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JAARVERSLAG 2016 
In 2016 worden 4 vergaderingen gehouden (17 maart, 26 mei, 29 september en 15 
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. 
 
Nieuwe vrijwilligers in 2016: 
 

Naam Met ingang van 
Mia Buijssen-Keijsers 1 januari 2016 
Willy Mooren - Achten 29 september 2016 
Aad van Schaijk 12 oktober 2016 
Stef Dekker 27 oktober 2016 

 
Bezoek website 
Uit onderstaande overzicht blijkt het bezoek van onze website in 2016, als vergelijking is ook 
het jaar 2015 opgenomen. 
Verder wordt bij publicaties in het “Haegelsums Bledje” vaak verwezen naar de website. 
 
 

2016 
Unieke 
bezoekers 

Aantal 
bezoeken 

Bezochte 
pagina's 

Januari 1256 2887 54189 
Februari 1274 2831 74377 
Maart 1205 2598 40892 
April 1002 2906 137960 
Mei 967 3087 67047 
Juni 1320 3735 77690 
Juli 1198 3088 47526 
Augustus 1148 3422 142180 
September 1208 3467 145446 
Oktober 1567 3572 120093 
November 1188 2873 74187 
December 1196 3057 103456 
Totaal 14529 37523 1085043 

 

  

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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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 de Hegelsomse kippen- en 
eenden bedrijven.  

 
- BEDRIJFSLEVEN (LAND- EN TUINBOUW) 

De inventarisatie van de champignonkwekerijen, welke in Hegelsom in het begin van 
de zestiger jaren (vanaf 1960) veelvuldig voorkwamen, is afgerond en de 
champignonbedrijven met foto’s zijn op de website geplaatst. 
 

- BIDPRENTJES 
Van de Stichting Geschiedenis Melderslo hebben we een softwareprogramma 
ontvangen voor het digitaliseren van bidprentjes. Er zijn ruim 1000 
gedachtenisprentjes (bidprentjes) van overleden Hegelsomse inwoners of oud-
inwoners gedigitaliseerd. Plaatsing op de website kan pas plaatsvinden, nadat de 
website is aangepast. De actualisering van de website zal begin 2017 plaatsvinden. 
 

PRESENTATIE STICHTING HEEMKUNDE OP 10 APRIL 2016 TIJDENS OPEN HUIS 
HUBERTUSKERK 

Op zondag 10 april 2016 is het vernieuwde parochiezaaltje “de Hubertuskamer”, een 
ontmoetingsplek voor iedereen, officieel in gebruik genomen. Ter gelegenheid hiervan hield 
de Hubertuskerk open huis van 14.00 tot 17.00 uur met presentaties van het 
Federatiebestuur, de bloemwerkgroep, het Dorpsplatform, Tuutetrek en de Stichting 
Heemkunde Hegelsom.  

De Stichting Heemkunde liet aan de hand van foto’s en teksten de historie van de 
Hubertuskerk zien. Ook waren de kunstschatten van de Hubertuskerk te zien.  
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Vele belangstellenden kwamen een kijkje nemen.
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Foto’s Nelly Dekker-Geurts 

OPENLUCHTMIS BIJ ST. JORISKAPEL VERPLAATST NAAR HUBERTUSKERK 

Op 23 april wordt jaarlijks door de scouting internationaal de Sint Jorisdag gevierd. Vanwege 
de naamdag van Sint Joris heeft de geplande openluchtmis bij de St. Joriskapel op zondag 
24 april 2016 wegens de slechte weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden en is 
verplaatst naar de H. Hubertuskerk. 
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Foto’s Nelly Dekker-Geurts 
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PRESENTATIE AEZEL PROJECT LIMBURG 

Op donderdag 28 april 2016 heeft Harry Bär projectleider van het Aezel Project Limburg 
(Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen) op 
onze locatie een presentatie over het project gehouden. Doel van het project is erfgoed 
informatie op eenvoudige wijze te koppelen aan landkaarten en personen (digitaal).  

