Stichting Heemkunde Hegelsom
Opgericht 25 september 2009

Secretariaat:
Past. Debijestraat 34
5963 AG Hegelsom

JAARVERSLAG 2014
In 2014 worden 4 vergaderingen gehouden (10 april. 12 juni. 18 september en 11
december).

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

-

ONDERWIJS
Op de website worden documenten van het Centraal Fokstation voor Pluimveeteelt
en de Praktijkschool (Pluimveevakschool) opgenomen.

BOEK ‘MEESTER, LAAT ME DOOR!’ GEDIGITALISEERD
Het boek “Meester, laat me door!” van G.F. (Ger) Verheijen over vijftig jaar lagere school in
Hegelsom 1930 – 1980 is gedigitaliseerd en geplaatst op de website van de Stichting
Heemkunde Hegelsom. Het boek is door oud leerkracht Ger Verheijen van de lagere school
in Hegelsom in juli 1981 uitgebracht bij gelegenheid van het 50 jarig jubileum en wordt door
velen nog vaak als naslagwerk geraadpleegd. Het boek is niet meer verkrijgbaar en met
toestemming van de auteur (waarvoor onze hartelijke dank) heeft de Stichting Heemkunde
Hegelsom het boek nu integraal op de website geplaatst, zodat het bewaard blijft voor het
nageslacht.
In het boek zijn o.a. de namen van alle leerlingen uit de periode 1930 tot en met 1980
opgenomen en veel foto’s uit die periode.
-

BEDRIJFSLEVEN (LAND- EN TUINBOUW)
Er is een begin gemaakt met het inventariseren van de champignonkwekerijen, welke
in Hegelsom in het begin van de zestiger jaren (vanaf 1960) veelvuldig voorkwamen.
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-

NAMEN (STRAATNAMEN)
De straatnamen van het dorp zijn geïnventariseerd en uitgezocht is waar de naam
van de straat vanaf is geleid. Hiertoe werd ook het gemeentearchief (voormalige
gemeente Horst en gemeente Horst aan de Maas) geraadpleegd. De lijst met
straatnamen is gepubliceerd op de website.
Verder is er een begin gemaakt met het inventariseren van bijnamen van
Hegelsomse inwoners.

PRESENTATIE STICHTING HEEMKUNDE BIJ OPENING JEUGDHUIS
HEGELSOM OP 30 MAART 2014
Tijdens de receptie en bezichtiging van het nieuwe Jeugdhuis presenteerde de Stichting
Heemkunde zich op de bovenverdieping. Foto’s en materiaal van Jong Nederland en zijn
voorlopers werden tentoon gesteld.

Welkomstwoord door voorzitter Rob Geurts van de Stichting Jeugdhuis Hegelsom bij
gelegenheid van de opening op 30 maart 2014 (Foto Vivian Hesen)
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Openingshandeling door wethouder Ger van Rensch van de gemeente Horst aan de Maas
en voorzitter Rob Geurts van de Stichting Jeugdhuis Hegelsom (Foto Hallo Horst)

Presentatie Stichting Heemkunde in nieuw jeugdhuis op 30 maart 201 (Foto Vivian Hesen).
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Presentatie Stichting Heemkunde in nieuw jeugdhuis op 30 maart 2014 (Foto Hallo Horst).

OPENLUCHTMIS BIJ ST. JORISKAPEL
Op 23 april wordt jaarlijks door de scouting internationaal de Sint Jorisdag gevierd.
Vanwege de naamdag van Sint Joris is op zondag 4 mei 2014 een openluchtmis gehouden
bij de St. Joriskapel aan de St. Jorisweg te Hegelsom.
De H. Mis werd gecelebreerd door Pastoor-deken A. de Graaf Woutering van de H.
Hubertusparochie en opgeluisterd door het Hubertuskoor onder leiding van Mevr. M. Snel en
organist de heer Th. van de Rijdt.
Velen woonden de H. Mis bij.
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Openluchtmis bij St.Joriskapel (foto Nelly Dekker)

