
1 
 

 

KBO Afdeling Hegelsom                                                                                                          

Opgericht 14 oktober 1965                                                                                            

Secretariaat: Kogelstraat 36, 5963 AP Hegelsom                                                                 

e-mailadres: kbohegelsom@gmail.com 

JAARVERSLAG 2019 

Ledenbestand   

Omschrijving             Aantal 
Ledenaantal op 1 januari 2019                178 
Nieuwe leden in 2019        +            9 

Gastleden in 2019        +            2 

Afmelding leden        -             1 

Afmelding leden wegens verhuizing -        4 

Afmelding leden wegens overlijden -        8     

Ledenaantal op 31 december 2019                176 
Op 11 maart hebben we afscheid moeten nemen van Mien Geurts-Lemmen en Jan Bouten, op 17 mei van ere-

voorzitster Mien Kleuskens-Aerts, op 11 juni van Billa Derks-Saris, op 12 juni van Hay van der Sterren, op 28 

augustus van Mia Poels-Francken, op 29 november van Nel Versleijen-Roefs en op 2 december van Mieke van 

Rens-Cruijsen. Mogen zij rusten in vrede.   

In memoriam ere-voorzitster Mien Kleuskens-Aerts                                                                        

Op vrijdag 17 mei bereikte ons het droevige bericht dat ons lid Mien Kleuskens-Aerts was overleden. Mien werd 

op 1 januari 1991 lid van onze verenging. Mien heeft grote verdiensten voor onze verenging. Mien werd op de 

jaarvergadering van 17 maart 1995 gekozen tot bestuurslid en in de jaarvergadering van 2 april 2004 gekozen als 

voorzitster. Tijdens het 40 jarig jubileum van onze verenging werd Mien in oktober 2005 onderscheiden met de 

Zilveren Speld van KBO Limburg. In de jaarvergadering van 20 maart 2015 nam Mien afscheid als voorzitster en 

bestuurslid. Tijdens deze vergadering werd Mien benoemd tot ere-voorzitster van onze vereniging en werd zij 

door toenmalig burgemeester Kees van Rooij Koninklijk onderscheiden. Deze onderscheiding werd haar mede 

uitgereikt voor haar bestuurlijke verdiensten gedurende 20 jaar voor de KBO afdeling Hegelsom. Tot 2018 bleef 

Mien daarna nog actief in de Reiscommissie. Voor haar inzet en vele werk voor onze verenging zeggen wij Mien 

hartelijk dank en moge zij ruste in vrede.                                                                    

Leeftijdsopbouw             Aantal        Procentueel 
<65 jaar                        2                     1,1 

65 jaar tot en met 69 jaar                      36                              20.5 

70 jaar tot en met 74 jaar                      50                   28,4 

75 jaar tot en met 79 jaar                      47                   26,7 

80 jaar en ouder                       36                   20,5 

90 jaar en ouder                        5                     2,8 

Totaal                  176               100,0 
Het oudste lid is 93 jaar en het jongste lid is 64 jaar.                                                                                               

Het aantal vrouwelijke leden bedraagt 95 en het aantal mannelijke leden 81. 

De gemiddelde leeftijd van de leden is 75,1 jaar.  

Bestuurssamenstelling                                                                                                          
Tijdens de jaarvergadering op 22 maart (57 leden aanwezig) werd bestuurslid Jan Arts herkozen.                                                                                                                                   

Tijdens de jaarvergadering werd stilgestaan bij het 25 jarig lidmaatschap van de vereniging van Jan Verlinden. 
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Door voorzitter Henk van Dooren werd Jan een bloemetje aangeboden. Na de pauze was er een optreden van 

tonprater Hans Verbaarschot uit Deurne, die kwam vertellen over het leven in vroegere tijden.                                                                                                                                    

                                     
Foto’s: Jan Arts        Huldiging Jan Verlinden                                   Tonprater Hans Verbaarschot uit Deurne               

 

De bestuurssamenstelling op 31 december 2019; 

