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Activiteit:  Zomeravondwandeling Kaldenbroeck    

Wanneer: Dinsdag 6 juli 2021, 19.00 uur  

Locatie: Parkeerplaats bij Kaldenbroeck 1C. 
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Aan de leden van LGOG Kring Ter Horst      
 
Dames en heren, 
 
Het voorbije seizoen werden we, na twee activiteiten in september, gedwongen om onze 
activiteiten te staken: de pandemie legde ons deze verplichting op. Nu we langzaam 
maar zeker deze donkere periode achter ons kunnen laten en de meesten van ons 
gevaccineerd zullen zijn, proberen we voorzichtig weer te starten, op dinsdag 6 juli 
aanstaande. Ieder jaar organiseert LGOG kring Ter Horst in de zomermaanden een 
wandeling door een van de dorpen van de gemeente Horst aan de Maas. We beginnen 
dan ook met een "veilige" buitenactiviteit, nemen geen dorp onder de loep maar een 
natuurgebied, namelijk het terrein rondom kasteel Kaldenbroeck in Grubbenvorst. We 
worden rondgeleid door gidsen van het IVN. Graag nodigen wij u uit om hieraan deel te 
nemen. Vanwege de veiligheidsmaatregelen is inschrijven verplicht want er is slechts 
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan bij de secretaris tot 48 uur 
van tevoren via secretariaat@lgogterhorst.nl en er geldt vol is vol. Eventueel kan de 
aanmelding ook telefonisch plaats vinden bij de secretaris van LGOG kring Ter Horst, de 
heer J. Vissers, tel. nr. 077-3984140 
 
Huys Kaldenbroek 
In de oude Maasarm tussen Grubbenvorst en Lottum ligt in natuurgebied Kaldenbroek 
het Huys Kaldenbroek. Het op een kleine verhoging gelegen gebouw stamt uit het 
midden van de 16e eeuw, maar reeds in 1394 is er al sprake van Huys Kaldenbroek. In 
de loop der eeuwen heeft het de nodige verbouwingen ondergaan en is een groot deel 
van de grachten gedempt. Het gebouw vormt door de openheid van zijn omgeving een 
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waar ‘landmark’. Het gerestaureerde Huys Kaldenbroek is door Het Limburgs 
Landschap ingericht als twee vakantiewoningen. De vorige eigenaar heeft naast het 
‘huys’ een nieuwe woning gebouwd. Met respect voor deze bewoners en huurders van 
de vakantiewoning, kunt u op het binnenterrein de buitenkant van de gebouwen 
bekijken. De gemarkeerde wandelroute rond Kaldenbroek loopt tevens langs Huys 
Kaldenbroek. 
 

 

 
 
 
We komen op dinsdag 6 juli bij elkaar op de parkeerplaats van Kaldenbroeck en we 
starten om 19.00 uur. Wij schatten in dat de tocht ongeveer 2 uur duurt en de afstand is 
3,3 km. De route loopt gedeeltelijk door rul zand dus gepast schoeisel is gewenst en 
een paraplu kan misschien ook geen kwaad.  
Aan deze kleine excursie zijn geen kosten verbonden; ze is gratis voor leden. Na afloop 
bestaat er nog de mogelijkheid om op het terras nog iets te nuttigen. 
 
 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 


