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KBO Afdeling Hegelsom                                                                                              
Opgericht 14 oktober 1965                                                                                            
Secretariaat: Kogelstraat 36, 5963 AP Hegelsom                                                                 
e-mailadres: kbohegelsom@gmail.com 

JAARVERSLAG 2018 

Ledenbestand   

Omschrijving             Aantal 
Ledenaantal op 1 januari 2018                173 
Nieuwe leden in 2018        +          10 
Afmelding leden                       - 
Afmelding leden wegens verhuizing -        2 
Afmelding leden wegens overlijden -        3 
Ledenaantal op 31 december 2018                178 
Op 19 juni hebben we afscheid moeten nemen van Bertha Hermans-Janssen, op 23 juli van Bertha Aerts-
Schobers en op 5 november van Leen Peeters-Peters. Mogen zij rusten in vrede.   

Leeftijdsopbouw             Aantal        Procentueel 
<65 jaar                        5                     2,8 
65 jaar tot en met 69 jaar                      37                              20.8 
70 jaar tot en met 74 jaar                      55                   30,9 
75 jaar tot en met 79 jaar                      40                   22,5 
80 jaar en ouder                       33                   18,5 
90 jaar en ouder                        8                     4,5 
Totaal                  178               100,0 
Het oudste lid is 93 jaar en het jongste lid is 63 jaar.  

De gemiddelde leeftijd van de leden is 75 jaar. 

Bestuurssamenstelling                                                                                                          
Tijdens de jaarvergadering op 23 maart (71 leden aanwezig) werden de bestuursleden Mia Alaerds-Reintjes en 
Tresie Knops-Curfs herkozen.                                                                                                                                   
Tot nieuwe bestuursleden werden door de vergadering benoemd, Mia Buijssen-Keijsers en Joop Hagens. Joop 
Hagens volgde op 11 april Piet Holtackers op als penningmeester. Piet blijft bestuurslid.                                                                                              
Tijdens de jaarvergadering werd stilgestaan bij het 25 jarig lidmaatschap van de vereniging van Truus Wijnen-
Jacobs. Door omstandigheden kon Truus niet aanwezig zijn en haar werd na afloop van de vergadering een 
boeket bloemen bezorgd door een afvaardiging van het bestuur.                                                                                                                             
Truus Manders-Pouwels heeft te kennen gegeven om te stoppen als bestuurslid. Tijdens de bestuursvergadering 
op 17 oktober werd afscheid genomen van Truus. Door voorzitter Henk van Dooren werd Truus bedankt voor de 
vele verdiensten voor onze verenging en werd haar een attentie aangeboden. Truus is vanaf 2006 lid van onze 
vereniging en sinds 2012 bestuurslid. Truus heeft zich bijzonder ingezet voor het sociaal bezoek van onze leden 
en was medeorganisator van de programma’s voor de jaarvergadering en kerstviering. Truus namens de leden 
en het bestuur bedankt voor jouw inzet voor onze verenging. 

Zilveren speld KBO Limburg voor Piet Holtackers                                                              
Aan het eind van de jaarvergadering werd de zilveren speld van KBO Limburg uitgereikt aan Piet Holtackers. Bij 
de onverwachte afwezigheid van de vertegenwoordiger van de KBO Regio Horst-Venray, werd de speld uitgereikt 
door bestuurslid Mia Alaerds-Reintjes. Piet heeft vele verdiensten voor onze vereniging. Vanaf 24 maart 2006 is 
Piet al penningmeester. Daarnaast is Piet lid van de Reiscommissie, organisator van de maandelijkse 
inloopmiddagen in de Hubertuskamer en het Eetplein in Herberg Hegelsom. Ook is Piet actief geweest bij het 
uitzetten van fietstochten. Voor al deze werkzaamheden is door KBO Limburg de zilveren speld toegekend aan 
Piet. Als dank werd namens de vereniging door voorzitter Henk van Dooren Piet ook nog een attentie 
aangeboden en er was een bos bloemen voor Jo, de echtgenote van Piet.  
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Foto: Jan Arts                    Uitreiking Zilveren Speld door Mia Alaerds-Reintjes aan Piet Holtackers 

