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JAARVERSLAG 2018 
In 2018 werden 4 vergaderingen gehouden (8 maart, 31 mei, 13 september en 13 
december).  
 
Nieuwe vrijwilliger in 2018: 
 

Naam Met ingang van 

Freddy Derix 31 mei 2018 

 
 
 

         
Foto: Stef Dekker                 Vergadering op 13 december 2018 op locatie van Elzenweg 13 
 
 

 Stichting Heemkunde Hegelsom 

Opgericht 25 september 2009 

 

Secretariaat: 

Past. Debijestraat 34 

5963 AG  Hegelsom 

Email: info@heemkundehegelsom.nl 

www.heemkundehegelsom.nl  
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Foto: Stef Dekker                 Vergadering op 13 december 2018 op locatie van Elzenweg 13 
 
 
 

        
Dankwoord voorafgaande aan de vergadering van 13 december 2018 door voorzitter Graad 
Tillemans aan Henk en Guusje Kuijpers voor het beschikbaar stellen van de huisvesting.                        
Foto: Stef Dekker 
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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. 

 
Nieuwe website 
Vanaf begin mei 2018 is de nieuwe website operationeel. De website is gebouwd door 
Marketing Makkers (onze plaatsgenoot Niek Geurts) en de gegevens van de oude website 
zijn door Arno van Soest overgezet naar de nieuwe website, een tijdrovende klus. De 
gedachtenisprentjes (bidprentjes) zijn ook op de website geplaatst. 
 

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 
helemaal afgerond. Het blijft moeilijk om de gevraagde informatie te verkrijgen. 
 

- GEDACHTENISPRENTJES (BIDPRENTJES)                                                            
De gedigitaliseerde gedachtenisprentjes (bidprentjes) zijn op de website geplaatst.   
 

ONTHULLING 3 MAART DINGSSTRAAT EN START BOUWPLAN LINDERS     
Door de Stichting Heemkunde is de naam bedacht voor de nieuwe straat in het bouwplan 
Linders. Het Dorpsplatform Hegelsom en de gemeente Horst aan de Maas hebben 
ingestemd met de nieuwe straatnaam. De nieuwe straat heet: Dingsstraat en is ontleend aan 
de heer Ir. Dings, oud-directeur van de Pluimveevakschool in Hegelsom (thans PETC+). 
Daarnaast was de heer Dings jarenlang gemeenteraadslid, voorzitter van de Voetbalclub 
Hegelsom en lid van de bouwcommissie van Manege Wieneshof in Hegelsom. Voor zijn vele 
verdiensten voor het dorp Hegelsom en de agrarische sector wordt de heer Dings blijvend 
geëerd met een straatnaam. De naam is op zaterdagmiddag 3 maart onthuld door de 
dochters van de heer Dings. Toespraken waren er van Hay Arts, voorzitter van het 
Dorpsplatform Hegelsom, wethouder Bob Vostermans van de gemeente Horst aan de Maas 
en Graad Tillemans, voorzitter van de Stichting Heemkunde Hegelsom. Graad ging in zijn 
toespraak nader in op de vele verdiensten van de heer Dings voor de Hegelsomse 
gemeenschap. Tot slot was er een dankwoord van een dochter van de heer Dings.                                                                                                        
Daarna was er het startschot voor de bouw van 8 starterswoningen. De middag werd 
afgesloten in Zaal Debije. Hier was een door de Stichting Heemkunde gemaakte collage te 
zien van foto’s vanaf de beginperiode van de Pluimveevakschool, waarop de heer Dings in 
allerlei hoedanigheden te zien was.                                                                                           
Er was een grote belangstelling voor de onthulling van de straatnaam en het startschot voor 
de bouw van 8 starterswoningen 
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Foto: Stef Dekker                                       Onthulling Dingsstraat door dochters ir. G. Dings                             

Foto: Stef Dekker    Toespraak door voorzitter Stichting Heemkunde Hegelsom Graad 

Tillemans 
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Foto: Stef Dekker                                                                                Start bouwplan Linders 

 

Foto: Stef Dekker                                Tentoonstellingspaneel (fotocollage) over ir. G. Dings 
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Foto: Stef Dekker                                    Bezichtiging fotocollage ir. G. Dings in zaal Debije 

 

Drukbezochte openluchtmis 6 mei 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 6 mei 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. Na 
afloop was er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie/thee met 
cake.  
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Foto: Huub Niessen                                                                Openluchtmis bij St. Joriskapel 

 

Foto: Huub Niessen                                                                Openluchtmis bij St. Joriskapel 
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Foto: Huub Niessen      Gezamenlijk koffie drinken na afloop openluchtmis bij St. Joriskapel                                   

 

AEZEL PROJEK LIMBURG                                                                                              
Een zestal personen van onze stichting (Jac Buijssen, Nelly Dekker, Stef Dekker, Freddy 
Derix, 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)                           
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. 

