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KBO Afdeling Hegelsom                                                                                                          

Opgericht 14 oktober 1965                                                                                            

Secretariaat: Kogelstraat 36, 5963 AP Hegelsom                                                           

website       : www.kbohegelsom.nl                                                                                                                     

e-mailadres: kbohegelsom@gmail.com                         

JAARVERSLAG 2021 

Ledenbestand   

Omschrijving             Aantal 
Ledenaantal op 1 januari 2021                169 
Nieuwe leden in 2021        +            9 

Gastleden in 2021        +           - 

Afmelding leden        -            3 

Afmelding leden wegens verhuizing -       2    

Afmelding leden wegens overlijden -       5    

Ledenaantal op 31 december 2021               168 
Op 6 februari hebben we afscheid moeten nemen van Mia van Rens-Hagens, op 5 maart van Lei Hermans, op 20 

maart van Truus Wijnen-Jacobs, op 8 april van Toon van Rens en op 11 oktober van Joop Mittelmeijer.                                                                                                                                                                

Mogen zij rusten in vrede.   

Leeftijdsopbouw             Aantal        Procentueel 
<65 jaar                        1                     0,6 

65 jaar tot en met 69 jaar                      24                              14,3 

70 jaar tot en met 74 jaar                      56                   33,3 

75 jaar tot en met 79 jaar                      50                   29,8 

80 jaar en ouder                       31                   18,4 

90 jaar en ouder                        6                     3,6 

Totaal                 168               100,0 
Het oudste lid is 93 jaar en het jongste lid is 58 jaar.                                                                                               

Het aantal vrouwelijke leden bedraagt 92 en het aantal mannelijke leden 76.                                                               

De gemiddelde leeftijd van de leden is 74,6 jaar.  

CORONACRISIS                                                                                                                                                      

De coronacrisis hield ons land in 2021 nog steeds in de greep. Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk 

om in de maanden januari tot en met juni verenigingsactiviteiten te houden. Op 8 januari is landelijk gestart met 

het vaccinatieprogramma.                                                                                                                                                     

-  Op 22 januari zijn de leden per nieuwsbrief bericht dat de verenigingsactiviteiten, als gevolg van de verlengde 

coronamaatregelen, voorlopig niet kunnen plaatsvinden. De leden zonder e-mailadres zijn schriftelijk hierover 

geïnformeerd.                                                                                                                                                                       

-  Op 25 januari is aan de leden de flyer “Limburg opnieuw in beweging”  verstuurd, welke is gemaakt door L1 in 

samenwerking met KBO Limburg. Deze flyer is ook bezorgd bij de leden, welke geen e-mailadres hebben. 

mailto:kbohegelsom@gmail.com
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-  Op 25 juni zijn de leden digitaal per nieuwsbrief bericht dat door de versoepeling van de coronamaatregelen de 

verenigingsactiviteiten per 1 juli weer kunnen worden gestart. De leden zonder e-mailadres zijn hierover 

schriftelijk geinformeerd.                                                                                                                                                      

-  Op 15 november zijn de leden per e-mail en diegenen, die niet over een e-mailadres beschikken, met een flyer 

geinformeerd over het niet laten doorgaan van de themamiddag op 19 november, dit als gevolg van de toename 

van het aantal corona besmettingen en de aangescherpte coronamaatregelen door het Kabinet. De overige 

activiteiten zoals het Eetplein, het wandelen, de inloop en het jeu de boulen konden doorgang vinden. Met 

uitzondering van het wandelen is bij deze activiteiten wel een coronatoegangsbewijs verplicht.                                        

-  Op 29 november zijn, als gevolg van de door het Kabinet aangescherpte coronamaatregelen per 28 november, 

de leden per e-mail en diegenen, welke niet over een e-mailadres beschikken met een flyer, geinformeerd over 

de gevolgen hiervan. De Inloop, het Eetplein en het jeu de boulen konden doorgaan met inachtneming van de 

1,50 meter afstand, een mondkapje bij binnenkomst en het tonen van een coronatoegangsbewijs. Het wandelen 

in groepsverband ging niet door en de Kerstviering op 17 december kon eveneens niet doorgaan.                          

-  Op 20 december is, als gevolg van de afgekondigde lockdown per 19 december, weer een nieuwsbrief digitaal 

naar de leden gestuurd en aan huis bezorgd bij de leden, welke geen e-mailadres hebben. Alle activiteiten tot 15 

januari 2022 kunnen niet doorgaan. Tevens is de leden medegedeeld, dat door het niet doorgaan van veel 

activiteiten dit jaar, de contributie voor het jaar 2022 eenmalig met € 5,00 per lid zal worden verlaagd. 