De bestuurssamenstelling op 31 december 2018; 

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 
 

                                                                
Foto: Tiny Arts         Het KBO bestuur v.l.n.r. Toon van Rens, Mia Alaerds-Reintjes, Henk van Dooren, Mia 
Buijssen-Keijsers, Tresie Knops-Curfs, Joop Hagens, Jan Arts en Piet Holtackers                                                                                  
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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 (13 juni in 
Roermond) en de bijeenkomsten van de KBO-regio Horst-Venray (12 april, 22 mei en 22 november).                      
-  Op 10 januari heeft een afvaardiging van het bestuur deelgenomen aan een informatieavond over 
fondsenwerving  bij Synthese in Horst.                                                                                                                       
-  Op 17 mei heeft een afvaardiging van het bestuur een bijeenkomst in Roermond bijgewoond over de invoering 
per 25 mei van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gevolgen van de invoering van 
deze wet vallen erg mee voor onze vereniging. De ledenadministratie vindt plaats door middel van een extern 
softwareprogramma van KBO Limburg en de secretaris en penningmeester hebben enkel toegang tot dit 
systeem. De gegevens van onze leden worden niet doorgegeven aan derden.                                                                                                                           
-  Op 19 september is door enkele bestuursleden deelgenomen aan de Besturendag van de KBO-regio Horst-
Venray, welke gehouden werd in het Equestrian Centrum De Peelbergen in Kronenberg. Het thema van deze dag 
was positieve gezondheid.                                                                                                                                          
-  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 26 september. Actuele 
Hegelsomse aangelegenheden werden hier besproken.                                                                                              
-  Op 15 november heeft de penningmeester in Roermond een cursus bijgewoond van KBO-Limburg over de 
KBO ledenadministratie.                                                                                                                                                   
-  Op 29 november is door een bestuursafvaardiging de bijeenkomst georganiseerd door de Gemeente Horst aan 
de Maas in Meerlo bijgewoond, waar gesproken werd over het vrijwilligersbeleid.  Informatie over het werven en 
behouden van vrijwilligers werd uitgewisseld en de algemene conclusie was, dat het moeilijk blijft om vrijwilligers 
te krijgen voor de verengingsactiviteiten.  Een persoonlijke benadering leidt nog steeds tot het beste resultaat.                           
-  Op 3 december hebben de nieuw gekozen bestuursleden een introductiebijeenkomst in Roermond bijgewoond 
van KBO Limburg.                                                                                                               .                                       
-  Gedurende het jaar zijn door een afvaardiging van het bestuur diverse recepties in ons dorp bijgewoond bij 
gelegenheid van festiviteiten.                                                                                                                                        
-  Toon van Rens vertegenwoordigt onze afdeling in het stichtingsbestuur van het Parochiehuis Zaal Debije. 

Activiteiten 2018                                                                                                                                   
In 2018 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 10 tot 12 personen. 

                                                                                         
Foto: Jan Arts                                                                                     Inloopmiddag Hubertuskamer 
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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 wordt 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.   

                                  
Foto: Jan Arts     Keukenstaf Eetplein v.l.n.r. Lies Hagens-Coppers, Margriet Arts-Hesen, Marlie Houkes-Peeters 
en kok Paul Smits 

 

 

                                                                        
Foto: Jan Arts                                                                                         Eetplein bij Herberg Hegelsom 
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Foto: Jan Arts                                                                                    Eetplein bij Herberg Hegelsom 

Wandeltochten                                                                                                                                                           
In januari is gestart met een wandelgroep. Er wordt een wandeling  gemaakt van ongeveer 8 km. met halverwege 
een koffie/thee pauze. De wandelingen vonden plaats op de laatste donderdag van de maanden januari tm. april 
en oktober tm. december. Het aantal deelnemers schommelt tussen de 12 en 15.  

