
 

St. Joris Kapel 
De “Dijkerheide” met het natuurgebied `t Ham werd in het verleden en wordt nu nog steeds 
veel bezocht door wandelaars en fietsers, maar ook door verkenners (Scouting en Jong 
Nederland) van Hegelsom en omstreken. Vaak werden in de bossen tentenkampen 
gebouwd. Er kwamen ook scoutinggroepen uit Venlo en omstreken. In 1952 werd door de 
“Verkenners Noord Limburg” aan de rand van het bos aan de St. Jorisweg (destijds d’n 
Asdonk) een kapel gebouwd als afscheidscadeau voor hun Oud-districts-aalmoezenier H. 
Geusgens, die begin 1952 pastoor werd in ons dorp. In een tijdsbestek van een half jaar 
bouwden de verkenners samen met de toenmalige Verkenners uit ons dorp een kapel, onder 
leiding van Hopman meester Wijnen en Vaandrig meester van Deijnen. De plek was snel 
gevonden, namelijk dicht bij de plaats waar de verkenners vaak verbleven en de grond was 
toen ook nog in eigendom van Meester Wijnen (thans is er een nieuwe grondeigenaar, welke 
recht van opstal heeft verleend aan de Stichting Heemkunde Hegelsom). In de kapel werd 
een St. Jorisbeeld geplaatst, vandaar de naam St. Joriskapel. Op 28 september 1952 werd 
de St. Joriskapel ingezegend door pastoor Geusgens. Het beeld van St. Joris werd vanuit de 
kerk in een grote optocht naar de kapel gebracht. 

                
1952 bouwwerkzaamheden kapel door de verkenners 
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1952 St. Joriskapel                                                                               

   
28 september 1952   Optocht vanuit de kerk naar de St. Joriskapel voor inzegening 

Midden jaren 60 raakte de kapel in verval, er werden vernielingen aangericht en in 1968 is 
de kapel gesloopt. In 2009 werd de Stichting Heemkunde Hegelsom opgericht en een van de 
eerste activiteiten was om de St. Joriskapel te herbouwen. Samen met onze plaatselijke 
aannemer Jan Peters werden plannen gemaakt om tot herbouw te komen. Hiervoor werd 
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samenwerking gezocht met het BOC (Bouwopleidingscentrum) in Horst en kon het 
herbouwen als leerproject dienen. Op basis van de oude bouwtekeningen werd de kapel in 
2012 op de oude fundamenten herbouwd in de oorspronkelijke staat. Op 30 september 2012 
werd de herbouwde St. Joriskapel feestelijk ingezegend door deken A. de Graaf Woutering. 
Het originele en gerestaureerde St. Jorisbeeld werd wederom vanuit de kerk in een grote 
stoet naar de kapel gebracht.                                                                                                    
De kapel wordt door velen bezocht, een prachtig rustplekje op de zitbank in de bosrijke 
omgeving. Laten we hopen dat deze prachtige kapel behouden blijft!                                                                                                                                                 
Op 23 april wordt jaarlijks door de Scouting internationaal de Sint Jorisdag gevierd. Vanwege 
de naamdag van Sint Joris wordt er ieder jaar rond deze datum een openluchtmis bij de St. 
Joriskapel gehouden. In verband met de coronacrisis kon deze mis dit jaar helaas niet 
doorgaan. 

                         
30 september 2012  Optocht vanuit de kerk naar de St. Joriskapel voor inzegening 

                               
De herbouwde St.Joriskapel met zitbank aan de St. Jorisweg
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