Bestuurssamenstelling                                                                                                          
Tijdens de jaarvergadering op 24 september heeft Toon van Rens afscheid genomen als bestuurslid. Henk van 

Dooren werd tijdens deze vergadering herkozen als bestuurslid en voorzitter. 

De bestuurssamenstelling op 31 december 2021; 

Naam Functie 
Henk van Dooren Voorzitter 

Jan Arts Secretaris 

Joop Hagens Penningmeester 

Mia Alaerds-Reintjes Bestuurslid 

Mia Buijssen-Keijsers Bestuurslid 

Tresie Knops-Curfs Bestuurslid 
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Bestuur                                                                                                                                      

-  Vanwege de coronacrisis zijn er dit jaar slechts 6 bestuursvergaderingen gehouden en wel in de maanden juni, 

juli en september tot en met december.                                                                                                                                                                                                                                                           

-   Op 26 maart is het voltallige bestuur aanwezig geweest bij de opname van een filmpje met interview van oud-

bestuurslid Piet Holtackers op het Sint Hubertusplein. Piet is op 3 juli 2020 koninklijk onderscheiden en door de 

gemeente Horst aan de Maas werden van alle gedecoreerden vanaf Koningsdag 2020 een filmpje met interview 

gemaakt, welke op 27 april (Koningsdag 2021) te bekijken waren op de website van de gemeente Horst aan de 

Maas. 

     
Foto’s: Jan Arts                                                                  Interview en filmen door Omroep Horst aan de Maas  

-    Op 26 april werd ons lid Jan Wijnen koninklijk onderscheiden voor zijn verdiensten bij Synthese 

(ouderenadviseur Steun- en AdviesPunt  STAP) en Museum de Locht in Melderslo (vrijwillig suppoost en gids). 

Door het bestuur werden de felicitaties overgebracht.                                                                                                

-   Ook op 26 april werd onze oud-dorpsgenoot Piet Linders uit Horst koninklijk onderscheiden. Vanaf december 

2005 is Piet de voorganger tijdens de jaarlijkse kerstviering van onze vereniging. Het bestuur heeft de felicitaties 

aan Piet overgebracht.                                                                                                                                                 

-   Op 25 mei werd deelgenomen aan de vergadering in Venray van de KBO Regio Horst-Venray.                                 

-   Op 4 november werd door een bestuursafvaardiging de vergadering bijgewoond van de KBO Regio Horst-

Venray in Venray.                                                                                                                                                            

-   Op 18 november werd door een afvaardiging van het bestuur de Algemene Vergadering van KBO Limburg 

digitaal bijgewoond.                                                                                                                                                     

-   Toon van Rens vertegenwoordigde tot 1 november onze afdeling in het stichtingsbestuur van het Parochiehuis  

Debije. Als gevolg van het beëindigen van het bestuurslidmaatschap door Toon van Rens vertegenwoordigt vanaf 

1 november Joop Hagens onze afdeling in het stichtingsbestuur.                                                                           

Als gevolg van achterstallig onderhoud en de beperkte gebruiksmogelijkheden van het gemeenschapshuis heeft  

het stichtingsbestuur van het Parochiehuis Debije, met instemming van de deelnemende verenigingen in deze 

stichting, besloten tot een grote renovatie. Door de verenigingen is ingestemd met de verbouwingsplannen. Onze 

vereniging heeft hierbij de volgende punten ingebracht: Het gemeenschapshuis zal goed toegankelijk moeten zijn 

voor mindervaliden (gelijkvloers) en er zal een keukenvoorziening moeten komen, waardoor er meer 

exploitatiemogelijkheden komen. Het Eetplein zou dan ook weer in het gemeenschapshuis kunnen plaatsvinden. 

Verder is er behoefte aan een goede klimaatvoorziening en toiletvoorzieningen evenals een vergaderruimte. 

Tijdens de verbouwing kunnen de verenigingsactiviteiten plaatsvinden op het voormalig PETC+ terrein.                                    