Opluistering Openluchtmis bij St. Joriskapel door Hubertuskoor (foto Nelly Dekker)
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ST. JORISKAPEL TE ZIEN OP L1
Limburg telt meer dan drieduizend kruisen en kapellen. Ze staan langs de kant van de weg,
in bos en veld of soms gewoon midden in stad of dorp. Bij gelegenheid van het 60-jarig
jubileum van de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg zendt L1 een 9-delige tv-serie uit
over kruisen en kapellen in Limburg.
Verspreid over Limburg zetten honderden vrijwilligers zich in om dit klein-religieus erfgoed te
onderhouden en te koesteren. In elke aflevering staat één kruis, kapel, Lourdesgrot of
beeldengroep centraal. De vrijwilligers vertellen het verhaal achter deze bijzondere
monumentjes, dat deels ook hun eigen verhaal is.
Waarom houden ze zich bezig met het onderhoud? Waarom richten ze zelfs nieuwe op?
Waarom steken ze elke dag een kaarsje aan? Waarom plaatsen ze regelmatig verse
bloemen?
Door L1 TV zijn ook opnamen gemaakt van de in 2012 gerenoveerde St. Joriskapel.
In samenwerking met aannemer Jan Peters, Bouwmensen Limburg Noord (het voormalige
Bouw Opleidings Centrum - BOC) en de Stichting Heemkunde Hegelsom is de St. Joriskapel
opnieuw herbouwd. Interviews zijn bij de St. Joriskapel gehouden met de voorzitter van de
Stichting Heemkunde Graad Tillemans en aannemer Jan Peters.
De serie Kruisen en Kapellen was vanaf zondag 15 juni 2014 negen weken lang op
zondagavond te zien bij L1.

TV-opname L1 op 30 mei 2014 bij de St. Joriskapel voor de serie Kruisen en Kapelle
(foto Nelly Dekker).
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TV-opname L1 op 30 mei 2014 bij de St. Joriskapel voor de serie Kruisen en
Kapellen (foto Nelly Dekker).

TV-opname L1 op 30 mei 2014 bij de St. Joriskapel voor de serie Kruisen en
Kapellen (foto Nelly Dekker)
7

RABO FIETSDAG 6 SEPTEMBER 2014
Door het bestuur, vrijwilligers en sympathisanten van de Stichting Heemkunde Hegelsom is
op zaterdag 6 september 2014 deelgenomen aan de Rabo fietsdag. De route was ruim 30
km. Gestart werd bij sportpark “Wittenhorst” in Horst en de route ging van Melderslo naar
Lottum (rustplaats de “Houthuizer Molen”) en vervolgens naar Grubbenvorst (rustplaats
tennisclub “de Comert”). De volgende rustplaats was bij T&T van Leeuwen in Grubbenvorst,
waarna de fietstocht terugging naar het eindpunt, wederom sportpark “Wittenhorst” in Horst.
Een goed georganiseerde fietstocht, met prima fietsweer en een geweldige stemming bij de
deelnemers. Vele verenigingen maakten van deze gelegenheid gebruik om de clubkas wat te
spekken en een gezellige dag te beleven. De Stichting Heemkunde Hegelsom fietste een
bedrag van Euro 384,00 bij elkaar.
Dank aan de fietsers die de Stichting Heemkunde een warm hart toedragen en heel veel
dank aan de medewerkers (sters) van de Rabobank Horst Venray, die deze dag mogelijk
maakten.

Deelnemers Rabo fietsdag 6 september 2014 namens Stichting Heemkunde Hegelsom (Foto
Chretien Sijbers)
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Rabo fietsdag 6 september 2014. Lekker nagenieten na de fietstocht (Foto Nelly Dekker)

-

-

-

-

Op 16 januari 2014 neemt een afvaardiging deel aan het Museumoverleg in het
gemeentehuis van de gemeente Horst aan de Maas.
Op 10 juni 2014 neemt een afvaardiging deel aan het overleg van de dorpsraad met
de Hegelsomse verenigingen. Besproken worden de actuele dorps- en
verenigingsaangelegenheden.
Op 17 september 2014 neemt een afvaardiging deel aan het jaarlijks overleg van de
dorpsraad met het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas. Actuele dorpsaangelegenheden worden hier besproken.
Op 3 december 2014 neemt een afvaardiging deel aan het regionaal overleg van
Heemkundeverenigingen in “de Spinde” te Sevenum. Tijdens dit overleg worden de
activiteiten uitgewisseld. Wij brengen het digitaliseren ter sprake.
Er wordt regelmatig een artikel geplaatst in het “Haegelsums Bledje”.
Bij diverse recepties in het dorp is een afvaardiging van de Stichting Heemkunde
present.

9

