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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 2022 

Ledenbestand   

Omschrijving             Aantal 
Ledenaantal op 1 januari 2022                168 
Nieuwe leden in 2022        +           5  

Gastleden in 2022        +           1 

Afmelding leden        -            2  

Afmelding leden wegens verhuizing -       -     

Afmelding leden wegens overlijden -       6    

Ledenaantal op 31 december 2022               166 
Op 4 januari hebben we afscheid moeten nemen van Hay Groenen, op 2 februari van Theo Hendriks, op 28 

februari van Toon van Rens (Wienes), op 15 juni van Wiel Coppers, op 8 oktober van Mia Heldens-Derks en op 

10 november van Diny Peelen-Geurts.                                                                                                                                                         

Mogen zij rusten in vrede.   

Leeftijdsopbouw             Aantal        Procentueel 
<65 jaar                        1                     0,6 

65 jaar tot en met 69 jaar                      17                              10,3 

70 jaar tot en met 74 jaar                      52                   31,3 

75 jaar tot en met 79 jaar                      54                   32,5 

80 jaar en ouder                       36                   21,7 

90 jaar en ouder                        6                     3,6 

Totaal                 166               100,0 
Het oudste lid is 92 jaar en het jongste lid is 59 jaar.                                                                                               

Het aantal vrouwelijke leden bedraagt 91 en het aantal mannelijke leden 75.                                                               

De gemiddelde leeftijd van de leden is 74,3 jaar.  

CORONACRISIS                                                                                                                                                      

De coronacrisis hield ons land in 2022 nog steeds in de greep.                                                                                        

De verenigingsactiviteiten in de maand januari konden niet doorgaan en op de persconferentie van het Kabinet op 

14 januari werden enkele versoepelingen bekendgemaakt.                                                                                                                                                          

-  Naar aanleiding van de persconferentie van 14 januari zijn de leden op 16 januari per nieuwsbrief bericht dat 

het Eetplein op 19 januari niet kon doorgaan en dat het jeu de boulen wel weer mogelijk was op de vrijdagmiddag 

in de jeu de boules accommodatie op sportpark Wienus van 14.00 tot 16.00 uur. Wel is een 

coronatoegangsbewijs verplicht. De deelnemers aan deze activiteiten zonder e-mailadres zijn hierover telefonisch 

geïnformeerd.                                                                                                                                                                                                                

-  Door het Kabinet zijn op 25 januari versoepelingen van de coronamaatregelen per 26 januari bekendgemaakt. 

Als gevolg hiervan konden de verenigingsactiviteiten weer worden hervat. De leden zijn op 27 januari per e-mail 

hierover geinformeerd en de deelnemers aan deze activiteiten zonder e-mailadres zijn hierover telefonisch op de 

hoogte gesteld.  

mailto:kbohegelsom@gmail.com
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Bestuurssamenstelling                                                                                                          

De bestuurssamenstelling op 31 december 2022; 

Naam Functie 
Henk van Dooren Voorzitter 

Jan Arts Secretaris 

Joop Hagens Penningmeester 

Mia Alaerds-Reintjes Bestuurslid 

Mia Buijssen-Keijsers Bestuurslid 

Tresie Knops-Curfs Bestuurslid 

José Thielen-Willems Bestuurslid 

 

Vlnr:  José Thielen-Willems, Joop Hagens, Mia Buijssen-Keijsers, Tresie Knops-Curfs, Henk van Dooren, Mia 

Alaerds-Reintjes en Jan Arts 

Bestuur                                                                                                                                      

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

vergaderingen.                                                                                                                                                            .                                                                                                                                                                                                                                                           

-   Op 25 januari is met de verspreiding van het KBO-PCOB Magazine over de maand januari de brochure 

“Senioren en Veiligheid” bij de leden bezorgd. Deze brochure is opgevraagd bij het Ministerie van Justitie en 

Veiligheid en deze werd gratis beschikbaar gesteld. De brochure geeft tips over het voorkomen van oplichting, 

online veiligheid en veilig wonen. De brochure werd eveneens op de website geplaatst.                                                 

-   Op 31 maart is door een bestuursafvaardiging de bijeenkomst in de Kemphaan in Venray van de KBO Regio 

