
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

JAARVERSLAG 2020 
In 2020 werden door de coronacrisis geen vergaderingen gehouden.  
 
Nieuwe vrijwilliger in 2020: 
 

Naam Met ingang van 
Piet van Rens (Kogelstraat) 1 januari  

 
 
CORONACRISIS                                                                                                                                                 
In de regio Wuhan startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook 
wel SARS-CoV-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Dit virus 
verspreidde zich vanaf februari 2020 in snel tempo over de wereld en is vooral voor ouderen 
gevaarlijk en soms dodelijk. Het virus behoort tot de familie van de coronavirussen waartoe 
ook SARS en MERS behoren. Het coronavirus is een virus dat zich richt op de longen. Veel 
patiënten hebben longklachten en zijn kortademig. Daarbij hebben ze koorts en hebben ze 
last van keelpijn en een vervelende hoest. Er is nog geen vaccin tegen dit virus.                                                                   
-     Op 27 februari bereikte het virus ook Nederland en door het RIVM (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu) en het Kabinet werden op 12 maart maatregelen getroffen om 
de verspreiding van het virus verder te voorkomen. Het advies was om alle niet-
noodzakelijke activiteiten en contacten op te schorten tot het einde van de maand maart. 
Besloten werd om alle activiteiten tot 1 juni niet te laten doorgaan.                                           
-      Begin mei werden door het Kabinet de coronamaatregelen versoepeld, maar aangezien 
veel vrijwilligers tot de risicogroep behoren is besloten alle activiteiten tot 1 september niet te 
laten doorgaan.                                                                                                                               
-      Als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen zijn alle activiteiten vanaf 1 
september tot en met het einde van het jaar stopgezet. 
 
 
Het was een onwerkelijk jaar met nauwelijks persoonlijk contact, 
veel thuis zitten en bijna geen activiteiten!  

 
Op het einde van het jaar wordt in de laatste vergadering samen met de eigenaars van de 
locatie waar we te gast zijn, gezamenlijk een kopje koffie met iets lekkers genuttigd en wordt 
even stilgestaan bij het afgelopen jaar. Dit jaar was dat door de coronacrisis helaas niet 
mogelijk en is door een afvaardiging de dank vergezeld met een bloemetje en de 
symbolische huur overgebracht aan de familie Kuijpers. 
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Archiveren 
In de maanden januari en februari werden nog enkele archiveermiddagen en -avonden 
gehouden, maar als gevolg van de coronamaatregelen vonden deze daarna niet meer 
plaats. Wel heeft het archiveren in de thuissituatie plaatsgevonden. Ook zijn de opgeslagen 
gegevens in de Cloud (externe opslag) opgeschoond en op een meer toegankelijke manier 
gerubriceerd.  
Door de coronacrisis zijn veel (oud) inwoners bezig geweest met opruimen, met als gevolg 
dat allerlei materiaal is aangeboden wat gearchiveerd kan worden. 
 
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 

 
- NAMEN (FAMILIES)  

Er is dit jaar een begin gemaakt met het maken van stambomen van families, welke 
omstreeks 1933 in ons dorp woonden. Sinds 1933 is onze dorpsgemeenschap een parochie. 
De gegevens voor het maken van deze stambomen wordt gehaald uit openbare registers, 
waarin ook zijn opgenomen geboorte-. huwelijks- en overlijdensaktes. Deze openbare 
registers zijn voor iedereen toegankelijk. Op termijn zullen de stambomen op de website 
worden opgenomen. 

- VERENIGINGEN 
Het ontvangen archief van de Jongerensociëteit YAZOO-H66 is opgeschoond en wordt 
bewaard bij de Stichting Heemkunde.                                                                                      
Bij deze opschoning werden ook stukken aangetroffen van de Jeugdraad Hegelsom en deze 
worden ook bewaard bij de Stichting Heemkunde.  
. 

Bevrijdingsconcert Muziekvereniging St. Hubertus                                       
Op verzoek van de Muziekvereniging St. Hubertus heeft een afvaardiging op 10 januari een 
bijeenkomst bijgewoond van de Muziekcommissie over het leveren van een bijdrage aan het 
Bevrijdingsconcert op 3 mei in de Parochiekerk.                                                                 
Tijdens deze bijeenkomst werd door de afvaardiging van de Stichting Heemkunde ingestemd 
met het leveren van een bijdrage aan het Bevrijdingsconcert en uit het archief werden 
diverse stukken beschikbaar gesteld.                                                                                                                                        
In de vervolgbijeenkomsten op 27 en 31 januari en 13 februari werd het concept draaiboek 
verder uitgewerkt. Op 28 februari werd het concept draaiboek besproken en 
vervolgafspraken werden gemaakt.                                                                                             
Als gevolg van de door het Kabinet op 12 maart getroffen coronamaatregelen is door de 
Muziekvereniging St. Hubertus besloten het Bevrijdingsconcert uit te stellen tot een nader te 
bepalen datum en de geplande vervolgbijeenkomst op 20 maart niet meer te laten doorgaan. 
Het is niet duidelijk of het bevrijdingsconcert komend jaar nog zal plaatsvinden.    
 

AEZEL PROJEK LIMBURG                                                                                              
Het project verloopt moeizaam en is erg tijdrovend. Van de gevormde “Hegelsomse” 
werkgroep is nog slechts een vrijwilliger actief. Vanaf 17 oktober is ook een website 
operationeel, www.aezel.eu, waarop erfgoedinformatie over mens en goed gebundeld en 



4 
 

laagdrempelig beschikbaar wordt gesteld aan een breed publiek. De website is nog in 
opbouw en zal geleidelijk aan gevuld gaan worden. Horst is hierin nog niet opgenomen. 

