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Activiteit:  Avondwandeling in Hegelsom 
  

Wanneer: Woensdag 11 juli 2018 van 19 .00u. tot 20.30u  
Locatie: Hegelsom, op het plein voor de Sint-Hubertuskerk 
 
 
Juni 2018 
 
Aan de leden van LGOG Kring Ter Horst 
 
Dames en heren, 
 
Ieder jaar organiseert LGOG kring Ter Horst in de zomermaanden een wandeling door een 
van de dorpen van de gemeente Horst aan de Maas. Dit jaar is Hegelsom aan de beurt.  Op 
deze avond worden we rondgeleid door de kern van Hegelsom door de heer Graad 
Tillemans uit Hegelsom. 
 
De heer Tillemans is voorzitter van de Heemkundekring in Hegelsom en een echte 
verenigingsman. Van vele verenigingen in Hegelsom is hij al bestuurslid en/of voorzitter 
geweest. De laatste jaren is hij vooral actief voor de heemkundekring en vandaar dat wij 
denken dat hij een echte kenner van het dorp Hegelsom is. De heer Tillemans heeft voor al 
zijn werkzaamheden als vrijwilliger in Hegelsom in 2013 de onderscheiding Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau mogen ontvangen.  
 
Hegelsom werd eind 19e eeuw gesticht als heide-ontginningsdorp. Begin 20e eeuw ontstond 
de dorpskern. Het grondgebied van Hegelsom was al langer bewoond, waarvan de vondst in 
1979 van het Vorstengraf uit omstreeks 700 voor Christus getuigt. Deze vondst werd 
gedaan aan de Reysenbeckstraat en bevatte onder meer een urn en een opgerold ijzeren 
zwaard. 
Hegelsom is een van de zestien kerkdorpen van de gemeente Horst aan de Maas en telt 
momenteel ongeveer 2000 inwoners. Kenmerkend voor het dorp is het rijke 
verenigingsleven. Het dorp is bekend vanwege de pluimveevakschool die er gevestigd was. 
Bezienswaardig zijn uiteraard de St. Hubertuskerk, gebouwd in 1933 door architect Joseph 



Franssen, en de bijbehorende pastorie maar enkele nabij de kern liggende 
langgevelboerderijen zijn de moeite van het bekijken waard. 
 
 

 
 
De heer Tillemans heeft ons beloofd om tijdens de rondwandeling van alles te vertellen 
over het dorp, de bezienswaardigheden en over het leven in Hegelsom. Wat leeft er zo al, 
wat houdt de mensen bezig.  
Het belooft weer een mooie wandeling te worden en we nodigen u dan ook van harte uit om 
deel te nemen. Aanmelden is niet nodig. 
 
We komen bij elkaar op het plein voor de Sint Hubertuskerk, en we starten om 19.00 uur. 
Wij schatten in dat de tocht ongeveer 1 à 1½ uur duurt. Aan deze kleine excursie zijn geen 
kosten verbonden; ze is gratis voor leden en niet-leden. De excursie eindigt in het centrum 
van Hegelsom waar we, indien mogelijk op een terrasje, bij goed weer, deze excursie op een 
gezellige manier hopen af te sluiten. Wij rekenen op een grote opkomst op 11 juli 
aaanstaande. 
 
 
 Met vriendelijke groet, namens het bestuur van LGOG Kring Ter Horst, 
 
 
Drs. M.P.G.M. van den Munckhof   Dhr. P.J.T. Vissers 
voorzitter      secretaris 
 
 
Om alvast te noteren: 
Onze eerste lezingen van het seizoen 2018/2019 vinden plaats op: 
Woensdag 19 september en op woensdag 7 november 2018 
 


