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KBO Afdeling Hegelsom                                                                                              

Opgericht 14 oktober 1965                                                                                            

Secretariaat: Kogelstraat 36, 5963 AP Hegelsom                                                                 

e-mailadres: kbohegelsom@gmail.com 

JAARVERSLAG 2017 

Ledenbestand   

Omschrijving             Aantal 
Ledenaantal op 1 januari 2017                  171 

Nieuwe leden in 2017                      7 

Afmelding leden -        2 

Afmelding leden wegens verhuizing -        1 

Afmelding leden wegens overlijden -        2 

Ledenaantal op 31 december 2017                  173 

Op 7 januari hebben we afscheid moeten nemen van Ton Wagemans en op 26 april van Mart Versleijen. Moge zij 

rusten in vrede.   

Bestuurssamenstelling                                                                                                          
Tijdens de jaarvergadering op 17 maart (76 leden aanwezig) wordt afscheid genomen van Jac Buijssen als 

bestuurslid. Jac is vanaf 1 april 2005 secretaris van de afdeling. Deze functie vervulde Jac 12 jaar.  

                                   

      Foto Annie Buijssen                                   Afscheid van Jac Buijssen als bestuurslid 

Tot nieuw bestuurslid werd door de vergadering benoemd, Jan Arts, welke het secretariaat van de vereniging 

gaat verzorgen. Vanwege hun 25 jarig lidmaatschap van de vereniging werden Toos Kleuskens-Schobers en 

Leen Lemmen-Peeters gehuldigd 
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Foto Annie Buijssen  Jubilarissen Toos Kleuskens Schobers en Leen Lemmen-Peeters                                        

De bestuurssamenstelling op 31 december 2017 is; 

Naam Functie 
Henk van Dooren Voorzitter 

Jan Arts Secretaris 

Piet Holtackers Penningmeester 

Mia Alaerds-Reintjes Bestuurslid 

Tresie Knops-Curfs Bestuurslid 

Truus Manders-Pouwels Bestuurslid 

Toon van Rens Bestuurslid 

 

                                        

Foto Tiny Arts                                                                                          Bestuur KBO Hegelsom 

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 (14 juni in 
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Roermond) en de bijeenkomsten van de KBO-regio Horst-Venray (21 maart, 23 mei en 11 oktober) en de KBO-

subregio Horst (25 oktober).                                                                                                                                                     

Op 5 april is door de bestuursleden deelgenomen aan de Besturendag van de KBO-regio Horst-Venray, welke 

gehouden werd in De Wingerd te Sevenum. Het thema van deze dag was communicatie.                                                                                                                                     

Verder is door het bestuur deelgenomen aan het verenigingsoverleg van het Dorpsplatform Hegelsom met het 

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas op 14 juni.  Actuele Hegelsomse 

aangelegenheden werden hier besproken.                                                                                                                     

Op 6 juli is door een afvaardiging deelgenomen aan het overleg van de Gemeente Horst aan de Maas met alle 

KBO afdelingen in ’t Haeren te Grubbenvorst. Gesprekspunten waren de uitvoering van de Wet Maatschappelijke 

ondersteuning (WMO) en valpreventie.                                                                                                                    

Op 12 december is door een bestuursafvaardiging de bijeenkomst van het Dorpsplatform Hegelsom bijgewoond, 

waar o.a. de situatie met betrekking tot het Haegelsums Bledje is besproken. Het is financieel erg moeilijk om het 

Haegelsums Bledje in eigen beheer te maken. Begin volgend jaar komt hierover een vervolgoverleg.                                                                                                             

Gedurende het jaar is door een afvaardiging van het bestuur diverse recepties in ons dorp en daarbuiten 

bijgewoond bij gelegenheid van festiviteiten.                                                                                                                  

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

Activiteiten 2017                                                                                                                                   

In 2017 werden de volgende activiteiten georganiseerd.                                                                       

Inloopmiddagen Hubertuskamer                                                                                                            

Met uitzondering van de maand oktober werd op Iedere 2
e
 vrijdag van de maand 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 personen. 