Naam Functie 
Henk van Dooren Voorzitter 

Jan Arts Secretaris 

Joop Hagens Penningmeester 

Mia Alaerds-Reintjes Bestuurslid 

Mia Buijssen-Keijsers Bestuurslid 

Piet Holtackers Bestuurslid 

Tresie Knops-Curfs Bestuurslid 

Toon van Rens Bestuurslid 

 

Bestuur                                                                                                                                      

-  Met uitzondering van de vakantiemaand augustus vergaderde het bestuur iedere maand, totaal 11 

vergaderingen.                                                                                                                                                             

-  Door het bestuur werd verder deelgenomen aan de jaarvergadering van KBO Limburg (5 juni in Roermond) en 

de bijeenkomsten van de KBO-regio Horst-Venray (11 april, 23 mei en 10 oktober).                                                                                

-  Op 26 maart heeft een grote afvaardiging van het bestuur deelgenomen aan een overleg met de KBO 

afdelingen van de gemeente Horst aan de Maas en het Gemeentebestuur (wethouder Birgit op de Laak). Tijdens 

deze bijeenkomst in het gemeentehuis stond het thema “Positieve gezondheid” centraal.                                        

-  Op 29 april werd deelgenomen aan de informatiebijeenkomst van KBO Limburg in Roermond over de stand van 

zaken “KBO-PCOB vernieuwt” (fusietraject).                                                                                                                                                                

-  Op 21 mei is door diverse bestuursleden deelgenomen aan de Besturendag van de KBO-regio Horst-Venray, 

welke gehouden werd in Broekhuizen. Het thema was het Project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.  Na een 

toelichting op het project in het Brouwershuis werd ingescheept op de Maashopper en tijdens de rondvaart op de 

Maas werd een en ander ook toegelicht vanaf de boot.                                                                                                                          

-   Op 14 juni werd de afscheidsreceptie bezocht van wethouder Birgit op de Laak van de gemeente Horst aan de 

Maas in verband met haar benoeming tot burgemeester van de gemeente Nederweert.                                                                                                                                                                                 

-  Op 4 september werd deelgenomen aan het verenigingsoverleg van het Dorpsplatform Hegelsom met het 

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas. Kennis werd gemaakt met de 

nieuwe burgemeester van Horst aan de Maas Ryan Palmen en actuele Hegelsomse aangelegenheden werden 

hier besproken. Tijdens deze bijeenkomst werd ook het Dorpsontwikkelingsplan 2.0 gepresenteerd.                                                                                                                                                         

-  Op 21 oktober werd deelgenomen aan de Gemeentelijke Dorpentour met als thema Wonen in het 
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gemeentehuis in Horst. Tijdens deze bijeenkomst voor de dorpen Horst, Hegelsom, Meterik en Melderslo werden 

de wensen geïnventariseerd over het wonen, welke als input worden gebruikt voor het op te stellen Masterplan 

Wonen van de Gemeente Horst aan de Maas.                                                                                                           

-  Op 2 december heeft een afvaardiging de themabijeenkomst met als onderwerp Lokale Belangenbehartiging 

van de Commissie Educatie van de KBO Regio Horst-Venray bijgewoond bij Herberg Hegelsom.                                                                                                                                                                               

-  Gedurende het jaar zijn door een afvaardiging van het bestuur diverse recepties in ons dorp bijgewoond bij 

gelegenheid van festiviteiten.                                                                                                                                        

-  Toon van Rens vertegenwoordigde onze afdeling in het stichtingsbestuur van het Parochiehuis Zaal Debije. 

Nieuw logo                                                                                                                                                                

Door KBO Limburg is een nieuw logo voor onze afdeling gemaakt. Dit logo is afgeleid van het nieuwe logo van de 

landelijke organisatie KBO-PCOB. Het oude logo was: 

 

Het nieuwe logo is: 

 

 

Activiteiten 2019                                                                                                                                   

In 2019 werden de volgende activiteiten georganiseerd:                                                                       

Inloopmiddagen Hubertuskamer                                                                                                            
Op Iedere 2e vrijdag van de maand werd in de Hubertuskamer een inloopmiddag gehouden. Op deze middag kan 

er worden gekaart of gewoon een praatje worden gemaakt onder het genot van een kop koffie. Van belang is het 

sociale contact. De belangstelling voor deze inloopmiddagen is gering, ongeveer 8 tot 10 personen.  

