
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarvergadering plus lezing ‘800 jaar Horst: een evaluatie’ 

Wanneer: Woensdag 11 maart 2020, 20:00 – 22:00 uur 

Opstapplaatsen: "De Leste Geulde", Noordsingel 75, Horst 

 
 
 

Dames en Heren, 

 

Graag nodigen wij u allen uit om op woensdag 11 maart 2020 om onze 46e jaarvergadering bij te 

wonen. Naast de gebruikelijke agendapunten voor een jaarvergadering, staat er na de ook pauze 

een bijzondere evaluatie op het programma: de ‘creatief regisseur’ van Horst aan de Maas 800 jaar 

komt een toelichting geven op het programma van het voorbije jaar. 

 

De lezing is ook toegankelijk voor niet-leden van Koninklijk LGOG. Zij betalen een kleine bijdrage 

van € 3,-. 

 

Agenda Jaarvergadering 

 

1. Opening en mededelingen. 

2. Verslag 45e jaarvergadering (13 maart 2019, zie Info LGOG nr. 62). 

3. Verslag plus terugblik over 2019 van de secretaris (zie Info LGOG nr. 62). 

4. Verslag over 2019 van de penningmeester en de kascontrolecommissie. 

5. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie. 

6. Bespreking bestuursbeleid. 

7. Eerbetoon jubilarissen. 

8. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn mevrouw Mien Seuren en de heer Peter Jakobs. Beiden 

stellen zich beschikbaar voor een volgende periode. De leden kunnen andere kandidaten 

voordragen. Een dergelijke voordracht moet vóór 7 maart 2020 bij de secretaris van het 

bestuur zijn ingediend, voorzien van de handtekeningen van tien leden en de kandidaat. 

9. Rondvraag. 

10. Sluiting van de jaarvergadering. 

 

 

 

LGOG Kring Ter Horst 

 

Dhr. P.J.T. Vissers  

Secretaris 

T. 077-398.41.40 

E. secretariaat@lgogterhorst.nl 

 



Voordracht Jan Duijf 

 

Tijdens deze lezing krijgen we een inzage in de keuken van de creatief regisseur van Horst aan de 

Maas 800 jaar. Hij zal ons vertellen over de doelstelling en een situatieschets geven van het project. 

Wat vooral interessant is voor ons, is op welke historische kwesties dit project is ingegaan. Het 

heersende beeld op het moment is dat Horst aan de Maas 800 jaar succesvol is geweest. Toch zijn 

er ook een aantal zaken die het programmaboekje niet hebben gehaald. Duijf wil zich vooral 

toespitsen op datgene dat de burger anno 2019 raakt. Dit is meestal de historie van alledag, de 

historie van Jan en alleman en wat daarvan onder de vlag van Horst aan de Maas 800 jaar tot 

uitdrukking is gekomen.  

 

Als creatief regisseur is Duijf verantwoordelijk voor de inhoudelijke opzet en deuitvoering van 

Horst aan de Maas 800 jaar. Voorheen was hij cultureel uitbater van Cambrinus als huiskamercafé 

en cultuurpodium (Cambrinus concerten - Straatfestival Cambrinus, Kunst en de Buren - theater 

en meer). Ook was hij Creatief regisseur voor Cultuurpodium Domani & Kloosterkwartier Venlo. 

 

 

 
 

 

Graag nodigen wij u uit om de jaarvergadering en de lezing bij te wonen. 

 

Namens het bestuur van LGOG kring Ter Horst, 

 

drs. Marcel van den Munckhof  dhr. Jan Vissers 

voorzitter     secretaris 

 

Programma 

 

• Zaterdag 4 april 2020: Excursie naar Brussel. 

• Woensdag 8 april 2020: Lezing door Th. Huberts over straffen in onze regio.  

• Woensdag 8 juli 2020: zomeravondwandeling met bezoek aan de Penitentiaire Inrichting 

te Evertsoord (opgave verplicht).  

 