Horst-Venray bijgewoond. Het onderwerp tijdens deze bijeenkomst was de ledenwerfcampagne en enkele 

medewerkers van KBO Limburg verzorgden een presentatie.                                                                                       

-   Op 18 april werd door een afvaardiging de receptie bijgewoond van de Jeugdcarnaval Hegelsom in verband 

met hun 5 x 11 jaar bestaan. Tijdens deze bijeenkomst werd een reuzeomelet gebakken.                                                                                                                                         



3 
 

-   Op 14 juni is door een afvaardiging de Algemene Vergadering van KBO Limburg in Roermond bijgewoond. In 

deze vergadering is een voorgenomen besluit genomen om per 1 januari 2023 uit te treden bij de landelijke Unie 

KBO.                                                                                                                                                                            

-   Op 22 juni is door enkele bestuursleden de Besturendag van de KBO Regio Horst-Venray in ’t Gasthoes in 

Horst bijgewoond. Naast enkele presentaties over projecten voor huisvesting van ouderen in Sevenum 

(Steinhagen) en Venray (Samen Bouwen, Samen Wonen en Samen Zorgen) werd in de namiddag in groepjes 

gediscussieerd over de activiteiten van de afdelingen en over zaken waaraan behoeften is.                                           

-   Op 1 juli werd door een afvaardiging de receptie bijgewoond van het 1
e
 en 2

e
 elftal van de voetbalclub in 

verband met de behaalde kampioenschappen. Het 1
e
 elftal promoveert hierdoor, voor het eerst in de clubhistorie, 

naar de derde klasse.                                                                                                                                                    

-   Op 12 juli is door een afvaardiging de gemeenteraadsvergadering bijgewoond, waarin een besluit werd 

genomen over de financiering van de renovatie van het gemeenschapshuis Debije. Er is een garantstelling 

afgegeven voor € 1 miljoen en een subsidie van € 750.000,-- beschikbaar gesteld.                                                                                                                                                                                          

-   Op 21 juli is door een afvaardiging de bijeenkomst van de gemeente Horst aan de Maas in de Torrekoel in 

Kronenberg bijgewoond over het bespreken van het concept subsidiekader voor vrijwilligersinstellingen. Door de 

gemeente is informatie opgehaald voor het opstellen van het nieuwe subsidiekader, welk op 1 januari 2023 zou 

ingaan. Op 16 november 2022 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst aan 

de Maas laten weten dat voor de afronding van het nieuwe subsidiebeleidskader meer tijd nodig is dan gepland  

De ingangsdatum is daarom verschoven naar 1 januari 2024.                                                                                     

-   Op 20 oktober werd door een afvaardiging de Regioraad van KBO Regio Horst-Venray bijgewoond. Besproken 

werd het voorstel van KBO Limburg tot uittreding per 1 januari 2023 uit de Unie KBO.                                                        

-   Op 9 november werd de Algemene Vergadering van KBO Limburg in Roermond gehouden. Door onvoorziene 

omstandigheden kon deze vergadering niet worden bijgewoond. Tijdens deze vergadering werd besloten tot 

uittreding uit de Unie KBO per 1 januari 2023.                                                                                                            

-  Op 16 november werd door een afvaardiging het verenigingsoverleg met het Dorpsplatform Hegelsom en het 

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas bijgewoond in de tijdelijke 

locatie op het PETC+ terrein. De verbouwingsplannen van het gemeenschapshuis Debije werden toegelicht en 

een voorstel voor uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in het centrum. Door de tegenvallende kermis 

(nauwelijks attracties dit jaar) werd medegedeeld dat er een kermiscomité is gevormd, welk in eigen beheer de 

Hegelsomse kermis zal gaan organiseren. Met de gemeente Horst aan de Maas zullen hierover afspraken 

worden gemaakt.                                                                                                                                                                  

-  Op 1 december is door een afvaardiging de Regioraadsvergadering in de Kemphaan in Venray bijgewoond van 

de KBO Regio Horst-Venray. Besproken werden de gevolgen van het besluit om per 1 januari uit de Unie KBO te 

treden en de regiobegroting 2023.                                                                                                                                                                         

-  Joop Hagens vertegenwoordigde onze afdeling in het stichtingsbestuur van het Parochiehuis  Debije. Vanaf 1 

november is Joop secretaris van de Stichting Parochiehuis Hegelsom.                                                                  

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. Met ingang van 21 maart is het gemeenschapshuis gesloten en zijn 

alle activiteiten verplaatst naar de kantoorgebouwen op het voormalige PETC+ terrein aan de Past. Debijestraat. 