                                                                                                                                                                                                                                       

Eetplein bij Herberg Hegelsom (PETC+)                                                                                     
Het eetplein werd iedere 3e woensdag van de maand gehouden in Herberg Hegelsom (PETC+). Voor de prijs van 

€ 13,00 per persoon werd een uitstekend 3 gangen diner geserveerd. Het kerstdiner is wat uitgebreider voor de 

prijs van € 16,00 per persoon. Gemiddeld zijn er tussen de 40 en 50 deelnemers. Naast het gezamenlijk dineren 

is er volop gelegenheid voor sociale contacten.   

Wandeltochten                                                                                                                                                           
Het aantal wandeltochten is in 2019 uitgebreid. In de maanden januari tot en met april en in de maanden oktober 

tot en met december werd tweemaal per maand gewandeld en in de maanden mei tot en met september eenmaal 

per maand. De wandelroutes variëren van 8 tot 10 km. met halverwege een koffie/thee pauze, Het aantal 

deelnemers ligt tussen de 8 en 15. 
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Foto: Nelly Dekker-Geurts                                                                              Start van de wandeling op 14 februari 

Wandeling in de Deurnese Peel Griendtsveen                                                                                  
Op 28 februari werd in de Deurnese Peel in Griendtsveen een wandeling gehouden van ongeveer 6 km. onder 

leiding van gids Joke Steeghs uit Griendtsveen. Gestart werd op de parkeerplaats op de hoek 

Deurneseweg/Helenaveenseweg in Griendtsveen. Tijdens de wandeling vertelde Joke over de wijze waarop het 

water in de Peel wordt gehouden en hoe het landschap wordt beheerd. Verder werd verteld over de dieren die in 

het Peelgebied leven en aan de aangevreten bomen was duidelijk te zien dat ook hier de bever zich thuis voelt. 

Een leerzame middag met 17 deelnemers.                                                                                                                                           

                                                                 

                                        
Foto: Jan Arts                                                                                                             Uitleg door gids Joke Steeghs 
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Foto’s: Jan Arts                                 Joke Steeghs geeft uitleg over het beheer van de Deurnese Peel en staat 

even stil bij een aangevreten boom door een bever. 

Wandeling langs de Oostrumse Beek in Geijsteren                                                                                  

Op 31 oktober werd een wandeling van ongeveer 5 km. gehouden langs de Oostrumse Beek in Geijsteren onder 

leiding van gids Joke Steeghs van Natuiur en Milieufederatie Limburg. Gestart werd op het pleintje tegenover 

Café ’t Trefpunt in Geijsteren. Tijdens de wandeling vertelde de gids over het beheer van het gebied door het 

Waterschap Limburg en op diverse plekken werd stilgestaan om wat over het gebied te vertellen o.a. bij een grote 

dassenburcht. Een interessante wandeling met stralend herfstweer en 15 deelnemers. 

Foto: Jan Arts                                                                    Uitleg door gids Joke Steeghs in de Geijsterse Bossen 

Fietstochten                                                                                                                                                                                                                          
In de maanden mei, juni en augustus werden fietstochten gehouden. De afstand van de route is ongeveer 30 km. 

Het aantal deelnemers schommelt tussen de 8 tot 13 personen. De geplande fietstocht in juli is wegens de 

extreme hitte niet doorgegaan. Op 29 augustus is de fietstocht naar Kevelaer (Duitsland) gehouden met 9 

deelnemers. De tocht werd onderbroken met enkele terrasstops. Volgens de deelnemers een erg leuke dag.                                                                                                                                                                     

Verder hebben diverse leden deelgenomen aan de fietstocht “Beleef de dag” op 11 september, welke voor de 14e 

keer werd georganiseerd door de KBO afdelingen Horst en Sevenum. Inschrijven voor deze dag was mogelijk bij 
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Wienes Plaats en gestart werd in Horst bij Voetbalterrein Wittenhorst en de Wingerd in Sevenum. De afstand was 

ongeveer 46 km. Ondanks de regen was het een gezellige fietsdag met entertainment op de rustplaatsen.  

