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JAARVERSLAG 2015 
In 2015 worden 4 vergaderingen gehouden (12 maart, 21 mei, 8 oktober en 10 december).  
 
Op de 2e zaterdag van de maand (met uitzondering van de vakantiemaanden juli en 
augustus) worden de archiveermiddagen op de locatie van Elzenweg 13 gehouden. In de 
maanden september, oktober en november worden op de laatste donderdag van de maand 
extra archiveermiddagen gehouden. 
 
Afmelding vrijwilligers in 2015: 
 

Naam Met ingang van 
Bets Zanders-Wijnhoven  31 januari 2015 
Jan Linders  12 maart 2015 
Jan Kurver  21 november 2015 

 
Bezoek website 
Uit onderstaande overzichten blijkt het bezoek van onze website: 
Het grote aantal bezoekers van de website in 2013 is o.a. het gevolg van de Manifestatie 
“Hegelsom, 80 smaakvolle jaren”, welke op zondag 25 augustus 2013 plaatsvond. 
In boerderij “de Homberg” presenteerde de Stichting Heemkunde Hegelsom zich door middel 
van een tentoonstelling. 
Verder wordt bij publicaties in het “Haegelsums Bledje” vaak verwezen naar de website. 
 

2015 
Unieke 
bezoekers 

Aantal 
bezoeken 

Bezochte 
pagina's 

Januari 2746 8461 71682 
Februari 1386 3476 30429 
Maart 1477 3770 89099 
April 1427 3117 34468 
Mei 1399 3353 45975 
Juni 1664 3248 59225 
Juli 1357 2731 20842 
Augustus 1243 3647 58125 
September 1220 2952 35895 
Oktober 1257 2915 33427 
November 1053 2770 51302 
December 1134 2898 21109 
Totaal 17363 43338 551578 
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2014 
Unieke 
bezoekers 

Aantal 
bezoeken 

Bezochte 
pagina's 

Januari 4585 21327 558180 
Februari 3622 16538 358427 
Maart 5134 25435 618846 
April 4119 17279 367011 
Mei 2909 12068 386665 
Juni 2876 10546 229673 
Juli 2871 8597 243518 
Augustus 3076 10615 254449 
September 4330 11509 164585 
Oktober 2600 6128 39560 
November 3248 11702 102039 
December 6622 14315 104621 
Totaal 45992 166059 3427574 
 

2013 
Unieke 
bezoekers 

Aantal 
bezoeken 

Bezochte 
pagina's 

Januari 3072 9617 306235 
Februari 2820 8426 205887 
Maart 4632 14059 323012 
pril 5497 16454 367352 
Mei 5669 17766 383693 
Juni 6542 19825 563112 
Juli 4813 16487 504130 
Augustus 7769 21048 524743 
September 7859 28889 1499856 
Oktober 8085 36011 2603850 
November 8277 34577 1475721 
December 5269 32274 1129114 
Totaal 70304 255433 9886705 
 
 
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) 

Er wordt een begin gemaakt met het inventariseren van oude Hegelsomse 
boerderijen.  
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- BEDRIJFSLEVEN (LAND- EN TUINBOUW) 
De inventarisatie van de champignonkwekerijen, welke in Hegelsom in het begin van 
de zestiger jaren (vanaf 1960) veelvuldig voorkwamen, is bijna afgerond. De 
gegevens zullen daarna op de website worden geplaatst. 
 

- NAMEN (BIJNAMEN) 
In de dorpen, waar vroeger meerdere mensen bekend waren onder dezelfde naam, 
was het gebruikelijk onderscheid te maken door gebruik van een bijnaam. Hierdoor 
waren mensen vaak bekender onder hun bijnaam dan onder hun werkelijke naam. 
Bijnamen verwezen vaak naar de naam van de boerderij of dorp waar iemand 
woonde of gewoond had, een beroep of de naam van hun vrouw of moeder. 
Ook in ons dorp kennen we veel bijnamen van personen. Na vele gesprekken met 
inwoners van ons dorp zijn de gebruikte bijnamen op papier gezet. De lijst met 
bijnamen is gepubliceerd op de website. 
 

- BIDPRENTJES 
Van de Stichting Geschiedenis Melderslo hebben we een softwareprogramma 
ontvangen voor het digitaliseren van bidprentjes. Er zijn ruim 800 bidprentjes van 
overleden Hegelsomse inwoners of oud-inwoners. Er is een begin gemaakt met het 
digitaliseren en zodra dit gereed is zullen de bidprentjes op de website worden 
geplaatst.  
 

FOTOWEDSTRIJD OPENING GRENSPOSTEN 

Op zondag 5 april 2015 heeft de feestelijke opening plaatsgevonden van de 8 grensposten, 
die samen het woord Hegelsom vormen. De 8 kunstwerken staan aan de toegangswegen 
naar ons dorp.  

