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JAARVERSLAG 2021 
In 2021 werd door de coronacrisis maar 1 vergadering gehouden en wel op 30 september.  
 
Afmelding vrijwilliger in 2021: 
 

Naam Met ingang van 

Freddy Derix 1 januari  

 
Nieuwe vrijwilliger in 2021: 
:   

Naam Met ingang van 

Jac Linders, Hombergstraat 1 maart 

Berthie Hoeijmakers-Lemmen 1 september 

 
 
CORONACRISIS   
                                                                                                                                                     
1e Vergadering Dagelijks bestuur en vrijwilligers na uitbreken Coronacrisis 
Door het uitbreken van de Coronacrisis zijn het dagelijks bestuur en de vrijwilligers sinds 
eind 2019 niet meer bij elkaar gekomen. Door de versoepelde coronamaatregelen was het 
op 30 september weer mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. 
. 

                   
Foto: Nelly Dekker-Geurts                                    !e bijeenkomst na het uitbreken van de 
Coronacrisis van het dagelijks bestuur en de vrijwilligers op de locatie van Elzenweg 13  
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Als gevolg van de toename van het aantal coronabesmettingen en de aangescherpte corona 
maatregelen door het Kabinet werden alle activiteiten vanaf 13 november weer stopgezet. 
Als compensatie voor het niet kunnen doorgaan van veel activiteiten dit jaar, werden de 
vrijwilligers door het bestuur voor kerstmis verrast met een kleine attentie. 
 

 
 

                                   
 
 
Archiveren 
Als gevolg van de coronacrisis zijn de archiveermiddagen en -avonden tot en met augustus 
niet meer doorgegaan. Op 11 september, 9 en 28 oktober heeft het archiveren op de locatie 
wel weer plaatsgevonden en vanaf 13 november is alles weer stilgelegd in verband met de 
toename van het aantal coronabesmettingen.                                                                             
Het archiveren in de thuissituatie heeft gedurende het jaar wel plaatsgevonden.                                              
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) 
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4. Bevolking 
5. Namen (Straatnamen, Familienamen en Bijnamen) 
6. Onderscheidingen 
7. Verenigingen 

 
. 

STRAATNAAMGEVING NIEUWE WOONWIJK “OUDE HOLSTRAAT” 
(VOORMALIG PETC+ TERREIN)                                                            
Op 31 januari is door het Dorpsplatform Hegelsom gevraagd om namen voor te dragen voor 
de straten in de nieuwe woonwijk “Oude Holstraat” (voormalig PETC+ terrein).                           
Op 11 februari zijn een tweetal voorstellen (plan A en plan B) bij het Dorpsplatform ingediend 
met de volgende straatnamen: 

Oude Holstraat 
De Holstraat liep vroeger vanaf de Stationsstraat naar de Americaanseweg. De straat vanaf 
de Pastoor Debijestraat de nieuw te bouwen wijk in, was een gedeelte van de vroegere 
Holstraat. Dit was toen een holle weg. Een holle weg is een weg die is uitgesleten door 
uitspoeling door hemelwater en/of door veelvuldig gebruik (door bv. vee of voertuigen) 
waardoor de weg tussen 2 hellingen ligt. De helling aan de rechter kant (komende vanaf de 
Past. Debijestraat) van de weg op het PETC+ terrein is nog tot eind jaren tachtig zichtbaar 
geweest.  
De naam “Oude Holstraat” geeft de straat zijn naam weer terug. Ook omdat er een 
langgevelboerderij wordt gebouwd op ongeveer dezelfde plek waar er vroeger ook een lag. 
Door er “Oude” voor te zetten wordt naamsverwarring voorkomen met de nog bestaande 
Holstraat, welke loopt van de Reysenbeckstraat naar de Hillenweg.  
 

Nieuwe Hegelsomseweg 
Tot 1960 heette de Pastoor Debijestraat “Hegelsomseweg”. Hier wordt in berichten over 
vroeger nog geregeld naar terugverwezen. De Hegelsomseweg was de weg naar Hegelsom. 
vanaf de Stationsstraat naar de kerk. Om verwarring te voorkomen en ook omdat deze weg 
in een wijk komt te liggen (dus niet naar het centrum van Hegelsom loopt) gaat de voorkeur 
uit naar “Nieuwe Hegelsomseweg”. Zo wordt de naam toch weer in ere hersteld. Want door 
veel inwoners, en zeker de oudere generatie, wordt vaak gevraagd om deze straatnaam 
weer terug te brengen in ons dorp.  
 

Meester Achtenstraat   
De heer J.M. (Jan) Achten (1903–1978) werd in 1937 benoemd als leraar van de Lagere 
Landbouwschool aan de Stationsstraat in Hegelsom. Van 1938 tot en met 1958 was hij hier 
directeur. In 1955 was de heer Achten een van de oprichters van fanfare St. Hubertus in ons 
dorp. Vanaf 1946 was hij lid van Provinciale Staten van Limburg en van 1958 tot en met 
1970 lid van Gedeputeerde Staten van Limburg.  
De naam van de Lagere Landbouwschool is later veranderd in Biologische School. Weer 
enige tijd later verhuisde de school naar de Spoorweg in Hegelsom en kreeg de naam 
Citaverde College. Thans heet het Yuverta College. 
 