Themamiddagen                                                                                                                                     

Er werden dit jaar 4 themamiddagen gehouden. 

Themamiddag 15 februari                                                                                                                                  

Op vrijdag 15 februari werd een themamiddag gehouden met een tweetal onderwerpen: 

SamenUitBus                                                                                                                              
Vanaf januari 2011 rijdt er voor de senioren in Horst aan de Maas de SamenUitBus. Deze activiteit is een 

voorziening van het Nationaal Ouderenfonds en wordt in de gemeente sinds 2014 uitgevoerd door Stichting 

SamenUitBus in samenwerking met de gemeente en Wonen Limburg. Met de inzet van vrijwilligers kan de bus 

bijna dagelijks de weg op.                                                                                                                                

Senioren en mensen met een beperking worden in de gelegenheid gesteld om samen met leeftijdsgenoten te 

gaan winkelen en gezellig op stap te gaan. Ontmoeting en contacten leggen is een belangrijke doelstelling van de 

SamenUitBus. Het winkelen en de uitstapjes beperken zich niet alleen tot Horst aan de Maas. Er worden ook 

uitstapjes georganiseerd naar andere plaatsen en bezienswaardigheden in de regio.                                                                                                              

De SamenUitBus levert een bijdrage aan het voorkomen van een sociaal isolement. Senioren en mensen met 

een beperking kunnen contacten leggen met anderen. Dit bevordert het langer zelfstandig wonen, de gezondheid 

en de eigenwaarde van ouderen.                                                                                                                             

Het Nationaal Ouderenfonds heeft in heel Nederland (momenteel) ruim 70 BoodschappenPlusBussen op de weg. 

De heren Leo Beterams en Hans Chlon van de SamenUitBus verzorgden deze middag een presentatie. 

                                   
Foto: Jan Arts                                              Presentatie door Leo Beterams en Hans Chlon van de SamenUitBus 

Rabobank Horst-Venray                                                                                                                       

De overheid wil graag dat zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Vaak 

is het dan noodzakelijk dat er voorzieningen in huis getroffen moeten worden, om dit mogelijk te maken. Door een 

tweetal medewerkers van de Rabobank Horst-Venray werd een presentatie gehouden, waarbij aandacht werd 

besteed aan de mogelijkheden om de woning levensloopbestendig te maken en wat dan de bank hierin kan 

betekenen.                                                                                                                                                               

De bijeenkomst werd bijgewoond door een 40 tal personen.      
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Foto’s: Jan Arts                                             Presentatie door de medewerkers van de Rabobank Horst-Venray 

Themamiddag 26 april                                                                                                                                          

Op vrijdag 26 april werd een themamiddag gehouden met een tweetal onderwerpen:                                                  

Film over de kerk van Horst: “De Hemel op Aarde”                                                                                      

‘De Hemel op Aarde’ vertelt het 1000-jarige verhaal van de Lambertuskerk in Horst. Ter gelegenheid van het 

project ‘Horst aan de Maas 800’ is die geschiedenis van duizend jaar in een documentaire vastgelegd.                   

De documentaire “‘De hemel op aarde” is gemaakt door de filmers Arie Stas en Theei Custers..                                                                                                                                  

‘De hemel op aarde’ vertelt de geschiedenis van de plek die al 1000 jaar het middelpunt van de Horster 

samenleving is. De kijker wordt door de geschiedenis van deze kerk geloodst en daarmee ook voor een belangrijk 

stuk door de katholieke samenleving van deze streek vanaf de vroege middeleeuwen. In een interview met 

pastoor deken Alexander De Graaf Woutering komt ook de positie van de hedendaagse kerk aan de orde. De film 

voert de kijker via de Abdij van Averbode, nu België, naar de familie van Wittenhorst en toont de groei van de 

kerk door de eeuwen heen. De Tweede Wereldoorlog verandert definitief het aanzien van Horst en van haar kerk 

en ook de discussies over de kerk tot aan de dag van vandaag worden in de film belicht. Tot slot verhaalt de 

documentaire voor een belangrijk deel over de erfenis van 1000 jaar kerk, waarbij de bijzondere en rijke 

middeleeuwse beeldenschat van de Lambertuskerk een prominente plek inneemt.                                                              

Na een inleiding door de maker Arie Stas werd de film door Henk Versleijen vertoond. 