                                                
Foto: Jan Arts                                                                                 Eerste wandeling op  25 januari 
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Foto:: Jan Arts                                                                                     Koffie/thee stop wandeling 25 januari      

Waterwandeling                                                                                                                                                   

                                        
Foto: Jan Arts  Joke Steeghs van de Natuur en Milieufederatie Limburg geeft uitleg tijdens de waterwandeling 
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Op donderdag 14 juni is onder leiding van gids Joke Steeghs van Natuur en Milieufederatie Limburg een 
wandeling in de Mariapeel gehouden. Gestart werd bij het Biologisch station van Staatsbosbeheer aan de 
Koolweg in Helenaveen. Er is een wandeling van ongeveer 5 km. gemaakt en tijdens deze wandeling is door de 
gids uitleg gegeven over de Mariapeel en over de dieren en planten die hier voorkomen. Er waren 10 
deelnemers. Het was een leerzame en interessante middag met af en toe regen.  

Fietstochten                                                                                                                                                                                                                          
In de maanden mei, juni en augustus werden fietstochten gehouden. De geplande fietstocht op 26 juli is vanwege 
de extreme hitte niet doorgegaan. De afstand van de route is ongeveer 30 km. Het aantal deelnemers schommelt 
tussen de 8 tot 13 personen. Op 30 augustus is de fietstocht naar Kessel gehouden met 10 deelnemers. De tocht 
werd onderbroken met enkele terrasstops en in Kessel was ruimschoots de tijd om het geheel gerenoveerde 
kasteel De Keverberg te bezichtigen. Volgens de deelnemers een erg leuke dag.                                                                                                                              
Verder hebben diverse leden deelgenomen aan de fietstocht “Beleef de dag” op 12 september, welke voor de 13e 
keer werd georganiseerd door de KBO afdelingen Horst en Sevenum. Inschrijven voor deze dag was mogelijk bij 
Wienes Plaats en gestart werd in Horst bij De Witte Hel aan de Dijkerheideweg. De afstand was ongeveer 46 km. 
Een gezellige fietsdag met regen en entertainment op de rustplaatsen.  

Themamiddagen                                                                                                                                     
Er werden dit jaar 5 themamiddagen gehouden. 

Themamiddag 2 februari bezoek aan Brandweerkazerne post Horst en presentatie door 
Veiligheidsregio Limburg-Noord over “Brandveiligheid in en om het huis”                                  
Op vrijdagmiddag 2 februari werd een bezoek gebracht aan de Brandweerkazerne in Horst. Door de 
Veiligheidsregio Limburg-Noord werd een interactieve quiz gehouden over brandveiligheid in en om het huis. Met 
behulp van stemkasjes werden de vragen beantwoord, waarna de uitslag direct zichtbaar werd en hierover verder 
gediscussieerd werd. Een leerzame en interessante middag met veel aandacht voor rook- en 
koolmonoxidemelders in de woning, Ten slotte werd de brandweerkazerne bezichtigd en werd door enkele 
vrijwilligers van de Brandweerpost Horst tekst en uitleg gegeven bij de diverse voertuigen en materieel.              
De bijeenkomst werd bijgewoond door 45 leden. 

                                    
Foto: Jan Arts                                                       Interactieve quiz door de Veiligheidsregio Limburg-Noord 
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Foto: Jan Arts               Presentatie door Monique Leijssen-Verwijst  van de Veiligheidsregio Limburg-Noord 

 

                        
Foto: Jan Arts                                                                      Uitleg materieel door vrijwilliger Brandweer Horst 