Op 25 maart is door het stichtingsbestuur van het Parochiehuis Debije een digitale vergadering gehouden met het 

dagelijks bestuur van onze vereniging en onze vertegenwoordiger in het stichtingsbestuur met uitleg over de 

financiële zaken van de verbouwing en de exploitatiebegroting van 2021 en volgende jaren. De renovatie zal 

plaatsvinden vanaf eind maart 2022. Tijdens de renovatie kunnen de verenigingen terecht in het voormalige 

kantoorgebouw van PETC+.  Op 15 mei heeft het bestuur deze locatie bezocht en deze is nu zodanig ingericht 

dat naast de gebruikelijke activiteiten van onze vereniging ook het Eetplein hier plaats kan vinden. 
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Eigen website KBO Hegelsom                                                                                                                                   

 

Met medewerking van KBO Limburg heeft onze penningmeester een eigen website gebouwd, welke op 20 

december de lucht in is gegaan. De website is nog in opbouw en zal de komende tijd nog verder worden 

uitgebreid,                                                                                                                                                              

Onze vereniging is te vinden op:  www.kbohegelsom.nl  

Zilveren Speld KBO Limburg voor Toon van Rens                                                                  

Toon van Rens (Toën vaan Wienes) heeft na ruim 10 jaar op woensdag 15 september jl. afscheid genomen als 

bestuurslid van de KBO Hegelsom. Toon was bestuurslid vanaf 18 maart 2011. In het bijzonder was Toon belast 

met de organisatie van de huifkartochten en vertegenwoordigde hij onze vereniging in het stichtingsbestuur van 

het gemeenschapshuis Debije. Vele jaren was Toon gastheer voor de bestuursvergaderingen, die plaatsvonden 

bij Wienes Plaats                                                                                                                                                           

Voor zijn vele verdiensten voor onze vereniging is Toon onderscheiden met de Zilveren Speld van KBO Limburg. 

Aangezien een vertegenwoordiger van de KBO Regio Horst-Venray helaas niet aanwezig kon zijn, is de speld 

uitgereikt door bestuurslid Mia Buijssen-Keijsers. 

                                       
Foto’s: Jan Arts:                  Uitreiking Zilveren Speld KBO Limburg door bestuurslid Mia Buijssen-Keijsers 

http://www.kbohegelsom.nl/
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Jubilarissen 25 jarig lidmaatschap                                                                                                                                                          

Tijdens de jaarvergadering op 24 september in Zaal Debije zijn Truus Janssen – van Meijel en Jan Hesen 

gehuldigd vanwege hun 25 jarig lidmaatschap van de vereniging. 

                          
Foto’s: Jan Arts             Voorzitter Henk van Dooren overhandigt een boeket bloemen aan de jubilarissen                           

Truus Janssen-van Meijel en Jan Hesen 

Jaarvergadering 24 september                                                                                                                  
Als gevolg van de Coronacrisis kon de jaarvergadering 2020 geen doorgang vinden en de jaarvergadering 2021 

werd verschoven naar 24 september. In deze vergadering werden de jaarverslagen over 2019 en 2020 

behandeld en de jaarrekeningen 2019 en 2020 werden vastgesteld. De jaarvergadering werd bezocht door 76 

leden en na de pauze was er een muzikaal optreden van het duo Sef Nabben en Henk Schoenmakers. Na zo’n 

lange tijd elkaar niet gezien of gesproken te hebben, werd er volop gebuurt en bijgekletst. 

Foto: Jan Arts:                                                                                                      Jaarvergadering in Zaal Debije 

Activiteiten 2021                                                                                                                                            

In 2021 werden de volgende activiteiten georganiseerd:  

Fietstocht Rondje Hegelsom en omgeving                                                                                            

Jaarlijks wordt er in september de fietstocht “Beleef de dag” gehouden. Deze fietstocht wordt georganiseerd door 

de KBO afdelingen Horst en Sevenum. Vanwege de Coronacrisis is deze fietstocht vorig jaar niet doorgegaan en 
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ook dit najaar kon de fietstocht eveneens niet doorgaan. Als alternatief is aan de KBO afdelingen in onze 

gemeente gevraagd om een fietsroute te maken tussen de 10 en 15 km. in hun eigen dorp. Door onze afdeling is 

ook een route gemaakt en deze kan door iedereen worden gefietst. De route in ongeveer 15 km. lang. De 

volgende route is uitgezet en is op 8 juli geplaatst in het Haegelsums Bledje, zodat iedereen deze route kan 

fietsen. 

                          

Start fietsroute bij Sint Hubertusplein (Kogelstraat) tegenover het kunstwerk “Kippen 

op bonenstaken” 

- Start rechtdoor naar Heijnenstraat (richting Sevenum) 

- 1
e
 weg rechts Mevrouwsbosweg 

- 1
e
 weg links Tongerloseweg 

- 1
e
 weg links fietspad Spoorweg 

- Einde fietspad oversteken Stationsstraat naar Greenport Bikeway (opletten bij het oversteken!) 