Vergulde Orde van Verdiensten voor vrijwilliger Piet Peters                                 
In februari werd door prins Jop 1 van carnavalsvereniging D’n Tuutekop de “Vergulde Orde 
van Verdiensten” uitgereikt aan onze vrijwilliger Piet Peters. De carnavalsvereniging reikt 
jaarlijks deze onderscheiding uit aan een persoon of personen die zich bijzonder hebben 
ingezet voor de Hegelsomse gemeenschap. Piet kreeg deze hoge onderscheiding voor zijn 
vele verdiensten voor ons dorp. Piet van harte gefeliciteerd met deze waardering!   
                                                                                                    

                     
                                       Prins Jop 1 en Piet Peters met onderscheiding 

 

Locatie PETC+ terrein                                                                                                       
Het PETC+ terrein met opstallen is verkocht en op termijn zullen op dit terrein woningen 
worden gebouwd. De huidige gebouwen zullen binnenkort worden afgebroken en dat 
betekent dat onze stichting de ruimten heeft moeten verlaten en de aanwezige spullen zijn 
weer teruggebracht naar de locatie aan de van Elzenweg 13.                                                    
De tentoonstellingspanelen zijn opgeslagen in de containers.                                                 

Rabo ClubSupport                                                                                               
De jaarlijkse Rabo ClubSupport is in het najaar gehouden. In de periode van 5 tot en met 25 
oktober heeft onder de leden van de Rabobank Noord-Limburg de stemronde 
plaatsgevonden (via de Rabo App of Rabo Internetbankieren). Onze vereniging voldeed aan 
de gestelde voorwaarden en de aanmelding aan deze ClubSupport is door de Rabobank 
Noord-Limburg goedgekeurd. De financiële bijdrage zal worden gebruikt voor de aanschaf 
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van archiefmateriaal.                                                                                                              
Vanwege de coronacrisis is op 26 november de uitslag van Rabo ClubSupport bekend 
gemaakt tijdens een gezamenlijke televisie-uitzending van de lokale omroepen Horst aan de 
Maas, Venray en Venlo. De televisie-uitzending, ClubHuis & Co is een programma van en 
voor verenigingen, met muziek, interviews en mooie verhalen uit onze eigen regio.                  
Onze vereniging ontving een bedrag van € 346,49.  

Sponsoractie PLUS Lucassen Horst                                                                           
In de periode van 23 augustus tot en met 5 december is deelgenomen aan de sponsoractie 
bij PLUS Lucassen in Horst. Bij elke € 10,00 aan boodschappen bij deze supermarkt werd 
een muntje ontvangen, dat gedeponeerd kon worden in een koker van onze stichting. In 
totaliteit wordt een bedrag van € 15.000,00 verdeeld over de 50 deelnemende verenigingen 
of stichtingen 

                  

Onze stichting heeft een bedrag ontvangen van € 167,00.  

                                                                                                                                                         

Algemeen 

- Op 11 september heeft een afvaardiging de officiële opening bijgewoond in 
gemeenschapshuis Debije van het Hegelsoms Hulp- en Ondersteuningspunt (HEHO) 
van het Dorpsplatform Hegelsom. 

- Op 17 september heeft een afvaardiging het symposium “Leven in Horst aan de 
Maas; vroeger, nu en in de toekomst” bijgewoond in Kasteelboerderij Graaf ter Horst 
in Horst bij gelegenheid van het afscheid van Dienco Bolhuis, Erfgoedconsulent van 
de gemeente Horst aan de Maas. Op het einde van de bijeenkomst werd het door de 
heer Bolhuis gemaakte boekwerk “Van Erfgoed naar Omgevingswaarden” aan onze 



6 
 

stichting ter beschikking gesteld. In dit boekwerk zijn de door de dorpen opgestelde 
lijst van karakteristieke panden en landschappen opgenomen. Ook de door onze 
stichting aangeleverde gegevens zijn hierin opgenomen en dit onderdeel van het 
boek is ook geplaatst op de website van de Stichting Heemkunde Hegelsom. 

- Op 7 oktober heeft een afvaardiging in zaal Debije de dorpsdialoog bijgewoond, 
welke werd georganiseerd door de Gemeente Horst aan de Maas om mee te praten 
over de nieuwe regels voor subsidies vanaf het jaar 2022. 

- Bij diverse recepties in het dorp was een afvaardiging van de Stichting Heemkunde 
present.  

- In december zijn de daken van de containers, waarin allerlei spullen zijn opgeslagen, 
gerepareerd.  

- Er werd regelmatig een artikel geplaatst in het “Haegelsums Bledje”. Als gevolg van 
het stilliggen van alle verenigingsactiviteiten in ons dorp vanwege de coronacrises, is 
in de maanden april en mei en begin juni wekelijks een artikel “Uit de oude doos” 
geplaatst in het Haegelsums Bledje. 

- Aangezien het bestuur en de vrijwilligers nagenoeg het hele jaar niet bij elkaar zijn 
geweest, is op het einde van het jaar, als “opkikkertje”, door een afvaardiging van het 
bestuur een presentje bezorgt bij de bestuursleden en vrijwilligers. Hopelijk komt snel 
een einde aan de coronabeperkingen, waarna de activiteiten weer opgepakt kunnen 
worden en we weer bij elkaar kunnen komen. 

-                  

 
Hegelsom, januari 2021                                                            Samengesteld door Jan Arts 
 