Themamiddag 23 februari Politiek debat                                                                                                     
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart organiseerde de KBO Hegelsom op vrijdagmiddag 
23 februari een politiek debat in zaal Debije. In het politiek forum namen zitting Sonja van Giersbergen (SP), Jos 
Gubbels (D66/Groen Links), Imke Emons (VVD), Bram Hendrix (Essentie), Bob Vostermans (CDA) en Birgit Op 
de Laak (PvdA). Het debat werd geleid door Jan Arts. Veel aandacht kreeg het onderwerp woningbouw en vooral 
de bouw van huurwoningen. De laatste jaren worden er in ons dorp geen huurwoningen meer gebouwd en bij 
verhuizingen worden bestaande huurwoningen door de woningbouwvereniging verkocht. Hierdoor neemt het 
aantal huurwoningen de laatste jaren af. Gevraagd werd om huur- en levensbestendige woningen te bouwen, 
zodat de jeugd en ouderen ook in ons dorp kunnen blijven wonen. De politieke partijen waren het eens met het 
bouwen naar behoefte, maar benadrukte ook vooral om te kijken naar alternatieve bouw zoals tijdelijke woningen, 
zodat er op termijn geen overschot op de woningmarkt komt. Verder kwam de verkeersveiligheid aan de orde 
(vooral het paadje tussen de Reysenbeckstraat en de Hagelkruisweg richting sportpark). Als mogelijke oplossing 
werd voorgesteld om bij de Reysenbeckstraat en Hagelkruisweg fietssluizen te maken, waardoor niet direct de 
weg op kan worden gefietst. Dit zal nog verder worden bekeken. Verder werd gevraagd om de 
fietssuggestiestroken (o.a. Westsingel en Americaanseweg) weer te voorzien van een fietser, waardoor het 
parkeren op deze stroken niet meer mogelijk is. Voor de kwetsbare verkeersdeelnemer is het nu nog gevaarlijker 
geworden. Alle politieke partijen waren het hiermee eens en de oude situatie zal worden hersteld. Alle politieke 
partijen zegden toe de belastingen de komende jaren enkel met het inflatiepercentage te laten stijgen. De 
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politieke partijen waren verdeeld over de onderwerpen Intensieve veehouderij en het wel of niet verplaatsen van 
het huidige zwembad. Teruggezien kan worden op een levendig debat, waarbij op een interactieve manier met de 
politieke partijen van gedachten kon worden gewisseld.                                                                                                                           
De bijeenkomst werd bijgewoond door een 40 tal personen, waarvan 25 leden van onze vereniging. 

Foto Jan Arts                                                                                                                                   Politiek forum  

Foto Jan Arts                                                                                                                Aanwezigen bij politiek debat 

Themamiddag 20 april Heggafonds en Vastenproject Helpende handen   

Heggafonds                                                                                                                                                                 
Hans Kluskens en Jan van der Sterren van de Stichting Heggafonds hebben een inleiding gehouden over het 
Heggafonds. Het Heggafonds is in het leven geroepen om projecten in ons dorp mede te financieren.  

Vastenproject “Helpende Handen” leerlingen Dendron College Horst                                                                                     
De stichting “Helpende Handen” is een stichting die zich inzet voor kwetsbare groepen in India, die in de Indiase 
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samenleving aan hun lot worden overgelaten. Helpende Handen is sinds 2004 verbonden aan het Dendron 
College uit Horst en het afgelopen jaar is er weer een groep leerlingen afgereisd naar India om de projecten van 
Helpende Handen te bezoeken. Door een aantal leerlingen van het Dendron College uit Horst werden hun 
ervaringen verteld over het bezoek van een aantal projecten, welke ook financieel zijn ondersteund door de 
vastenactie van het Dekenaat Horst. Zo is er financieel bijgedragen aan een mobiele huisartsenpost, de inrichting 
van een kraamafdeling en de opvang van gehandicapten. De leerlingen lieten ook foto’s zien van een eetplein 
voor mensen die zelf niet voor hun eten kunnen zorgen.                                                                                                                             
Er waren 16 leden aanwezig.                                                                                        

                                                                                                                       
Foto: Piet Holtackers     Inleiding door Jan van der Sterren over het Heggafonds 

 

                            
Foto’s: Piet Holtackers   Bart Veldpaus Projectleider en leerlingen van het Dendron College uit Horst 

Themamiddag 19 oktober John Wanten en Wonen Limburg                                                                  
Op 19 oktober werd een themamiddag gehouden met een tweetal onderwerpen: 