- Rechtdoor Greenport Bikeway volgen en bij T-splitsing rechts Greenport Bikeway blijven volgen, bij 2
e
 

zandweg links (is bij bordje Staakbonenroute) 

- Einde zandweg links St. Jorisweg 

- 1
e
 verharde weg rechts van Elzenweg 

- Voor Molenbeek rechts de zandweg in  

- Zandweg aanhouden tot aan de Hamweg, hier links af 

- 1
e
 verharde weg links Reulsweg (bij T-splitsing links aanhouden)  tot aan de Vrouwboomweg 

- Links Vrouwboomweg, via Hesselenweg naar Handelstraat. 

- Na Munckhof Groep links Handelstraat en via fietspad bij rotonde Stationsstraat oversteken (opletten bij 

het oversteken!) naar rechts Past. Debijestraat 

- 1
e
 weg links Bakhuuske 

- Bakhuuske aanhouden en blijven volgen tot aan de Michelslaan 

- Einde Bakhuuske rechts Michelslaan 

- Einde Michelslaan links Past. Debijestraat 

- 1
e
 weg rechts Hombergstraat 

- Einde Hombergstraat rechts Venstraat 

- Direct daarna links Fleursstraat 

- Einde Fleurstraat rechts Reysenbeckstraat tot aan het pad (direct achter de groenbak links) 

- Einde pad (tegenover boerderij Wienes) links naar de Hagelkruisweg 

- Einde Hagelkruisweg links Bemmelstraat tot aan de Kogelstraat 

- Links Kogelstraat en daarna direct rechts Hillenweg 

- Einde Hillenweg bij kruispunt links Tongerloseweg 

- 1
e
 weg links Bosstraat 

- Einde Bosstraat rechts Kogelstraat 

- 2
e
 weg rechts Langstraat 

- 2
e
 weg links Kruisstraat tot aan de kerk 

- Einde fietsroute, u bent weer bij het beginpunt. 

 

Inloopmiddagen Hubertuskamer en Café Debije                                                                                                            

Op Iedere 2
e
 vrijdag van de maand zou in de Hubertuskamer een inloopmiddag worden 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. 

Vanwege de corona pandemie zijn de inloopmiddagen eerst in juli weer gestart.  
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Vanaf september werden de inloopmiddagen gehouden in Café Debije.  

Foto: Nelly Dekker-Geurts                                                                                         Inloopmiddag in Café Debije 

Eetplein bij Zaal Debije                                                                                                             

Door de bouwactiviteiten op het PETC+ terrein kon het Eetplein in het restaurant niet meer plaatsvinden. Het 

gebouw is al gesloopt. Voorlopig werd het Eetplein in Zaal Debije gehouden en verzorgd door Paulus Kookt, dus 

dezelfde kok als bij PETC+. Op het voormalig PETC+ terrein is in het gebouw aan de Stationsstraat een tijdelijke 

keuken ingericht en de kantoorruimten zijn geschikt gemaakt voor de Hegelsomse verenigingen, omdat naar 

verwachting eind maart 2022 Zaal Debije gerenoveerd zal gaan worden. Vanaf dat moment kunnen we weer 

tijdelijk terecht voor het Eetplein op het voormalig PETC+ terrein. Na de renovatie van Zaal Debije gaat het 

Eetplein definitief naar het gemeenschapshuis, waar dan ook een keuken is gerealiseerd.                                                                                                            

De start van het Eetplein in Zaal Debije was op woensdagmiddag 21 juli.                                                                                                                                   

Door Paulus Kookt werd ook weer een 3 gangendiner geserveerd voor de prijs van Euro 12,00 per persoon.  
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Foto’s: Jan Arts:                                                                                                     Start Eetplein in Zaal Debije 

Wandeltochten                                                                                                                                                            
Op 1 juli is weer gestart met de wandeltochten. De wandelroutes variëren van 8 tot 10 km. met halverwege een 

koffie/thee pauze, Er werd door ongeveer 8 tot 14 personen deelgenomen aan deze activiteit.                      

Vanwege de aangescherpte corona maatregelen is het wandelen in de maand december niet doorgegaan.  
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Foto: Jan Arts                                                                                                                                                                               

Fietstochten                                                                                                                                                                                                                          

Op 29 juli en 26 augustus werd een fietstocht gehouden met respectievelijk 7 en 8 deelnemers.  

Themamiddagen                                                                                                                                     

De geplande themamiddag op 19 november met als onderwerp “Erfrecht en levenstestament” kon als gevolg van 

de aangescherpte coronamaatregelen door het Kabinet geen doorgang vinden. Het onderwerp is doorgeschoven 

naar het volgend jaar. 