Door de trage besluitvorming bij de gemeente Horst aan de Maas en als gevolg hiervan het niet direct 

beschikbaar kunnen zijn van de hoofdaannemer en onderaannemers is de renovatie uitgesteld tot na carnaval 

2023. Besloten is de carnavalsactiviteiten nog in Zaal Debije te laten plaatsvinden en alle overige 

verenigingsactiviteiten blijven plaatsvinden in de voormalige PETC+ accommodatie. Naar verwachting zal de 

verbouwing begin november 2023 gereed zijn. 

Ledenwerfcampagne                                                                                                                                       

In maart werd zowel provinciaal en lokaal een grote ledenwerfcampagne gehouden onder de naam: “Samen op 

jacht naar de jonge senior”. Ook onze afdeling heeft hieraan deelgenomen. Door KBO Limburg is gratis 

campagnemateriaal beschikbaar gesteld. Bij mogelijke kandidaat-leden is een flyer bezorgd en deze is ook op de 

website geplaatst. Tevens is deze flyer geplaatst in het Haegelsums Bledje van 28 april.                                             

De ledenwerfcampagne heeft enkele nieuwe leden opgeleverd. 



4 
 

   

Uittreding KBO Limburg uit Unie KBO per 1 januari 2023                                                        
KBO Limburg is lid van de Unie KBO (Katholieke Bond voor Ouderen). De Unie KBO werkt federatief samen met 

de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond). De KBO kent provinciale bonden en afdelingen, de PCOB 

kent enkel afdelingen. De Unie KBO heeft een landelijk bureau, welk samen met de PCOB op landelijk niveau de 

belangen behartigt van senioren. Gezamenlijk wordt er 10 maal per jaar het KBO-PCOB Magazine uitgebracht en 

leden kunnen profiteren van vele voordelen en diensten van de KBO-PCOB. Verder verzorgt de Unie KBO een 

ledenregistratiesysteem en de ledenpassen.                                                                                                                   

KBO Limburg behartigt de belangen voor senioren op provinciaal niveau.                                                                                                                                                                    

Regelmatig werden er, tijdens provinciale en regionale vergaderingen, door KBO afdelingen vragen gesteld bij de 

kosten en de meerwaarde van de Unie KBO.                                                                                                          

Afgelopen jaren is er veel gebeurd binnen de Unie KBO en het samenwerkingsverband KBO-PCOB. Er is veel 

gediscussieerd over verandering van de structuur van de landelijke samenwerking. Door KBO Limburg is echter 

geconstateerd dat eerder genomen besluiten binnen de Unie KBO niet zijn uitgevoerd. Daarbij ging het o.a. over 

de positie van de provinciale bonden. Afgelopen maanden is opnieuw uitgesproken dat de landelijke organisatie 

kiest voor een landelijke structuur zonder de zelfstandige provinciale bonden als dragers van de KBO-organisatie. 

Voor KBO Limburg is dat, als de provincie erkende maatschappelijke organisatie, geen optie. Daar komt bij dat er 

al enkele provinciale bonden hun lidmaatschap van de Unie KBO hebben opgezegd of gaan opzeggen.                                                                   

Deze ontwikkelingen roepen de vraag op wat nog de meerwaarde is van deelneming van KBO Limburg aan de 

samenwerking in de Unie KBO en in KBO-PCOB verband.                                                                                      

KBO-PCOB geeft er de voorkeur aan om eerst orde op zaken te stellen in eigen huis, desnoods met een 

afgeslankte Unie KBO-PCOB, zonder de afgehaakte provinciale bonden. Opnieuw is duidelijk gemaakt dat er in 

deze organisatie geen plaats is voor zelfstandige provinciale bonden. Hooguit is er nog plaats voor een 

provinciaal platform.                                                                                                                                             

Deze situatie is onwenselijk. 