Reizen op Maat                                                                                                                                   
John Wanten uit Meterik van Zorgeloosreizen hield een presentatie over het Reizen op Maat. Zorgeloosreizen is 
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een kleinschalige reisorganisatie die is gespecialiseerd in het organiseren en begeleiden van reizen op maat. De 
reis wordt volledig naar persoonlijke wensen en mogelijkheden samengesteld. Voor veel mensen is het heel 
normaal om een reis te maken of met vakantie te gaan. Maar dat geldt niet voor iedereen, en zeker niet als u 
afhankelijk bent. Er zijn mensen die graag begeleiding en ondersteuning willen omdat ze anders niet durven of 
niet kunnen vanwege een lichamelijke beperking. Het kan ook zijn dat iemand zorg nodig heeft tijdens de reis, 
bijzondere wensen heeft, niet alleen wil reizen of met een eigen reisgezelschap wil reizen. Zorgeloosreizen maakt 
het mogelijk dat ook deze mensen kunnen genieten van een zorgeloze vakantie en wil graag bijdragen aan het in 
vervulling laten gaan van een vaak lang gekoesterde wens.  Een boeiende presentatie.                                                                                   

Wonen Limburg                                                                                                                                                                               
Door Thomas Deckers van Wonen Limburg werd een presentatie gehouden over het huurbeleid. Er is veel 
onduidelijk over het huurbeleid van Wonen Limburg en er is een grote behoefte in ons dorp aan huurwoningen. 
Dit is ook nog eens duidelijk geworden uit de onlangs gehouden enquête door het Dorpsplatform Hegelsom. 
Verder hebben diverse inwoners uit ons dorp zich bij het Dorpsplatform aangemeld om nu of in de nabije 
toekomst graag in aanmerking te willen komen voor een huurwoning. Aan de hand van de website “Thuis in 
Limburg” werd toegelicht hoe belangstellenden zich kunnen inschrijven voor een huurwoning. Verder werd het 
toewijzingsbeleid toegelicht.                                                                                                                                    
Door Hay Arts van de Werkgroep Wonen van het Dorpsplatform Hegelsom werden verder de plannen toegelicht 

van de werkgroep.  Er waren ongeveer 50 belangstellenden. Het was een interessante en leerzame middag.  

Themamiddag 23 november Stichting Heemkunde Hegelsom en Staatsecretaris Raymond 
Knops                                                                                                                                                                       
Op 23 november werd er wederom een themamiddag gehouden met ene tweetal onderwerpen.  De 
belangstelling deze middag was groot, namelijk ruim 60 personen.                                                                

Stichting Heemkunde Hegelsom                                                                                                          
Graad Tillemans en Mia Buijssen-Keijsers van de Stichting Heemkunde Hegelsom hielden een presentatie. De 
Stichting Heemkunde is op allerlei terreinen actief om de geschiedenis van ons dorp vast te leggen. Onlangs is 
een nieuwe website gebouwd – www.heemkundehegelsom.nl -. Op deze website zijn recentelijk ook ruim 1.100 
gedachtenisprentjes (bidprentjes) van overleden (oud) inwoners van ons dorp opgenomen. Tijdens de presentatie 
werden vele onderwerpen van deze website doorgenomen. Verder werd een beroep gedaan op de aanwezigen 
om oude foto’s of ander materiaal ter beschikking te stellen aan de Stichting Heemkunde, zodat deze bewaard 
blijven. Foto’s worden door de Stichting Heemkunde gescand, zodat de foto’s door de eigenaren behouden 
kunnen worden. Een interessante presentatie over de geschiedenis van ons dorp. 