Eetplein bij Herberg Hegelsom (PETC+)                                                                                     
Het eetplein werd iedere 3

e
 woensdag van de maand gehouden in Herberg Hegelsom (PETC+). Voor de prijs van 

€ 12,00 per persoon wordt een uitstekend 3 gangen diner geserveerd. Het Kerstdiner is wat uitgebreider voor de 

prijs van € 15,00 per persoon. Gemiddeld zijn er tussen de 40 en 50 deelnemers. Naast het gezamenlijk dineren 

is er volop gelegenheid voor sociale contacten.   

Fietstochten                                                                                                                                                                                                                             

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

km. Het aantal deelnemers schommelt van 8 tot 13 personen. Op 31 augustus is de fietstocht naar Kevelaer 

(Duitsland) gehouden met 17 deelnemers. De tocht werd onderbroken met enkele terrasstops en in Kevelaer was 

ruimschoots de tijd om de kapel, kerk en overige bezienswaardigheden te bezichtigen. Volgens de deelnemers 

voor herhaling vatbaar.                                                                                                                                        

Verder hebben diverse leden deelgenomen aan de fietstocht “Beleef de dag” op 13 september, welke werd 

georganiseerd door de KBO afdelingen Horst en Sevenum. Inschrijven voor deze dag was mogelijk bij Wienes 

Plaats en gestart werd in Horst bij voetbalvereniging Wittenhorst. De afstand was ongeveer 45 km. Een gezellige 

fietsdag met harde wind en entertainment op de rustplaatsen.  
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Foto Jan Arts                                                                  Startklaar voor vertrek naar Kevelaer 

 

Foto Jan Arts                                                                                                         Kapel in Kevelaer                                                                                                                                                                                  
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Foto Jan Arts                                                                              Even uitrusten langs de Maas 

Waterwandeling                                                                                                                     

Op 6 juli heeft onze leiding van gids Joke Steeghs van de Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg een 

waterwandeling plaatsgevonden langs de Grote Molenbeek in ’t Ham. Ondanks het warme en broeierige weer 

een leerzame wandeling met slechts 8 deelnemers. 

                                   
Foto Jan Arts                                      Tekst en uitleg van Joke Steeghs bij de start van de wandeling 

Themamiddagen                                                                                                                                     

Er werden dit jaar 3 themamiddagen gehouden. 

Themamiddag 31 maart “Boer, wat zeg je van mijn kippen”                                                        

Toon van Rens ( Toën vaan Wienes) heeft deze middag een presentatie gehouden over de geschiedenis van 

Boerderij Wienes en de ontwikkelingen van de pluimveeteelt in ons dorp van vroeger tot nu. Het motto van de 

presentatie is “Boer, wat zeg je van mijn kippen”.                                                                                              

Ons dorp staat bekend als het kippendorp (Tuuteriek) en zelfs onze carnavalsvereniging D’n Tuutekop ontleent 

hier haar naam aan. Vroeger waren er in ons dorp veel kuikenbroederijen en kippenbedrijven. Tegenwoordig zijn 

er nog enkele pluimveebedrijven. Toon vertelde hoe de ontwikkeling van de pluimveeteelt van vroeger tot nu 

heeft plaatsgevonden. Een interessant verhaal en een mooi stukje geschiedenis van ons dorp. 

De bijeenkomst werd bijgewoond door 50 leden. 
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Themamiddag 2 juni “Ontwikkeling dorpshart van Hegelsom”                                                                                  

Het centrale thema van deze middag was: “Ontwikkeling dorpshart van Hegelsom”, daarnaast werd er informatie 

verstrekt over actuele plannen in ons dorp. Onlangs heeft de werkgroep Centrumplan van Hegga Metamorfosa in 

samenwerking met bureau Poelmans Reesink landschapsarchitectuur de plannen gepresenteerd voor de 

verfraaiing van de dorpskern Hegelsom de komende jaren. Tijdens deze middag hebben Marlies Scheres, lid van 

Tuutetrek, Hay Arts, lid van de Stuurgroep Centrumplannen namens het Dorpsplatform Hegelsom en Graad 

Tillemans, lid van de Procesgroep Centrumplannen  namens de Parochie H. Hubertus de plannen nader 

toegelicht. Naast de verfraaiing van de dorpskern met o.a. de aanleg van een terras bij zaal Debije is ook stil 

gestaan bij de toekomstplannen voor ons kerkgebouw en de ontwikkelingen rondom het kerkgebouw en pastorie.                                                                                                                               

Verder heeft Hay Arts als voorzitter van het Dorpsplatform Hegelsom nog een toelichting gegeven op de volgende 

actuele plannen:                                                                                                                                                          

-    het accommodatiebeleid in het algemeen en in het bijzonder de plannen rondom sportpark Wienus;                                                                                                                        

-    stand van zaken woningbouw plan Linders;                                                                                                               

-    stand van zaken verbetering spoorwegovergang Stationsstraat en stationsomgeving. 