Belangrijk is dat we elkaar blijven versterken en dat KBO Limburg zijn zelfstandige positie blijft behouden, 

inclusief de substantiële subsidie, steun en waardering van de Provincie Limburg. Daarnaast wil KBO Limburg 

zich blijven inzetten voor de samenwerking van alle seniorenorganisaties in Nederland. Uitgangspunt daarbij is 

oog te hebben en te houden voor de belangen van alle senioren, maar het belang van de leden niet uit het oog te 

verliezen.                                                                                                                                                                        



5 
 

KBO Limburg heeft voorgesteld voor nu de eigen koers te kiezen en het lidmaatschap van de Unie KBO per 1 

januari 2023 te beëindigen. In de Algemene Vergadering van 14 juni van KBO Limburg was al een voorgenomen 

besluit genomen om per 1 januari 2023 uit te treden uit de Unie KBO 

Tijdens de vergadering van 20 oktober van de Regio KBO Horst-Venray is het voorstel toegelicht door 

een afvaardiging van het bestuur en de directeur van KBO Limburg en in de Algemene Vergadering van 

KBO Limburg op 9 november is met een grote meerderheid het volgende besloten: 

- KBO Limburg treedt per 1 januari 2023 uit de landelijke Unie KBO; 

- Lidmaatschap Koepel Gepensioneerden wordt uitgesteld;                                                                                          
- Krachten bundelen in krachtig netwerk rondom dienstverlening en landelijke 

belangenbehartiging; 
- KBO Limburg gaat op onderdelen samenwerken met KBO Brabant (o.a. een gezamenlijk leden 

magazine met KBO Limburg, KBO Brabant, KBO Gelderland, KBO Overijssel en mogelijk KBO 

Noord-Holland); 

- De contributieafdracht wordt per 1 januari 2023 verlaagd met € 3,32 per lid; 

- Er komt een vergelijkbaar al bestaand ledenregistratiesysteem; 

- De ledenpassen worden in eigen beheer aangemaakt. 

Ons bestuur heeft hiermee ook ingestemd, maar kon door onvoorziene omstandigheden niet aan deze 

vergadering deelnemen. De leden zijn in de nieuwsbrief van november over dit besluit geïnformeerd.  

Jubilarissen 25 jarig lidmaatschap                                                                                                          
An Geurts-Willems, Tiny Mooren-van Lieshout, Bets Zanders-Wijnhoven en Piet Willems zijn 25 jaar lid van onze 

vereniging en werden hiervoor in het zonnetje gezet. De jubilarissen, welke niet aanwezig konden zijn, werden 

voorafgaande aan de jaarvergadering op 25 maart thuis verrast met een bloemetje door een afvaardiging van het 

bestuur.  

                                               
Jubilaris Piet Willems                                                                           Jubilaris Tiny Mooren-van Lieshout 
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Jubilaris An Geurts-Willems                                          Jubilaris Bets Zanders-Wijnhoven 

Jaarvergadering 25 maart                                                                                                                                         
De jaarvergadering werd bijgewoond door 47 leden.  In deze vergadering werd het jaarverslag 2021 behandeld 

en de jaarrekening 2021 vastgesteld.                                                                                                       

Bestuursverkiezing                                                                                                                                                   

Aftredende bestuursleden waren Mia Alaerds-Reintjes, Mia Buijssen-Keijsers, Tresie Knops-Curfs en Joop 

Hagens. Allen werden bij acclamatie herkozen. Als nieuw bestuurslid werd ook bij acclamatie gekozen José 

Thielen-Willems. 

Na de pauze was er een geslaagd muzikaal optreden van troubadour Jac Hanssen uit Horst. 

                                                                                                 
Foto’s: Mia Buijssen-Keijsers      Jaarvergadering in de tijdelijke locatie op het PETC+ terrein met troubadoor Jac 

Hanssen 

Activiteiten 2022                                                                                                                                            

In 2022 werden de volgende activiteiten georganiseerd:  
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Inloopmiddagen                                                                                                                       

Tot en met maart werden de inloopmiddagen gehouden in Café Debije. In verband met de sluiting van Café en 

Zaal Debije als gevolg van de voorgenomen renovatieplannen werden de inloopmiddagen vanaf april gehouden 

in het voormalige kantoorgebouw op het PETC+ terrein. De inloopmiddagen vonden plaats op de 2
e
 vrijdag van 

de maand en op deze middagen kon 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 echter zo 

gering (nog 4 deelnemers op het einde van het jaar), dat het bestuur helaas heeft moeten besluiten deze activiteit 

met ingang van het nieuwe jaar te beëindigen. De deelnemers hebben besloten de activiteiten in de privésfeer 

voort te zetten in het nieuwe jaar. Belangstellenden voor de inloop kunnen eveneens aansluiten bij de wekelijkse 

inloop van HeHo (Hegelsoms Hulp- en Ondersteuningspunt) op de vrijdagmorgen in de Hubertus Kamer.    