Bij gelegenheid van deze feestelijke opening werd er, op verzoek van de Stichting Tuutetrek, 
een fotowedstrijd gehouden door de Stichting Heemkunde Hegelsom.  

Op Koningsdag, maandag 27 april 2015, zijn tijdens het Hegelsomse Oranjefeest door 
voorzitter Graad Tillemans van de Stichting Heemkunde Hegelsom de 4 prijswinnaars 
bekend gemaakt. 

De prijswinnaars zijn: 

1e prijs (HeggaBegga), Leon Pouwels, Bakhuuske 16 (Grenspost M) 

2e prijs (Bloemenbon), Marlies Scheres, Past. Debijestraat 56 (Taart met alle grensposten) 

3e prijs (Bloemenbon), Fam. Kellenaers, Tongerloseweg 6 (Grenspost E) 

4e prijs (Hegga vlinder met kaarten), Ger Rievers, Fleursstraat 18 (Grenspost G) 

.  
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1e prijs Leon Pouwels (Grenspost M - Kogelstraat)  

 

2e prijs Marlies Scheres (Taart met alle grensposten)  

 



5 
 

 

3e prijs Fam. Kellenaers (Grenspost E -  Tongerloseweg) 

 

4e prijs Ger Rievers (Grenspost G -  Bosstraat)  
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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 19 april 2015 een openluchtmis gehouden bij de St. 
Joriskapel aan de St. Jorisweg te Hegelsom. 
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Foto’s openluchtmis St. Joriskapel Nelly Dekker 
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PRESENTATIE STICHTING HEEMKUNDE OP 17 JUNI 2015  

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas heeft 
op woensdag 17 juni 2015 de bijeenkomst van de Dorpsraad Hegelsom met de Hegelsomse 
verenigingen en stichtingen bezocht. Burgemeester Kees van Rooij en de wethouders Birgit 
op de Kaal en Ger van Rensch waren hierbij aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst 
presenteerden zich diverse Hegelsomse verenigingen. Voorzitter Graad Tillemans van de 
Stichting Heemkunde Hegelsom gaf ook een presentatie, waarin hij vertelde met welke 
activiteiten de stichting bezig is en wat al is gerealiseerd.  

RABO FIETSDAG 5 SEPTEMBER 2015 

Door het bestuur, vrijwilligers en sympathisanten van de Stichting Heemkunde Hegelsom is 
op zaterdag 5 september deelgenomen aan de Rabo fietsdag 2015. De route was ruim 35 
km. Gestart werd bij sportpark “Wittenhorst” in Horst en de route ging naar Veulen (rustplaats 
Gemeenschapshuis De Hoefslag) en vervolgens naar Ysselsteyn (rustplaats 
Tennisvereniging Ysselsteyn). De volgende rustplaats was bij het Gemeenschapshuis De 
Baank in Leunen, waarna de fietstocht terugging naar het eindpunt, wederom sportpark 
“Wittenhorst” in Horst. Een goed georganiseerde fietstocht met mooi entertainment op de 
rustplaatsen, met af en toe wat regen en fikse regenbuien tijdens de pauzes, maar vooral 
een prima 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 368,00 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 2015 namens Stichting Heemkunde Hegelsom  
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Even wat eten en drinken in de pauzes (foto’s Nelly Dekker) 
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TENTOONSTELLING ‘HEGELSOM VROEGER EN NU’  
 
Zondag 8 november 2015 vond in gemeenschapshuis Debije van 14.00 tot 17.00 uur de 
tentoonstelling “Hegelsom, vroeger en nu” plaats, welke werd georganiseerd door de 
Stichting Heemkunde Hegelsom. In deze tentoonstelling waren o.a. foto’s (straten, kerk, 
boerderijen) te zien van Hegelsom van vroeger en nu. Zo kregen de bezoekers een beeld 
van de ontwikkeling van ons dorp.  

 

Veel inwoners kwamen een kijkje nemen en de vele foto’s leverde mooie verhalen op over 
vroeger en nu. Ook de fotopresentatie op de TV in het café viel goed in de smaak. Enkele 
reacties van de bezoekers: “Geweldig”, “Dit had ik niet willen missen”, “Voor herhaling 
vatbaar”, “Het lijkt hier wel een reünie”, “Ik heb ook nog veel foto’s van vroeger, die ik jullie 
ga bezorgen”, “Ga vooral zo door, zodat de Hegelsomse geschiedenis bewaard blijft”.  
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Foto’s tentoonstelling “Hegelsom vroeger en nu” Stef en Nelly Dekker 
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ALGEMEEN 
 

- Op 2 december 2015 neemt een afvaardiging deel aan het Regionaal Overleg van 
Heemkundeverenigingen in Helden. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