Fotopresentatie Piet Driessen                                                                                                                          

Door onze plaatsgenoot Piet Driessen werd een fotopresentatie gehouden over de vogels en dieren, welke 

voorkomen in ons dorp en vooral in het natuurgebied “’t Ham”.  

  
Foto’s: Jan Arts                           Dankwoord van de voorzitter aan Arie Stas, Henk Versleijen en Piet Driessen 

Een mooie documentaire en een prachtige fotopresentatie met slechts 27 deelnemers. 

Themamiddag 21 juni Kasteel Huys ter Horst                                                                                                                                         

Op vrijdagmiddag 21 juni werd een bezoek gebracht aan Kasteel Huys ter Horst in Horst. In het kasteel kregen 
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we een rondleiding en werden verhalen verteld over de vroegere bewoners. Een erg interessante en prima 

rondleiding, waaraan door 32 personen werd deelgenomen. 

   

                       
Foto’s: Jan Arts Rondleiding in en rondom het Kasteel Huys ter Horst in Horst door Jan Gielen en Oscar Groen 
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Themamiddag 22 november Positieve Gezondheid                                                                                   

Op vrijdag 22 november werd er weer een themamiddag gehouden in Zaal Debije. Het thema was Positieve 

Gezondheid.                                                                                                                                                            

Wat is Positieve Gezondheid?                                                                                                                 

Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. Als iemand bij een arts of hulpverlener 

komt, wordt automatisch de vraag gesteld: Hoe gaat het met je? Vaak wordt dan gevraagd naar hoe het gaat met 

de ziekte of klacht. Maar dat vertelt nog niet alles over de gezondheid en het welbevinden van een persoon. En 

ook zegt het niets over wat iemand nodig heeft om zich beter te voelen.  

Daarom is het belangrijk dat een persoon voor zichzelf goed weet wat belangrijk is en daarover bijvoorbeeld met 

een arts praat.                                                                                                                                                          

De 6 pijlers van Positieve Gezondheid zijn:                                                                                                                    

-    Lichaamsfunctie -- ik voel me gezond en fit                                                                                                            

-    Mentaal welbevinden – ik voel me vrolijk                                                                                                               

-    Zingeving – ik heb vertrouwen in mijn toekomst                                                                                                              

-    Kwaliteit van leven – ik geniet van mijn leven                                                                                                             

-    Meedoen – ik heb goed contact met andere mensen                                                                                                       

-    Dagelijks leven – ik kan goed voor mezelf zorgen 

De workshop werd gestart met een inleiding over ‘Positieve Gezondheid’ door Ellie Frielinck en Natascha Smits, 

trainsters/vrijwilligsters bij Burgerkracht Limburg en vervolgens gingen de deelnemers met begeleiding van Mona 

Collin in subgroepen actief aan de slag met het gespreksmodel ‘Mijn Positieve Gezondheid’. Aansluitend vond er 

een gezamenlijke terugkoppeling plaats. Voor ieder persoonlijk een leerzame en inspirerende middag met slechts 

25 deelnemers. 

 

                                                 
Foto: Jan Arts      Inleiding door de trainsters (vrijwilligsters) van Burgerkracht Limburg Ellie Frielinck en Natascha 

Smits  
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Foto’s: Jan Arts                                                                          Invullen formulieren en discussie in groepjes                                                                                                                                                                                         
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Sociaal Café 23 maart                                                                                                                                                  

Op zaterdagavond 23 maart is er een Sociaal Café in Café Debije gehouden. Opzet van zo’n bijeenkomst is om 

elkaar op informele wijze te ontmoeten en onder het genot van een drankje met elkaar een praatje te maken. Op 

deze avond waren 32 personen aanwezig. De avond begon om 19.00 uur en werd opgeluisterd door de AMC 

Zangers uit Horst. Een bijzonder gezellige avond. 

