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JAARVERSLAG 2013
In 2013 worden 5 vergaderingen gehouden (24 januari, 12 maart, 30 mei, 5 september en 12
december)
Afmelding vrijwilligers in 2013

Naam
Jos Spreeuwenberg
Ger Nijssen
Jan Kurver

Met ingang van
7 september 2013
25 november 2013
10 december 2013

Nieuwe werkwijze
-

In de vergadering van 24 januari 2013 wordt besloten in het vervolg te gaan werken
in werkgroepen. De volgende werkgroepen (indeling website) worden gevormd:
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

-

De werkgroepen worden bemenst en zullen in de vergaderingen rapporteren over de
vorderingen.

Nieuw logo Stichting Heemkunde Hegelsom
-

In de vergadering van 24 januari 2013 wordt een nieuw logo vastgesteld.
Het logo is ontworpen door onze plaatsgenoot Jeu van Helden (grafisch ontwerper).
Basis voor het nieuwe logo is het kunstwerk "Kippen op bonenstaken", welk in 1990
is gemaakt door kunstenaar Nicolaas van Ronkenstein en het symboliseert de
agrarische oorsprong van Hegelsom. Het kunstwerk staat op het Sint Hubertusplein.
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Kombord Hegelsom (Sint Hubertusplein)
-

Het kombord “Tusschen Heyde en den Dyck” in het centrum van Hegelsom is
gemaakt door de Stichting Landschap Horst aan de Maas in samenwerking met de
Dorpsraad Hegelsom en de Stichting Heemkunde Hegelsom. Het grafisch ontwerp is
van plaatsgenoot Jeu van Helden.
Op zondag 20 oktober 2013 is het kombord bij gelegenheid van de opening van het
Hegelsoms Ommetje (Tuuteloëp) officieel onthuld door Ad Vingerhoets van
Landschap Horst aan de Maas en Piet Holtackers van Dorpsraad Hegelsom.

Kombord Hegelsom aan het Sint Hubertusplein

2

ontwerp Jeu van Helden

Manifestatie “Hegelsom, 80 smaakvolle jaren”
-

Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de parochie Hegelsom organiseerde de
Hegelsomse Dorpsraad zondag 25 augustus in samenwerking met de commissie
Tuutetrek en PTC+ een feestdag met smaakvolle activiteiten voor jong en oud onder
de naam “Hegelsom, 80 smaakvolle jaren”. .
Deze dag startte met een dorpsbrunch voor zo'n vierhonderd (oud) bewoners van het
dorp voor zaal Debije, opgeluisterd door muzikale smaakmakers van plaatselijke
verenigingen. Er was muziek van onder andere Fanfare St. Hubertus en de koren
GZV Egelsheim en Happy Sound. In de mooi aangeklede parochiekerk was een
tentoonstelling van schilderijen en beelden van plaatsgenoten.
Daarnaast organiseerden PTC+ en De Smaak van Horst onder andere een open dag
waarbij bezoekers middels workshops en demonstraties kennis konden maken met
PTC+ Horst, naast deze workshops was er een boerenmarkt met regionale producten
en ook andere gebruikers van het terrein stelden zich presenteren, hieronder waren
Staatsbosbeheer, Mooiland Limburg en Jong Nederland.
Tijdens deze dag presenteerde de Stichting Heemkunde Hegelsom zich in boerderij
“D’n Homberg”. De boerderij werd samen met muziekvereniging St. Hubertus
ingericht met oude foto’s en andere verzamelde spullen over Hegelsom van vroeger.
Aan de buitenzijde van de boerderij werden enkele banners opgehangen van oude
cafés. Er was veel belangstelling voor deze presentatie.

Presentatie bij boerderij “d’n Homberg” met banners voormalige Cafés Driessen
(Past. Debijestraat) en Nellen (Stationsstraat)
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Presentatie in boerderij “D’n Homberg” Stichting Heemkunde en Muziekvereniging St.
Hubertus

-

-

Arno van Soest neemt deel aan een cursus genealogie.
Op 10 december 2013 neemt een afvaardiging deel aan het regionaal overleg van
Heemkundeverenigingen in het gemeentehuis te Venray. Tijdens dit overleg worden
de activiteiten uitgewisseld.
Er wordt regelmatig een artikel geplaatst in het “Haegelsums Bledje”.
Bij diverse recepties in het dorp is een afvaardiging van de Stichting Heemkunde
present.
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