Op verzoek van Harry Bär heeft onze stichting het initiatief genomen om deze presentatie te 
houden voor alle Heemkundeverenigingen en andere instanties in onze regio. 

Deze presentatie wordt gehouden op donderdag 19 mei 2016 om 20.00 uur in 
gemeenschapshuis Debije. De bijeenkomst wordt bijgewoond door een 19 tal personen van 
een tiental instanties. 

Op het einde van deze bijeenkomst wordt geconcludeerd dat het een mooi initiatief is, 
waarvoor veel belangstelling vanuit de heemkundeverenigingen is. Verzocht wordt om in de 
plaatselijke blaadjes een oproep te plaatsen voor het werven van vrijwilligers, welke de 
beschikbare gegevens (kaarten en persoonsgegevens vanaf het jaar 1840) digitaal kunnen 
verwerken. De presentatie (Power Point) en de tekst voor een publicatie in de plaatselijke 
blaadjes wordt verstrekt aan de Stichting Heemkunde Hegelsom, welke voor verder 
verspreiding zal zorgdragen.  

Belangstellende vrijwilligers worden doorgegeven aan het secretariaat van de Stichting 
Heemkunde Hegelsom, welke deze doorgeeft aan Harry Bär. Deze houdt vervolgens een 
bijeenkomst van de belangstellende vrijwilligers. 
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Foto’s Nelly Dekker – Geurts tijdens presentatie op 19 mei 2016 in zaal Debije 
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VERVOLG AEZEL PROJECT LIMBURG 

In het Haegelsums Bledje van 23 juni jl. heeft een uitleg plaatsgevonden over het 
Aezelproject en vrijwilligers zijn gevraagd om mee te helpen bij de uitvoering van het project. 
Willy Mooren heeft zich als vrijwilliger gemeld.  

Op 30 september 2016 is in Sevenum een presentatie over het project verzorgd door Harry 
Bär waaraan door Willy Mooren en Nelly Dekker is deelgenomen. 

Verder hebben zich in oktober nog Stef Dekker en Aad van Schaijk als vrijwilligers gemeld 
om met het Aezelproject mee te doen. 

Op 12 oktober 2016 was er een vervolgbijeenkomst In Sevenum waaraan ook door Aad van 
Schaijk is deelgenomen 

Door een viertal personen (Nelly Dekker, Willy Mooren, Aad van Schaijk en Stef Dekker) 
is een cursus gevolgd over het digitaliseren van de kadasterkaarten en de hierbij behorende 
gegevens. Momenteel zijn zij bezig met het inkloppen van de vele gegevens. Het gaat over 
de periode 1842 tot 1960. 

Er wordt samengewerkt met de vrijwilligers van America (en in de toekomst misschien ook 
de vrijwilligers van Meterik) bij het invoeren van de informatie van de voormalige gemeente 
Horst. 

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. 

PRESENTATIE STICHTING HEEMKUNDE OP 22 JUNI 2016  

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas heeft 
op woensdag 22 juni 2016 de bijeenkomst van het Dorpsplatform Hegelsom met de 
Hegelsomse verenigingen en stichtingen bezocht. Burgemeester Kees van Rooij en de 
wethouders Birgit op de Laak, Ger van Rensch en Bob Vostermans waren hierbij aanwezig. 
Tijdens deze bijeenkomst presenteerden zich diverse Hegelsomse verenigingen. Jan Arts 
van de Stichting Heemkunde Hegelsom gaf ook een presentatie, waarin hij vertelde met 
welke activiteiten de stichting bezig is en wat al is gerealiseerd.  

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 

In plaats van de in de afgelopen twee jaar (2014 en 2015) gehouden Rabo fietsdag, waar 
door de deelnemers geldmiddelen (maximaal € 400 per vereniging/stichting) voor hun 
vereniging/stichting bij elkaar gefietst konden worden, organiseert de Rabobank Horst 
Venray in 2016 de Rabo Clubkas Campagne. Verenigingen/stichtingen kunnen zich hiervoor 
aanmelden met opgave van het bestedingsdoel en op basis van een stemming (van 4 tot en 
met 17 oktober) onder de leden van de Rabobank Horst Venray wordt een totaalbedrag van 
€ 100.000 verdeeld.  