Eetplein                                                                                                                                                                    

In de maanden januari en februari werd het Eetplein nog in Zaal Debije gehouden en vanwege de renovatie van 

Zaal Debije werd het Eetplein vanaf maart gehouden in het voormalige kantoorgebouw op het PETC+ terrein 

vanwege de renovatie van Zaal Debije.                                                                                                                 

Door Paulus Kookt werd ook weer een 3 gangendiner geserveerd voor de prijs van € 13,00 per persoon. In 

verband met de gestegen voedselprijzen werd de prijs in oktober met € 1,00 verhoogd naar € 14,00 per 

deelnemer. In december werd een kerstdiner geserveerd voor de prijs van € 18,00 per deelnemer.                     

Het aantal deelnemers schommelt rond de 40 personen. 

   
Foto: Jan Arts                                                                            Eetplein in de tijdelijke locatie op het PETC+ terrein  

                                                           
Foto’s: Jan Arts               Afscheid van Lies Hagens-Coppers op 21 december na ruim 10 jaar uitserveren bij het 

Eetplein en verwelkoming van de nieuwe uitserveerder Chris van Rens naast uitserveerster Margriet Arts-Hesen 
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Wandeltochten                                                                                                                                                             

Iedere 14 dagen werd er gewandeld. De wandelroutes zijn ongeveer 8 km. lang met halverwege een koffie/thee 

pauze, Het aantal deelnemers aan deze activiteit schommelt tussen de 5 tot 15 personen.                                                                                                                              

..                                                                                                                                                                      

Fietstochten                                                                                                                                                                                                                          
In de maanden mei tot en met augustus waren er fietstochten gepland. De fietstocht in mei ging vanwege de 

geringe belangstelling niet door. Aan de fietstochten in juni en juli werden door respectievelijk 5 en 8 personen 

deelgenomen. De fietstocht in augustus ging vanwege het extreem warme weer niet door. Als gevolg van de 

geringe deelname en de ontvangen reacties dat men het fietsen in groepsverband niet veilig vindt, heeft het 

bestuur besloten deze activiteit met ingang van het nieuwe jaar niet meer te organiseren. 

Jeu de boulen                                                                                                                          
Onze vereniging maakte op de vrijdagmiddag gebruik van de jeu de boules accommodatie op sportpark “Wienus” 

en de deelname was gratis. Als gevolg van de extreem gestegen energiekosten (accommodatie moet verlicht en 

verwarmd worden) is gratis deelname niet meer mogelijk. In 2023 wordt er een verenging opgericht met een 

contributie van € 50,00 per lid. Hierdoor is het vanaf 2023 geen KBO activiteit meer.                                               

Gedurende het jaar werd gemiddeld door ruim 10 personen op de vrijdagmiddag deelgenomen aan het jeu de 

boulen.  

Themamiddagen                                                                                                                                                

Dit jaar werden er een drietal themamiddagen gehouden:  

Themamiddag 29 april  “Erfrecht en levenstestament”                                                                                                                                 

Op vrijdagmiddag 29 april werd in de tijdelijke locatie op het PTEC+ terrein een themamiddag gehouden met het 

onderwerp “Erfrecht en levenstestament”.  De presentatie werd verzorgd door kandidaat-notaris Marloes Beijers 

van het notariaat Novitas uit Horst. Op een interactieve wijze werd in quizvorm het erfrecht en het 

levenstestament doorgenomen. Het was een leerzame middag met een deelname van 30 personen. 

