een nieuw overleg met de verenigingen/stichtingen over mogelijkheden om het
Haegelsums Bledje in stand te houden.
Bij diverse recepties in het dorp was een afvaardiging van de Stichting Heemkunde
present.
Er werd regelmatig een artikel geplaatst in het “Haegelsums Bledje”.

Hegelsom, januari 2018

Samengesteld door Jan Arts
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