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Activiteit:  Lezing over “De Romeinen in Limburg” 
  

Wanneer: woensdag 19 september van 20.00 tot 22.00 uur  
Locatie: "De Leste Geulde", Noordsingel 75, Horst  
 
 
 
Aan de leden van LGOG kring Ter Horst        
 
 
Dames en heren, 
 
 
Namens het bestuur van LGOG kring Ter Horst nodigen wij u voor onze eerste lezing van het 
seizoen 2018/2019 op woensdag 19 september 2018. Ook dit seizoen belooft weer een mooi 
seizoen te worden met lezingen over diverse onderwerpen. Uiteraard wordt “800 jaar Horst aan 
de Maas” niet vergeten. Daar komen we later nog op terug. In 2019 staat twee excursie gepland. 
Een eendaagse excursie op zaterdag 13 april in het kader van “800 jaar Horst” en op zaterdag 28 
en zondag 29 september. Het bestuur is nog doende met de exacte invulling van deze twee dagen. 
Het belooft weer wat moois te worden. Noteren dus. 
 
Op woensdag 19 september komt mevrouw Karen Jeneson uit Heerlen vertellen over de “De 
Romeinen in Limburg” Mevrouw Jeneson is conservator van het Thermenmuseum in Heerlen. 
De Romeinen verbleven in Nederland van 58 jaar voor Christus en bleven ongeveer 4 eeuwen 
hier aanwezig. Iedereen kent de nederzettingen langs de Rijn, forten ter bescherming van hun 
immense Rijk. Maar van hieruit werden ook uitvallen gedaan naar de nog aanliggende landen. 
Bekend zijn ook de vele wegen “heerbanen” die door ons land lopen. Ook hier vlakbij langs de 
Maas liep zo’n weg. Mevrouw Jeneson zal vertellen over het beroemde Romeinse badhuis 
waarvan de restanten nog in Heerlen zijn te bezichtigen.  
Wat veel belangrijker is om na te gaan wat voor invloeden de Romeinen op ons land, en vooral 
op Limburg, hebben gehad, welke invloeden, positief of negatief, zij op de bevolking van 
Limburg uitoefenden. Hebben zij bijgedragen aan de ontwikkeling van onze streken en wat is er 
van overgebleven? Dat alles zal mevrouw Jeneson uit de doeken doen tijdens haar lezing die tot 
ongeveer 22.00 uur zal duren.  



 
Mevrouw Karen Jeneson is verantwoordelijk voor het beheer van en het doen van onderzoek naar 
de collectie Romeinse archeologie van de gemeente Heerlen. Topstuk van deze collectie is het 
Romeinse badhuis, het enige nog compleet bewaard gebleven publieke gebouw uit de Romeinse 
tijd in Nederland. Daarnaast omvat de collectie ruim 35.000 stuks vondstmateriaal, over de loop 
van 150 jaar verzameld in Heerlen.  
Het schrijven van artikelen en het geven van lezingen over Romeins Heerlen, het badhuis en de 
collectie maakt ook deel uit van haar taken. 
 

 
(deze foto is van het Thermenmuseum in Heerlen) 

 
Gaarne nodigen wij u uit om deze lezing bij te wonen, op woensdag 19 september 2018 in zaal 
"De Leste Geulde" aan de Noordsingel 75 te Horst. Het aanvangstijdstip is 20.00 uur. De toegang 
voor leden van het LGOG is gratis, overige belangstellenden betalen drie euro. 
 
Wij hopen u wederom te mogen begroeten, 
met vriendelijke groet, namens het bestuur van het LGOG Kring Ter Horst, 
 
 
Drs. M.P.G.M. van den Munckhof   Dhr. P.J. Vissers 
Voorzitter LGOG     Secretaris 
 
 
Volgende bijeenkomsten: 
Woensdag 7 november 2019: Lezing door de heer Rosier over: “Einde Wereldoorlog I, 100 jaar 
geleden”. 
Woensdag 12 december 2019: Lezing over de geschiedenis van het rekenkundige 
vermenigvuldigen, door een docent wiskunde. 
Voor de rest van het programma verwijzen we graag naar onze INFO nr. 59. 
 