   
Foto: Jan Arts                                                                                                        presentatie door Marloes Beijers      

Themamiddag 24 juni Bezoek tuin Gon en Wiel Jenniskens                                                   

Op vrijdagmiddag 24 juni werd een bezoek gebracht aan de tuin van Gon en Wiel Jenniskens aan de Kogelstraat 

41 in ons dorp. Om 13.30 uur werden we ontvangen, waarna onder deskundige leiding van Wiel een rondleiding 

in de tuin werd gehouden. Gon en Wiel hebben geen siertuin, maar een tuin met duizenden planten en bloemen, 
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welke zij in het verleden in hun tuincentrum hadden. Wiel kent alle planten en bloemen met naam en zelfs met de 

Latijnse naam.  Na afloop van de interessante rondleiding werd onder het genot van een kop koffie of thee met 

iets lekkers nagepraat. Er werd door 30 leden deelgenomen aan de bezichtiging van de tuin. 

                       

                                                                          
Foto: Hallo Horst aan de Maas                                                                     Gon en Wiel Jenniskens in hun tuin     

 

      
Foto’s: Jan Arts                                                                              Wiel geeft deskundige uitleg bij de vele vragen 
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Foto: Jan Arts                                         Samen gezellig napraten onder het genot van koffie/thee en iets lekkers 

 

Themamiddag 25 november Informatiebijeenkomst e-bikes (elektrische fietsen) en 

valhelmen                                                                                                                                                                   

Op 25 november werd er weer een themamiddag gehouden. Op deze themamiddag werd door Lommen 

Tweewielers uit Horst een uitstekende presentatie gegeven over e-bikes (elektrische fietsen) en helmen. 

Uitgebreid werd ingegaan op het gebruik van de e-bike, de accu en het onderhoud evenals de beschikbare 

fietsbenodigdheden. Ook werd uitgebreid stilgestaan bij mogelijke diefstal van de e-bike. Ter voorkoming hiervan 

altijd de e-bike afsluiten (ook bij een kort verblijf en in de thuissituatie) en voorzien van een extra fietsketting. Het 

afsluiten van een verzekering is aan te bevelen. Veel aandacht was er ook voor de veiligheid en vooral het 

gebruik van een fietshelm, dit ter voorkoming bij een val van ernstig hersenletsel. Er was volop gelegenheid tot 

het stellen van vragen en hier werd dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt.                                                       

De kosten voor het huren van de benodigde beamer en scherm werden gesponsord door Lommen Tweewielers, 

waarvoor dank.                                                                                                                                                                 

Het was een interessante en leerzame middag met 40 deelnemers. 
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Foto: Nelly Dekker-Geurts                           Voorlichtingsbijeenkomst e-bikes (elektrische fietsen) en valhelmen 

 

Foto: Nelly Dekker-Geurts                           Voorlichtingsbijeenkomst e-bikes (elektrische fietsen) en valhelmen 
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Foto: Nelly Dekker-Geurts                           Voorlichtingsbijeenkomst e-bikes (elektrische fietsen) en valhelmen 

Middagtochten                                                                                                                                                        

Er werden dit jaar, in samenwerking met KBO Melderslo, 2 middagtochten gehouden. 

Middagtocht Bezoek DAF Museum Eindhoven 9 juni                                                                         
Op 9 juni werd s ’middags, samen met de KBO afdeling Melderslo, een bezoek gebracht aan het DAF museum in 

Eindhoven. Onder leiding van een gids werd in twee groepen een rondleiding in het museum gehouden van 

ongeveer 2 uur.   

                                                                                                                                                                                         

Op 1 april 1928 begon Hub van Doorne in een kleine constructiewerkplaats in Eindhoven. Vanaf dit eerste 

bescheiden begin heeft DAF zich uiteindelijk ontwikkeld tot een toonaangevende wereldwijde truckfabrikant, die 

zich sterk richt op innovatie, kwaliteit en efficiënt transport. In het DAF museum valt men van de ene verbazing in 

de andere. De vindingrijkheid die DAF voertuigen kenmerkt, vanaf 1928 tot heden, is boeiend en zeker ook voor 

de niet-deskundigen.   

                                                                                                                                                                                          

De middag werd afgesloten met een uitstekend diner in restaurant De Platte Vonder in Someren-Eind.                       

Het was een zeer interessante middag met 26 deelnemers uit Hegelsom en 9 deelnemers uit Melderslo. 
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Foto’s: Jan Arts en Henk van Dooren                                                              Rondleiding in het DAF museum 

Middagtocht Bezoek Nationaal Monument Kamp Vught 21 oktober 

 

Op vrijdagmiddag 21 oktober werd, in samenwerking met KBO Melderslo, een bezoek gebracht aan Kamp Vught. 