De interessante bijeenkomst werd bijgewoond door 45 leden. 

Foto Jan Arts                                                                             Marlies Scheres van Tuutetrek houdt presentatie 
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Foto Jan Arts                                                     Graad Tillemans licht plannen kerk en rondom kerkgebouw toe 

Foto Jan Arts                                     Hay Arts van het Dorpsplatform Hegelsom licht actuele dorpsplannen toe 

Themamiddag 17 november “Verkeerstreffen”                                                                                           

Het thema van deze middag was “Kennis opfrissen met Verkeerstreffen Veilig Verkeer Nederland”. Het is 

belangrijk om de kennis van de verkeersregels regelmatig op te frissen. De regels veranderen elk jaar opnieuw.        

Door de heer Piet Wijnen van Veilig Verkeer Nederland werd de kennis van de verkeersregels en –gedragingen 

snel, goed en ook nog gezellig doorgenomen. Met een interactieve quiz met vragen en verkeerssituaties werden 

de deelnemers getest op hun verkeerskennis. Veel aandacht was er voor het gebruik van de E-bike (elektrische 

fiets) en fietsgedrag. Ook afleiding in het verkeer kwam aan bod, denk aan telefoons, reclame en gesprekken. 

Verder werden verkeerssituaties in ons dorp en omgeving besproken. Het was een interessante, nuttige en 

gezellige manier om samen de veranderingen in het verkeer te bespreken en te leren hoe daar mee om te gaan.  

De bijeenkomst werd bijgewoond door 42 leden. 
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Foto’s Jan Arts               Presentatie door Piet Wijnen van Veilig Verkeer Nederland 
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Kerstviering 15 december                                                                                                                                                            

Op 15 december werd de kerstviering gehouden. De kerstviering werd voorgegaan door onze oud plaatsgenoot 

Pastoraal werker Piet Linders. De viering werd opgeluisterd door het Ouderenkoor “Herleving” onder leiding van 

Marian Snel en met muzikale begeleiding van Fabianne Pelser. In de pauze was er koffie/thee met kerstbrood. 

Na de pauze was er een optreden van het zangduo Stef en Annelies uit Tegelen. De middag werd afgesloten met 

koffie/thee en broodjes.  Het was een mooie en sfeervolle viering, waaraan door ruim 100 leden werd 

deelgenomen. 

Foto Jan Arts                                                                                                                                  Kerstviering 2017 
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Foto Jan Arts                                                                                                                                  Kerstviering 2017 

Middagtochten 

Middagtocht 18 mei naar Kermismuseum Soet & Vermaeck in Hilvarenbeek                                        

In samenwerking met de KBO afdeling Melderslo is deze middagtocht georganiseerd. Op humoristische wijze 

hebben we kennis gemaakt met de wereld van de kermis vanaf het ontstaan tot de periode 1950. Op bijzondere 

wijze werden de deelnemers betrokken bij het kermisgebeuren, waarbij als rode draad het rad van fortuin.        

We werden ontvangen met koffie/thee en een heerlijke Brusselse wafel met slagroom. Daarna werd gestart met 

het verhaal waarbij het rad van fortuin betrokken werd bij de kermis. O.a. ballengooien, schietsalon, touwtje 

trekken, vlooientheater, kop van jut etc., etc.. Op de tafels stonden popcorn en heerlijk gebrande pinda's en 

knabbeltjes voor ons klaar. In de pauze werd iedereen verwend met poffertjes en een drankje (incl. wijntje of 

biertje). Een gezellige middag, die werd afgesloten met een uitstekend diner in Restaurant De Platte Vonder te 