Dingsstraat 
Voorgesteld is de huidige Dingsstraat door te trekken tot aan de straat, die vanaf de Pastoor 
Debijestraat de nieuwe wijk in gaat. Hiermee wordt bereikt, dat de straat ook loopt op het 
voormalige PETC+ terrein, dus het terrein van de voormalige Praktijkschool waar de heer 
Dings directeur van was.  
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Plan A: Bouwplan met voorgestelde straatnamen nieuwe woonwijk Oude Holstraat op het 
voormalige PETC+ terrein  

                   
Plan B: Bouwplan met voorgestelde straatnamen nieuwe woonwijk Oude Holstraat op het 
voormalige PETC+ terrein 

Op 29 maart heeft het Dorpsplatform ons laten weten dat de straatnamen opgenomen in 
plan A worden overgenomen. Verder is nog gevraagd om een straatnaam voor te dragen 
voor de straat die vanaf de Past. Debijestraat parallel aan de Stationsstraat achter de 
bedrijfsgebouwen komt. Deze straatnaam zou moeten verwijzen naar de vroege 
Praktijkschool of Pluimveevakschool. Door ons is op 7 april de straatnaam 
Pluimveevakschoolstraat voorgedragen.                                                                             
Door middel van een uitgeschreven prijsvraag door het Dorpsplatform Hegelsom is de 
naam “De Pluum” gekozen voor de nieuwe woonwijk. Deze naam werd ingediend door 
Truus van Rens-Aerts van de Past. Debijestraat. 

Door het Dorpsplatform Hegelsom zijn de straatnamen ingediend bij het gemeentebestuur 
van Horst aan de Maas en de verwachting is dat, deze direct na de vaststelling van het 
bestemmingsplan begin 2022, worden vastgesteld.  

ONDERHOUD ST. JORISKAPEL                                                          
Enkele vrijwilligers van onze stichting zorgen er voor dat de St. Joriskapel binnen goed wordt 
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schoongehouden en ook de omgeving van de kapel wordt netjes onderhouden. Rondom de 
kapel worden om de paar jaar houtsnippers aangebracht, zodat de omgeving schoon blijft. 
Dat is dit jaar in maart ook weer gebeurd door onze vrijwilliger Lau Buijssen. Door onze 
plaatsgenoot Chris Verstappen van Verstappen Boomverzorging werden deze houtsnippers 
gratis verstrekt en ter plekke afgeleverd. Chris hartelijk bedankt namens onze stichting, maar 
ook zeker namens de vele bezoekers van de St. Joriskapel. Veel fietsers en wandelaars 
vinden hier een prachtig rustplekje om even te genieten van deze mooie bosrijke omgeving.             
De St. Joriskapel ligt er nu weer netjes bij! Een mooi plekske van geluk! 

                                                                

                                                                        
Foto’s: Nelly Dekker-Geurts, Lau Buijssen verdeelt de houtsnippers rondom de St. Joriskapel 

OPENLUCHTMIS BIJ DE ST.JORISKAPEL                                                   
Op 23 april wordt jaarlijks door de scouting internationaal de Sint Jorisdag gevierd  Vanwege 
de naamdag van Sint Joris werd op zondag 9 mei een openluchtmis gehouden bij de St. 
Joriskapel aan de St. Jorisweg. In verband met de coronamaatregelen was voor deze 
buitenviering toestemming verleend door de burgemeester van de gemeente Horst aan de 
Maas. De openluchtmis werd opgeluisterd door het Kerkkoor en door de muzikanten Ger 
Smits en Jeroen Verberkt van de Muziekvereniging St. Hubertus.                                          
De H. Mis werd voorgegaan door kapelaan Miguél met assistentie van kapelaan Horsch en 



6 
 

werd door vele inwoners bijgewoond. De buitenviering werd o.a. opgedragen aan Toon en 
Mia van Rens-Hagens, welke beiden onlangs zijn overleden, mede als dank voor het door 
Toon als eigenaar van de grond in 2013 verleende recht van opstal voor de herbouw van de 
kapel.                                                                                                                                      
Onder stralende weersomstandigheden en met mooi fluitgezang van de vogels werd het een 
prachtige viering.                                                                                                                            
Dank aan de vele vrijwilligers die hebben meegeholpen om deze buitenviering mogelijk te 
maken.   

 

Foto’s: Nelly Dekker-Geurts                            Openluchtmis bij de St. Joriskapel. 
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PLUS Lucassen Spaaractie                                                                         
In de periode 5 september tot en met 13 november heeft onze stichting deelgenomen aan de 
sponsoren actie van supermarkt PLUS Lucassen uit Horst. Bij elke 10 euro aan 
boodschappen ontving je een sponsorpunt, dat gedoneerd kon worden aan een van de 
deelnemende verenigingen of stichtingen. In totaliteit werd er een bedrag van € 17.500,00 
verdeeld over de deelnemende verenigingen en stichtingen. Onze stichting ontving een 
bedrag van € 246,00. 

   

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 
van archiefmateriaal.                                                                                                              
Vanwege de coronacrisis is op 9 november de uitslag van Rabo ClubSupport bekend 
gemaakt tijdens een livestream uitzending van de Rabobank.                                                        
Onze vereniging ontving een bedrag van € 262,95.                                                                                                                                                       

Algemeen.                                                                                                                            - 

- Op 21 maart werd informatie over de St. Joriskapel verstrekt aan Landschap Horst 
aan de Maas voor plaatsing op de routeapp onder de categorie “Kruisen en 
Kapellen”. De app laat naast de routes ook zien welke bijzondere plekken aan het 
wandelpad liggen, dat ook naast de kapel loopt. 

- Op 17 juni werd op verzoek van Museum de Locht uit Melderslo een aantal foto’s 
verstrekt uit de jaren 50, 60 en 70, welke werden gebruikt voor een grote 
tentoonstelling.  
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- 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 
regelmatig een artikel “Uit de oude doos” geplaatst in het Haegelsums Bledje.           
In april is een artikel geplaatst in een speciale editie “Aandacht voor elkaar” van het 
Haegelsums Bledje, welke werd uitgegeven door het Dorpsplatform Hegelsom. 

 

Hegelsom, januari 2022                                                          Samengesteld door Jan Arts 