Na aankomst bij het Nationaal Monument Kamp Vught werden we ontvangen in het prachtig gelegen 

museumcafé met koffie/thee en appeltaart.                                                                                                            
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Nationaal Monument Kamp Vught is een herdenkingsplaats met museum over het concentratiekamp Kamp Vught 

dat daar in de Tweede Wereldoorlog gevestigd was. Kamp Vught (officieel Duits: Konzentrationslager 

Herzogenbusch) was een van de drie Duitse concentratiekampen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.                                                                                                                       

De herinneringsplaats werd gesticht in 1990, in 2002 werd een tentoonstellingsgebouw toegevoegd.                                                                                                                              

Na de koffie/thee pauze werd er in twee groepen uitleg gegeven over Kamp Vught en daarna een rondleiding 

gehouden op het buitenterrein onder leiding van een gids. Hierna kon het museum nog worden bezocht. 

De middag werd afgesloten met een uitstekend diner in Partycentrum ’t Waxend in Nistelrode.                              

Er werd door 43 personen deelgenomen aan deze middagtocht, 24 uit Hegelsom en 19 uit Melderslo. 

Het was een indrukwekkende en leerzame middag! 

 
Foto’s: Jan Arts                                                                                                    Uitleg bij maquette Kamp Vught 

Foto: Jan Arts                                                                                        Uitleg bij Kindermonument Kamp Vught 

Huifkartocht 1 september                                                                                                                             

Na enkele jaren afwezigheid, o.a. als gevolg van de coronacrisis, kon weer een huifkartocht worden gehouden. 

De geplande huifkartocht op 11 augustus kon vanwege het extreem warme weer niet doorgaan en werd 

verplaatst naar 1 september. Vertrekpunt was bij Paardenmelkerij ’t Vöske in Meterik. De tocht ging naar “De 

Schól” in Heide, waar de lunch werd gebruikt.  Vervolgens ging de tocht naar Natuur- en Informatiecentrum Aan 

de Drift in America, waarna weer teruggekeerd werd naar het vertrekpunt in Meterik. Het was een gezellige en 

mooie huifkartocht die ging over wegen en langs plekken waar je niet iedere dag komt. Er waren 17 deelnemers.  



15 
 

 

                                                                                                   
Foto’s: Henk van Dooren                                                          Huifkartocht met tussenstops in Heide en America 

Kerstviering 16 december                                                                                                                                        
Eind 2020 en 2021 was het helaas, door de coronacrisis, niet mogelijk om onze traditionele kerstviering te 

houden, maar dit jaar kon deze wel weer worden gehouden. Op vrijdagmiddag 16 december werd de kerstviering 

weer voorgegaan door onze oud-plaatsgenoot Pastoraal werker Piet Linders en werd opgeluisterd door het 

seniorenkoor “Herleving” onder leiding van Marian Snel en met muzikale ondersteuning door Jac Einmahl. Na de 

pauze was er een optreden van de zanggroep “Schone Schijn ” uit Ysselsteyn. De zanggroep trakteerde de 
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aanwezigen op een zeer gevarieerd programma met zang, voordrachten en sketches. Genoten werd van de vele 

kerstliederen en er kon meegezongen worden met bekende Nederlandse liedjes.  De kerstviering werd afgesloten 

met een kop soep met broodjes.                                                                                                                             

Een mooie en sfeervolle kerstviering met ruim 90 deelnemers.  

. 

    
Foto: Jan Arts         Seniorenkoor “Herleving” met dirigente Marian Snel en muzikale ondersteuner Jac Einmahl 

  
Foto: Jan Arts                                                               Kerstviering in de tijdelijke locatie op het PETC+ terrein 
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Rabo ClubSupport                                                                                                                  

De jaarlijkse Rabo ClubSupport Campagne vond weer plaats in het najaar. In de periode van 5 tot en met 27 

september 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.                                                                                                                       

Onze vereniging ontving een bedrag van € 363,95. 

Communicatie                                                                                                                                                             
De communicatie met de leden vond hoofdzakelijk plaats door publicaties op onze website en 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 20 op een totaal van 106 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 2023                                                                                                              Secretaris Jan Arts                                                            