Op 30 oktober heeft Harry Bär van het Aezel project nadere informatie verstrekt aan de 
leden van de werkgroep over het Geo-refereren. Het Geo-refereren is een erg tijdrovende 
klus.   
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Foto: Nelly Dekker-Geurts                                 Uitleg door Harry Bär over het Geo-refereren 

Rabobank Clubkas Campagne                                                                            
De Rabobank Clubkas Campagne is dit jaar vervroegd en het te verdelen bedrag is 
verhoogd naar € 150.000. In de periode van 8 tot en met 23 mei heeft onder de leden van de 
Rabobank Horst Venray de stemronde plaatsgevonden. Onze vereniging voldeed aan de 
gestelde voorwaarden en de aanmelding aan deze clubkas campagne is door de Rabobank 
Horst Venray goedgekeurd.  De financiële bijdrage zal worden gebruikt voor de aanschaf van 
archiefmateriaal.                                                                                                                                                                                                                                                             
Op 14 juni is tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Schouwburg in Venray, welke door een 
afvaardiging werd bijgewoond, de verdeling van de gelden bekend gemaakt. De Stichting 
Heemkunde Hegelsom ontving een bedrag van € 245,22 (83 stemmen). 

Rondleiding 11 juli LGOG Kring Horst                                                         
Op verzoek van de LGOG Kring Horst heeft voorzitter Graad Tillemans een rondleiding door 
ons dorp gehouden. Er waren ongeveer 80 belangstellenden. Gedurende 2 uur werd een 
rondleiding gehouden naar o.a. de oude Holstraat, werd stilgestaan bij de plaats waar in 
1979 een vorstengraf werd gevonden (Familie Alaerds) en werd een bezoek gebracht aan de 
nieuwe bouwlocatie aan de Dingsstraat. De rondleiding werd afgesloten in onze nieuwe 
accommodatie bij PETC+.                                                                                                     
Gelet op de grote belangstelling, ook vanuit ons eigen dorp, wordt afgesproken om dergelijke 
rondleidingen in de toekomst meer te houden, zodat meer bekend wordt over de 
geschiedenis van ons dorp. 

Erfgoedkaart Horst aan de Maas                                                                          
De gemeente Horst aan de Maas wil op een vernieuwende manier inzicht krijgen in de 
cultuurhistorische waarden van de gemeente. Gewerkt wordt aan een erfgoedkaart. Hierop 
zijn na een inventarisatie al de karakteristieke panden van ons dorp geplaatst. 

Nu wil de gemeente Horst aan de Maas graag de waardevolle landschapselementen in kaart 
brengen. Op 20 oktober vond in de Houthuizer Molen in Lottum de startbijeenkomst 
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inventarisatie landschapselementen plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd een rondgang 
gehouden door het buurtschap Houthuizen en werd stilgestaan bij enkele waardevolle 
landschapselementen. Op deze bijeenkomst was ook een afvaardiging van de Stichting 
Heemkunde Hegelsom aanwezig. Samen met vrijwilligers van Landschap Horst aan de 
Maas zal een inventarisatie van de waardevolle landschapselementen in ons dorp worden 
gemaakt.                        

Presentatie 23 november bij KBO afdeling Hegelsom                                               
Graad Tillemans en Mia Buijssen-Keijsers hebben op 23 november een presentatie 
gehouden bij de KBO afdeling Hegelsom. Tijdens de presentatie werden vele onderwerpen 
van de nieuwe website doorgenomen. Veel aandacht werd besteed aan de ruim 1.100 
gedachtenisprentjes (bidprentjes) van (oud) inwoners van ons dorp, welke op deze nieuwe 
website zijn opgenomen. Verder werd een beroep gedaan op de aanwezigen om oude foto’s 
of ander materiaal ter beschikking te stellen aan de Stichting Heemkunde, zodat deze 
bewaard blijven. Er waren ruim 60 belangstellenden en de ontvangen reacties waren erg 
positief.  

 

Foto:  Huub Niessen    Presentatie door Graad Tillemans en Mia Buijssen-Keijsers bij de 
KBO afdeling Hegelsom 
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Foto:  Huub Niessen    Presentatie door Graad Tillemans en Mia Buijssen-Keijsers bij de 
KBO afdeling Hegelsom 

Dorpententoonstelling Museum de Locht Melderslo                                             

Door het Dorpsplatform Hegelsom is gevraagd om een fotocollage (A4 blad) te maken van 
ons dorp, welke gebruikt zal worden voor de permanente dorpententoonstelling in museum 
de Locht in Melderslo. Door enkele vrijwilligers is een fotocollage gemaakt. 
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Nieuwe locatie op PETC+ terrein                                                                                           
Op het PETC+ terrein worden een tweetal ruimten gehuurd. Door diverse vrijwilligers zijn de 
ruimten geschikt gemaakt. 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. Op 13 
september heeft de vergadering in de nieuwe accommodatie plaatsgevonden. Ter 
voorkoming van hinder met andere gebruikers van de locatie, zal er een scheidingswand in 
de gang worden geplaatst.  

Algemeen 

- Op 5 juni heeft een afvaardiging deelgenomen aan een informatiebijeenkomst van de 
Gemeente Horst aan de Maas in Sevenum over de invoering op 25 mei 2018 van de 
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor onze stichting zijn geen 
problemen te verwachten. Wel zal toestemming gevraagd moeten worden als foto’s 
op de website worden geplaatst. 

- Op 26 september 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 28 november heeft een afvaardiging deelgenomen aan het Regionaal Overleg 
van Heemkundeverenigingen in Grubbenvorst. Tijdens dit overleg werden de 
activiteiten uitgewisseld. Het blijft moeilijk om vrijwilligers te werven voor de 
Heemkundeverenigingen. 

- 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 2019                                                            Samengesteld door Jan Arts 