Foto: Huub Niessen                                                                              Aandachtig gehoor tijdens het Sociaal Café 

 

Foto: Huub Niessen                                                             Optreden AMC Zangers uit Horst tijdens Sociaal Café 

Kerstviering 20 december                                                                                                                                                            

Op 20 december werd de kerstviering gehouden. De kerstviering werd voorgegaan door onze oud plaatsgenoot 

Pastoraal werker Piet Linders. De viering werd opgeluisterd door het Seniorenkoor “Herleving” onder leiding van 
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Marian Snel en met muzikale begeleiding van Marcel Engelen. In de pauze was er koffie/thee met kerstbrood. Na 

de pauze was er een optreden van de Vocal Group Almoos Kloos uit Meijel. De middag werd afgesloten met 

koffie/thee en broodjes. Het was een mooie en sfeervolle viering, waaraan door 104 personen (89 leden en 15 

koorleden met begeleiding en voorganger) werd deelgenomen. 

Foto: Jan Arts                                                                                               Gezellig samenzijn tijdens kerstviering 

 

Foto: Jan Arts                                                                                  Optreden Vocal Group Almoos Kloos uit Meijel  
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Dag- en middagtochten 

Dagtocht 24 mei                                                                                                                                                       

In samenwerking met de KBO afdeling Melderslo werd op 24 mei een dagtocht gehouden naar het 

Pluimveemuseum in Barneveld en het 192 Museum (Veronica museum) in Nijkerk. Om 08.00 uur werd vertrokken 

vanuit Hegelsom naar Melderslo en daarna rechtstreeks naar het Pluimveemuseum in Barneveld. Na een kopje 

koffie/thee met iets lekkers werd het museum bezocht. Het museum geeft een reis te zien door de tijd van de 

Nederlandse pluimveehouderij. Er was een antieke broedmachine te zien, die nog in bedrijf is en in de 

hoendertuinen toonden maar dan 20 Oudhollandse rassen hun mooiste kleuren. In het authentieke veilinglokaal 

kon meegedaan worden aan een veiling. Daarna werd vertrokken naar Nijkerk, waar in restaurant Moeke Nijkerk 

de lunch werd gebruikt. Na de lunch werd een bezoek gebracht aan het 192 museum in Nijkerk. Het Veronica 

museum geeft een mooi overzicht van artiesten uit de zestiger en zeventiger jaren. Het ontstaan van de 

popmuziek wordt in beeld gebracht. Te zien was de beginperiode van Radio Veronica met originele apparatuur uit 

de Zeedijk studio en de emoties waren te zien en te horen van het laatste uur van de zeezender. Het museum 

sloot haar deuren op 31 augustus.                                                                                                                        

Vervolgens werd de reis vervolgd naar Restaurant Het Witte Huis in Zeeland, waar gezamenlijk werd gedineerd. 

Daarna werd teruggereisd naar Melderslo en Hegelsom. Een erg interessante en mooie dagtocht, waar veel 

herinneringen uit vroegere tijd konden worden opgehaald met 22 deelnemers uit Hegelsom en 14 deelnemers uit 

Melderslo. Het 192 museum viel minder in de smaak en het aantal deelnemers bleef achter bij de verwachting. 
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Foto’s: Jan Arts                                                       Bezoek en rondleiding in het Pluimveemuseum in Barneveld 

                                                                   
Foto: Jan Arts                                                                                           Bezoek 192 museum (Veronica) in Nijkerk 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Huifkartocht 15 augustus                                                                                                                          

De geplande huifkartocht op 15 augustus is vanwege de geringe belangstelling helaas niet doorgegaan. 