                                       
Foto:  Huub Niessen    Presentatie door Graad Tillemans en Mia Buijssen-Keijsers van de Stichting Heemkunde  
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Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops                                                                                                         
Verder was te gast onze plaatsgenoot Raymond Knops, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Raymond kwam vertellen over zijn ervaringen als staatsecretaris. Raymond is politiek 
verantwoordelijk voor koninkrijksrelaties, informatiesamenleving en overheid, identiteit (paspoort en ID-kaart) en 
grensoverschrijdende samenwerking. Raymond is nu ruim 1 jaar staatsecretaris en op een informele en 
amusante wijze vertelde Raymond hoe het dagelijks leven van een staatsecretaris er uit ziet. Heel veel 
vergaderen en werkbezoeken brengen aan de eilanden Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland 
(Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Kort voor zijn aantreden als staatsecretaris raasde een orkaan over Sint 
Maarten en veel werd er verwoest en de wederopbouw moest snel beginnen. Snel handelen om de schade te 
herstellen was dus noodzakelijk. Ook het hervormen van het bestuur vergde veel inspanning. De werkdag wordt s 
’morgens om 8 uur begonnen en eindigt vaak laat in de avond. Heel veel stukken moeten worden gelezen en 
zeker voor de wekelijkse Ministerraad, waar Raymond vaak aanschuift. Veel zittend werk en om de conditie toch 
goed op peil te houden wordt er regelmatig gesport. Voorafgaande aan de Ministerraad sport hij gezamenlijk met 
de minister-president en de andere ministers. Veel ministers en staatsecretarissen komen uit de Randstad en 
Raymond blijft zich daarom sterk maken voor de regio’s zoals Limburg. Raymond is in feite 24 uur per dag en 7 
dagen per week in touw en in de weekenden is er gelukkig wel tijd voor zijn gezin. Dat Raymond altijd 
beschikbaar moet zijn, werd bewezen tijdens zijn verhaal. Hij kondigde even een pauze aan, omdat hij even 
moest bellen met de koning. Na terugkomst van het telefoontje kregen de aanwezigen allemaal de groeten van 
onze Koning! Vele vragen werden door de aanwezigen gesteld, die Raymond op een ludieke wijze 
beantwoordde. Duidelijk is geworden dat het een erg intensieve baan is, die Raymond met veel enthousiasme 
uitvoert.                                                                                                                                                                     
Het was een erg interessante middag met een trotse staatssecretaris in ons midden! In Den Haag weten ze nu 
waar Hegelsom ligt en daar mogen we ook trots op zijn!  
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Foto’s: Huub Niessen                    Raymond Knops aan het woord en als dank een bloemetje van de voorzitter 
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Kerstviering 21 december                                                                                                                                                            
Op 21 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 
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 de toneelgroep De Plus Spelers uit Sevenum. 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                           Seniorenkoor “Herleving” met dirigente Marian Snel en pianiste Fabianne Pelser                                                                        

                                                                                  
Foto: Jan Arts                                                     Voorganger pastoraal werker Piet Linders 
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Foto: Jan Arts                                                                                                                               Kerstviering 2018 

Foto: Jan Arts                                               De Plus Spelers uit Sevenum na het toneelspel “Geheime afspraken” 

Dag- en middagtocht 

Dagtocht 24 mei naar Den Bosch                                                                                                                       
In samenwerking met de KBO afdeling Melderslo werd op 24 mei een dagtocht gehouden naar Den Bosch. Om 
08.45 uur werd vertrokken vanuit Hegelsom  naar Melderslo. De eerste halteplaats was het bijzondere Museum ’t 
Brabantse Leven in Den Dungen. Na een kopje koffie/thee met iets lekkers werd er in twee groepen een 
rondleiding door het museum gegeven. De rondleiding ging zelfs door het huis, woon- en slaapkamer van Jo en 
Riek, waar ze zelf ‘s nachts nog in de bedstee slapen.... net als vroeger! Er was erg veel te zien in het museum, 
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ongelooflijk veel materiaal van 40 ambachten en beroepen. Na het indrukwekkende bezoek aan het museum 
werd vertrokken naar Den Bosch, waar in Bistro “de Eeterij” de lunch werd gebruikt. ’s Middags werd er een 1-uur 
durende rondvaart gehouden door één van de oudste steden van Nederland. ‘s-Hertogenbosch kent een rijke 
historie als belangrijk handelsknooppunt door de jaren heen. Ook werd door het prachtige buitengebied gevaren. 
Na de rondvaart werd er nog een terrasje gepikt en daarna werd vertrokken naar Ysselsteyn, waar als afsluiting 
van deze dagtocht van een heerlijk diner bij zaal Roelanzia werd genoten. Het was een interessante en gezellige 
dagtocht met 62 deelnemers (33 uit Hegelsom en 29 uit Melderslo). 