Someren-Eind. Aan de middagtocht werd deelgenomen door 55 personen (38 uit Hegelsom en 17 uit Melderslo). 
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Foto’s Jan Arts                                                               Bezoek Kermismuseum Soet & Vermaeck in Hilvarenbeek 

Huifkartocht 17 augustus                                                                                                                                                    
Op 17 augustus werd de huifkartocht gehouden. Een geslaagde huifkartocht met 23 deelnemers. Na een 

rondleiding en lunch bij het Paardencentrum de Peelbergen in Kronenberg, werd een ijsboerderij bezocht en de 

tocht werd in Meterik afgesloten met koffie en vlaai. 
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Foto’s Jac Buijssen                                                                                                                               Huifkartocht 
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Middagtocht 13 oktober EDAH Museum in Helmond                                                                                   

Deze middagtocht is wederom in samenwerking met KBO Melderslo georganiseerd. Deze middag werd een 

bezoek gebracht aan het EDAH Museum in Helmond.                                                                                         

Ruim 100 jaar distributie in levensmiddelen! De geschiedenis van het EDAH bedrijf aangevuld met anderen 

bracht ons terug in de tijd en plaatsten ons tussen de producten – winkeltypes marketingconcepten – reclame 

uitingen verpakkingen – weeg en afrekensystemen – automatisering - met kroontjespen geschreven administratie 

– boeken – documenten - en heel veel fotomateriaal.  In een film werd de geschiedenis van EDAH en de 

supermarkt in het leven van alledag duidelijk getoond, waarna een rondleiding door het museum volgde door 

enthousiaste vrijwilligers.                                                                                                                                        

Een leuke middag met het ophalen van veel herinneringen uit vroeger tijd. De middagtocht werd afgesloten met 

een prima diner in Restaurant Roelanzia in Ysselsteyn.                                                                                            

Aan de middagtocht werd deelgenomen door 49 personen (30 uit Hegelsom en 19 uit Melderslo). 
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Foto’s Jac Buijssen                                                                                           Bezoek EDAH Museum Helmond 

Rabobank Clubkas Campagne                                                                                             
Op 29 juni werd de bijeenkomst in ’t Gasthoés te Horst bijgewoond van de Rabobank Horst Venray met de 

verenigingen. Tijdens deze bijeenkomst werd nadere informatie verschaft over de Rabobank Clubkas Campagne 

2017. Ook in 2017 is hieraan deelgenomen. In de periode van 26 september tot en met 10 oktober heeft onder de 

leden van de Rabobank Horst Venray de stemronde plaatsgevonden. In totaliteit wordt een bedrag van                       

€ 125.000,00 verdeeld. Onze vereniging voldoet 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 het organiseren van fiets- en wandeltochten zowel recreatief als educatief                                                                                                                                                                                                                                                             

Op 21 november is tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Mérthal in Horst, welke door een afvaardiging van 

onze vereniging is bijgewoond, de verdeling van de gelden bekend gemaakt. Onze vereniging ontvangt een 

bedrag van € 350,97 (137 stemmen).  

Communicatie                                                                                                                                                             

De communicatie met de leden vindt hoofdzakelijk plaats door publicaties in het Haegelsums Bledje en het 

verspreiden van flyers bij activiteiten. Het kopiëren van de flyers moet extern plaatsvinden en kost extra geld, 

terwijl het rondbrengen van de flyers extra inspanning vereist. We leven in een tijdperk van digitalisering en onze 

vereniging kan hierbij niet achterblijven. Communicatie kan vaker, gemakkelijker en sneller per e-mail 

plaatsvinden en daarom is de leden gevraagd om hun e-mailadres te verstrekken. De inventarisatie van de 

beschikbare e-mailadressen is afgerond, zodat in 2018 gestart kan worden met het communiceren per e-mail.                                                                       

Uiteraard realiseren wij ons dat niet iedereen beschikt over een computer met e-mailadres. Leden welke hierover 

niet beschikken zullen de informatie op papier blijven ontvangen. 

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 of 90 jaar 

bereiken, een attentie.                                                                                                                                                   

Een afvaardiging van het bestuur bezocht recepties in ons dorp bij festiviteiten van verenigingen. 

Hegelsom, januari 2018                                                                                                   Secretaris Jan Arts                                                            


