
 

 
PROGRAMMA 1200 JAAR HEDEL 

 
 
29 augustus – 17 oktober 2015 
Tentoonstelling in het Hedels Historisch Museum, Voorstaat 2 Hedel 
Iedere maandag: 19.00 tot 22.00 uur 
Iedere zaterdag : 14.00 t0t 17.00 uur 
Eventueel op afspraak 
 
Maandag 31 augustus 2015  
Om 19.00 uur 
Opening tentoonstelling door Burgemeester Henny van Kooten, van de gemeente Maasdriel 
Genodigden en een ensemble van DES met o.a. Hedels Volkslied en het speciaal gecomponeerde 
1200 jaar Hedel lied. 
 

 
 
 
23 agustus – 24 oktober 2015 

 
Historisch menu bij Herberg De Zwaan 
Wijn of bier arrangement voor de bourgondische drinker  
 
1 september -  31 oktober 2015 

 
Loterij 1200 jaar Hedel. 
Loterij bij de Hedelse ondernemers met een prijzenpot van € 1200,-. 
De prijsuitreiking zal plaats vinden op de avond van de verkiezing van de Hedelnaar 
van het jaar in het Gelre’s End cq in het paardenmarktfeest in de Zwaan alsmede de netto opbrengst 
t.b.v. Hedels Historisch Museum. 



 
 
Woensdag 9 september 2015, om 19.30 uur 

 
Presentatie dorpsfilm 2015 in Gelres End  
 
Zaterdag 12 september 2015 vanaf 13.00 uur 

 
  

Hels Middagje 
Culinair, ambachtelijk en muzikale middag ter ere van Hedel 1200 

Verschillende artiesten, , film middag in de Munt, kramen culinair/divers, Oud Hollandse spelen 
bonnen voor spellen en traktaties.  
 
14-18 en September 2015 

 
Bezoek van de basisscholen aan het Historisch Museum 
 
Donderdag 24 september 2015 

 
Netwerkborrel VvHO, eerst bezoek aan het museum 
Daarna presentatie dorpsfilm bij de Zwaan. 
 
Zaterdag 26 september 2015, om 19.30 uur 

 
Optreden DES met het gelegenheidskoor Hedel 
Hier zal o.a. “De helden van de Velden” ten gehore gebracht worden 
Bij de fundamenten en bij slecht weer in Gelres End 



 
 
2 oktober 2015 

 
Presentatie film basisscholen van 09.00 – 10.30 in Gelre’s End 
 
Zaterdag 3 oktober 2015 

 
Talentenjacht de ‘Soundfluxshow” door flux leeftijdcategorie 12 – 17 en 18 en   ouder. 
Aanmelden kan tot vrijdag 2 oktober via fluxhedel@gmail.com 
Entree is €2.50.   Zaal open om 19.30 uur en start om 20.00 uur. 
 
7 en 9 Oktober 2015 

 
Puzzel/foto wandeling door Hedel door de basisscholen, ouderen ook van harte welkom. 
In de ochtend 
Woensdag groep 1 en 2 / groep 3 en 4 
Vrijdag   groep 5 en 6 / groep 7 en 8 
 
Zaterdag 17 Oktober 2015 

 
 Tennisvereniging de Winkels organiseert het Hedel 1200 Toernooi! 
Hedel bestaat 1200 jaar en dat viert ook TV de Winkels! Wij nodigen alle (oud)Hedelnaren daarom uit voor een 
“historisch” tennistoernooi op zaterdag 17 oktober 2015. Doe ook mee! Kom jij tennissen in de outfit die het 
beste in het historische thema past? Dan win je een leuke prijs (verkleden is natuurlijk niet verplicht).  
 
Wanneer:           zaterdag 17 oktober 
Tijd:                     vanaf 10.00 uur  
Deelname:         Elke Hedelnaar en oud-Hedelnaar, individueel aanmelden. 
Aanmelden:       Op www.tvdewinkels.nl, van maandag 31 augustus t/m maandag 12 oktober 
Indien jouw eerste partij later start dan 10.00 uur, dan krijg je per mail bericht. 
Meer informatie: recreatiecommissie@tvdewinkels.nl 
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Zaterdag 31 oktober 2015 
 
Afsluiting van het programma in het kader verkiezing Hedelnaar van het jaar in het Gelre’s End. 
 
De prijsuitreiking van de door de VvHO georganiseerde loterij zal plaats vinden op de avond van de 
verkiezing van de Hedelnaar van het jaar in het Gelre’s End. Aan het Hedels Historisch Museum zal 
een cheque overhandigd worden door de VvHO 
 
 
 