                                                                                         
Foto’s: Jan Arts                                               Rondleiding met uitleg in het museum                                        

                                                                          
Rondvaart in Den Bosch                                                                                           
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Bedrijfsbezoek 30 mei VDL Nedcar in Born                                                                        
Op woensdag 30 mei  werd een bedrijfsbezoek gebracht aan de autofabriek van VDL Nedcar in Born. Met 7 
auto’s en 30 personen werd dit bedrijfsbezoek gemaakt. Na een inleiding werd met een treintje door de fabriek 
gereden, waar het tot stand komen van een auto van het begin tot het eind kon worden gevolgd. Een prachtig 
bedrijf, waar ondanks de vele robots ook veel mensen werk vinden (totaal 7.000 arbeiders). Het bedrijfsbezoek is 
erg in de smaak gevallen bij de deelnemers. 

Foto: Huub Niessen                                                                 Deelnemers aan Bedrijfsbezoek VDL Nedcar in Born 

                                                                                                                                                                                                                                                         
Huifkartocht 16 augustus                                                                                                       
Op donderdag 16 augustus werd weer de jaarlijkse huifkartocht gehouden. De start was om 10.30 uur bij ’t 
Vöske, Americaanseweg 111 in Meterik. De huifkartocht ging naar de Willem III Hoeve in Helenaveen waar de 
soep en een broodje werd genuttigd en ging verder naar de Versboerderij in Sevenum voor een ijsje en eindigde 

in Meterik met als afsluiting koffie/thee met vlaai. Een geslaagde huifkartocht met 16 deelnemers. 

Middagtocht 21 september Safaripark De Beekse Bergen in Hilvarenbeek                                                                                   
Deze middagtocht is wederom in samenwerking met KBO Melderslo georganiseerd. Deze middag werd een 
bezoek gebracht aan het Safaripark “De Beekse Bergen” in Hilvarenbeek. Met de bus werd door het safaripark 
gereden, waarna nog kort gelegenheid was om de dierentuin te bezoeken. De middagtocht werd afgesloten met 
een prima diner bij Restaurant Roelanzia in Ysselsteyn. Een mooie middagtocht met iets te weinig tijd om de 
dierentuin te bezoeken. Aan de middagtocht werd deelgenomen door 54 personen (31 uit Hegelsom en 23 uit 
Melderslo).     

Spaaractie Jumbo Phicoop                                                                                                                          

In de periode van 13 december 2017 tot 6 februari 2018 is er een spaaractie gehouden bij Jumbo Phicoop in 
Sevenum. Gedurende deze periode werd bij ieder aankoopbedrag van 10 euro een spaarzegel ontvangen, welke 
recht gaf op kortingen bij enkele winkels. Bij inlevering van de spaarkaart werd er tevens voor iedere besteding 
van 10 euro een donatiemunt ontvangen. Donatiemunten konden worden besteed aan enkele goede doelen. De 
KBO afdeling Hegelsom was ook een van deze goede doelen.                                                                                                     
Op 15 maart heeft voorzitter Henk van Dooren een cheque in ontvangst mogen nemen van € 103,00. 
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Foto: Jumbo Phicoop                                                                                                  Uitreiking cheques spaaractie 

Rabobank Clubkas Campagne                                                                                             
De Rabobank Clubkas Campagne is dit jaar vervroegd en het te verdelen bedrag is verhoogd naar € 150.000.     
In de periode van 8 tot en met 23 mei heeft onder de leden van de Rabobank Horst Venray de stemronde 
plaatsgevonden. 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 activiteiten voor senioren zowel recreatief als educatief                                                                                                            
Op 14 juni 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 € 357,49 (121 stemmen). 

Communicatie                                                                                                                                                             
De communicatie met de leden vond 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.                                                   
In januari is gestart met de communicatie per e-mail.  Er zijn geen negatieve reacties ontvangen.                                                                      
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. Dat zijn er momenteel nog 34. 

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

Hegelsom, januari 2019                                                                                                              Secretaris Jan Arts                              