Kerstviering 17 december                                                                                                                                                            
De geplande  kerstviering op vrijdagmiddag 17 december is ook door de aangescherpte coronamaatregelen niet 

doorgegaan. Voor deze middag waren al vastgelegd het seniorenkoor “Herleving” en de toneelgroep “De Plus 

Spelers” uit Sevenum. Beiden hebben helaas voor deze middag vanwege de coronamaatregelen af moeten 

zeggen. Ook onze pastoraal werker Piet Linders, welke deze viering zou voorgaan, vond het niet verantwoord om 

deze viering door te laten gaan.                                                                                                                                      

Erg jammer, want we hadden het jaar graag samen in de kerstsfeer willen afsluiten, maar helaas het is niet 

anders!                                                                                                                                                                       

Zeker voor onze risicogroep staat de gezondheid voorop! 

Middagtocht Busexcursie Maaspark Ooijen-Wanssum                                                                                                                                         
Op 15 oktober werd s ‘middags een busexcursie gehouden naar het Maaspark Ooijen-Wanssum. Op 26 

september 2019 is eveneens een bustocht gehouden door het gebied. Het project is eind 2020 opgeleverd en nu 

werd het eindresultaat bekeken. De middag werd in Zaal Debije begonnen met een toelichting door Frans 

Janssen, gids van het project. Daarna werd een bustocht door het gebied gehouden en de middag werd 

afgesloten met een gezamenlijk diner in Zaal Debije. Er werd door 39 personen deelgenomen aan deze 

middagtocht.     
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Foto: Jan Arts            Toelichting door gids Frans Janssen over het Maaspark Ooijen-Wanssum in Zaal Debije    

                                         
Foto: Jan Arts                   Busexcursie door het Maaspark Ooijen-Wanssum met een tussenstop in Wanssum         
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Foto: Jan Arts                        Uitleg door gids Frans Janssen op de nieuwe brug in het centrum van Wanssum    

Kennismaking met de Jeu de Boules sport                                                                                                   

Onlangs is op Sportpark Wienus de Jeu de Boules accommodatie gereed gekomen. Een prachtige 

accommodatie, waar je bij goed en slecht weer de jeu de boules sport kunt beoefenen. Veel inwoners van ons 

dorp hebben al de weg naar deze accommodatie gevonden en onze leden kunnen nu ook gaan kennismaken met 

de jeu de boules sport. Op vrijdagmiddag 29 oktober werd een kennismakingsbijeenkomst gehouden in de 

accommodatie op sportpark Wienus. Door Mart Arts werden de spelregels uitgelegd, waarna enthousiast  de jeu 

de boules sport werd beoefend. Er waren 22 deelnemers. Omdat het spel goed in de smaak viel, werd de 

vrijdagmiddag vastgelegd vanaf 14.00 tot 16.00 uur, met halverwege een koffie/thee pauze in de kantine van de 

voetbalclub. Er waren tijdens de vrijdagmiddagen 12 tot 14 personen aanwezig. 

Foto:                    Buitenaanzicht Jeu de boules accommodatie op sportpark Wienus aan de Hagelkruisweg 
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Foto:                         Binnenaanzicht Jeu de boules accommodatie op sportpark Wienus aan de Hagelkruisweg 
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Foto’s : Jan Arts               Kennismakingsbijeenkomst in de Jeu de Boules accommodatie op sportpark Wienus 

Rabo ClubSupport                                                                                                                  
De jaarlijkse Rabo ClubSupport Campagne vond plaats in het najaar en het totaal over de deelnemende 

verenigingen en stichtingen te verdelen bedrag bedroeg € 225.000. In de periode van 4 tot 25 oktober heeft onder 

de leden van de Rabobank Noord-Limburg de stemronde plaatsgevonden. Onze vereniging voldeed aan de 

gestelde voorwaarden en de aanmelding aan deze ClubSupport Campagne is door de Rabobank Noord-Limburg 

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

zowel recreatief als educatief.                                                                                                                       

Vanwege de coronacrisis is op 9 november de uitslag van Rabo ClubSupport bekend gemaakt tijdens een 

livestream uitzending van de Rabobank Noord-Limburg. Onze vereniging ontving een bedrag van € 388,60. 

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 22 op een totaal van 110 bezorgadressen.                                                                 

In april is een artikel geplaatst in een speciale editie “Aandacht voor elkaar” van het Haegelsums Bledje, welke 

werd uitgebracht door het Dorpsplatform Hegelsom. 

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 en de bezorging van het KBO-PCOB Magazine.     

                                                                                                                                                      

Hegelsom, januari 2022                                                                                                              Secretaris Jan Arts                                                            