De Stichting Heemkunde Hegelsom voldoet aan de gestelde voorwaarden en de aanmelding 
aan deze clubkas campagne is door de Rabobank Horst Venray goedgekeurd.  
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De financiële bijdrage zal worden gebruikt om archiefmateriaal aan te schaffen om de 
Hegelsomse historie vast te leggen en materiaal voor het houden van presentaties 
(publicatieborden e.d.) 

Op 3 november is tijdens een feestelijke bijeenkomst, welke door een afvaardiging van de 
Stichting Heemkunde Hegelsom wordt bijgewoond, de verdeling van de gelden bekend 
gemaakt. Op de Stichting Heemkunde Hegelsom worden 115 stemmen uitgebracht en dat 
levert een bedrag op van €  261,61.  

INFORMATIEBIJEENKOMST INVENTARISATIE KARAKTERISTIEKE PANDEN IN 
HORST AAN DE MAAS OP 22 OKTOBER 2016 

De gemeente Horst aan de Maas wil op een vernieuwende manier inzicht krijgen in de 
cultuurhistorische waarden van de gemeente. Tijdens een speciale bijeenkomst op 
zaterdagochtend 22 oktober presenteerden de gemeente Horst aan de Maas en de Stichting 
Landschap Horst aan de Maas in boerderij De Steinhagen in Sevenum de nieuwe aanpak.  

Een vijftigtal belangstellenden luisterde deze morgen naar onder meer wethouder Ger van 
Rensch en Jos Schatorjé, lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Ook deputé Patrick 
van der Broeck was aanwezig. “De mooie verhalen van de gemeente moeten verteld 
worden”, vertelde Van Rensch. Door een interactieve kaart kunnen de inwoners zelf 
bijzondere panden aanmelden waardoor er steeds meer monumenten op de kaart komen. 
“De burgers zijn ambassadeur van de gemeente”, aldus Schatorjé. Na de bijeenkomst vond 
er een rondrit langs diverse karakteristieke panden in de omgeving plaats.  

Tijdens de bijeenkomst wordt het startsein gegeven voor het samenstellen van een lijst van 
karakteristieke panden in de gemeente.  

Aan deze bijeenkomst wordt door een afvaardiging van de Stichting Heemkunde Hegelsom 
deelgenomen. 
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Foto’s Hallo Horst aan de Maas - Bezichtiging van boerderijen op d’n Diek in Hegelsom 

Op 10 november 2016 heeft een overleg plaatsgevonden met de heer Bolhuis van de 
gemeente Horst aan de Maas over de aanpak van de inventarisatie. Tijdens een rondgang 
door het dorp op 14 november 2016 zijn de karakteristieke panden in beeld gebracht. Op 13 
december 2016 heeft een vervolggesprek plaatsgevonden met de heer Bolhuis van de 
gemeente Horst aan de Maas. Door de gemeente is een bestand beschikbaar gesteld, 
waarin gemakkelijk de karakteristieke panden opgenomen kunnen worden. 

 
ALGEMEEN 
 

- Op zondag 20 maart 2016 woont een afvaardiging de H. Mis bij in de St. Jozefkerk in 
America en de onthulling van de attentietegels bij gelegenheid van het 125 jarig 
bestaan van de St Jozef Parochie America. 

- Op donderdag 3 november 2016 neemt een afvaardiging deel aan de bijeenkomst 
“800 jaar Horst en Horst-75 jaar bevrijd”. Festiviteiten vinden plaats in 2019. 

- Op 30 november 2016 neemt een afvaardiging deel aan het Regionaal Overleg van 
Heemkundeverenigingen in America. 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.  
 
 
 
 
 
 