Middagexcursie Project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 26 september                               
Op 26 september werd een middagexcursie met de bus gehouden naar het Project Gebiedsontwikkeling Ooijen-

Wanssum. Voorafgaande aan de middagexcursie werd in Zaal Debije door gids René Colbers van het 

Projectbureau Ooijen-Wanssum een korte toelichting gegeven op de gebiedsontwikkeling, waarna met de bus 

een rondrit in het gebied werd gehouden. In de bus werd eveneens nog de nodige informatie verstrekt en op 

diverse plekken in het gebied werd stilgestaan om nadere uitleg over de werkzaamheden te geven. Er werd door 

48 personen deelgenomen aan deze middagexcursie. Het was een erg interessante excursie en een unieke kans 

om de werkzaamheden van nabij te kunnen bekijken.                 
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Foto: Huub Niessen        Presentatie in Zaal Debije door René Colbers van het Projectbureau Ooijen-Wanssum  

 

Foto: Huub Niessen                                                      Uitleg door gids René Colbers in de bus tijdens de rondrit  
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Foto’s: Huub Niessen                                      Impressies van werkzaamheden in het gebied Ooijen-Wanssum 

Dagtocht 18 oktober                                                                                                                                       

Op vrijdag 18 oktober werd in samenwerking met de KBO afdeling Melderslo een dagtocht gehouden naar de 

Canisius Stroopfabriek in Schinnen en Abdij Rolduc in Kerkrade. Bij de stroopfabriek werd een film vertoond over 

het proces van het maken van verschillende soorten stroop en werd het stroopmuseum bezocht. Na de lunch in 

Vaals werd Abdij Rolduc bezocht, waar we in groepen werden rondgeleid in het imposante gebouw. Tijdens deze 

rondleiding werd de geschiedenis verteld van Rolduc en werden de bibliotheek, de prachtige kapel en 

bisschopskamer bezocht. De dagtocht werd afgesloten met een uitstekend diner in Grathem. Een interessante 

dagtocht waaraan werd deelgenomen door 61 personen (36 uit Hegelsom en 25 uit Melderslo).  

       
Foto’s: Jan Arts                                     Bezoek en proeven stroop bij de Canisius Stroopfabriek in Schinnen             

       
Foto’s: Jan Arts                                                    Bezoek Bisschopskamer en Kapel in Abdij Rolduc Kerkrade                                                                                                                                                                      
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Rabobank ClubSupport Campagne                                                                                             
De jaarlijkse Rabobank ClubSupport Campagne vond plaats in het najaar en het totaal over de deelnemende 

verenigingen en stichtingen bedroeg € 155.000. In de periode van 27 september tot en met 11 oktober heeft 

onder de leden van de Rabobank Horst Venray de stemronde plaatsgevonden. Onze vereniging voldeed aan de 

gestelde voorwaarden en de aanmelding aan deze ClubSupport campagne is door de Rabobank Horst Venray 

goedgekeurd.  De financiële bijdrage zal worden gebruikt voor het organiseren van activiteiten voor senioren 

zowel recreatief als educatief                                                                                                                                                                                                                                                             

Op 21 oktober is tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Schouwburg in Venray, welke door een 

bestuursafvaardiging van onze vereniging werd bijgewoond, de verdeling van de gelden bekend gemaakt. Onze 

vereniging ontving een bedrag van € 432,68. 

Communicatie                                                                                                                                                             

De communicatie met de leden vond hoofdzakelijk plaats door publicaties in het Haegelsums Bledje en per e-

mail. Voor de leden welke niet beschikken over een e-mailadres werd de informatie op papier (flyer) aan huis 

bezorgd. Dat zijn er momenteel nog 30 op een totaal van 114 bezorgadressen. 

Sociale aangelegenheden                                                                                                    
Gedurende het jaar werd er aandacht besteed aan onze zieke leden en werd er een attentie bezorgd bij 

gelegenheid van een 50 of 60 jarig huwelijk. Ook ontvangen onze leden, welke de leeftijd van 80 jaar bereiken, 

een kaartje en de 90 jarigen een attentie.                                                                                                                 

Op het einde van het jaar werd een attentie bezorgd bij onze zieke leden en bij de leden welke zich bijzonder 

inzetten bij activiteiten van onze vereniging zoals het Eetplein, de kerstviering en de bezorging van het KBO-

PCOB Magazine.     

                                                                                                                                                      

Hegelsom, januari 2020                                                                                                              Secretaris Jan Arts                                                            


