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Jaarverslag 2018 Kring Ter Horst. 

 

Bestuur en leden: 

Samenstelling per 31 december 2018: 

De heer drs. M.P.G.M. van den Munckhof, voorzitter, de heer P.J.T. Vissers, secretaris, de 

heer P. Jakobs, penningmeester en de leden: de heer ing. P.J.M. Jakobs, de heer J.P.J.L. 

Hesen, mevrouw W.J.G. Seuren-Keijsers en de heer A.H. Snellen. 

Op 31 december 2018 bedroeg het aantal leden 149, inclusief gezinsleden en instellingen.  

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 7 maal. Tijdens deze vergaderingen werden de 

lopende zaken besproken, zoals de samenstelling van het jaarprogramma, de lezingen en de 

voorbereidingen van de wintercursus en de excursies. Op de agenda stonden ook nog de 

uitgave van het informatieblad INFO LGOG en de samenwerking met de redactie en de 

contacten met diverse geledingen binnen onze gemeente en met de gemeente zelf. Het overleg 

met de heemkundeverenigingen uit de gemeente Horst aan de Maas kwam regelmatig aan de 

orde. Ook werd de samenwerking met de overige kringen besproken. In 2018 is diverse keren 

gesproken over de werkzaamheden in het kader van “800 jaar Horst”. 

 

Bestuurssamenstelling en jubilarissen: 

Tijdens de jaarvergadering van 7 maart vond er geen wijziging in de bestuurssamenstelling 

plaats. 

Dit jaar vierde een lid zijn 40 jarig lidmaatschap, de heer Jos Jenniskens. Hij werd door de 

voorzitter op de gebruikelijke manier in het zonnetje gezet.  

 

Lezingen in 2018: 

24 januari De heer Gerrit van der Vorst (Zeist) hield een lezing over “Het 

tragische leven van voetbalidool Bep Bakhuys” (35 belangstellenden) 

7 maart Jaarvergadering. Na de pauze verzorgde de heer Dienco Bolhuis (Horst) 

een korte lezing over "Monumentale en karakteristieke panden in de 

gemeente Horst aan de Maas" (53 belangstellenden).  

11 april De heer Marcel Hogenhuis (Venlo) hield een lezing over "De betekenis 

van het Ruhrgebied voor onze regio" (50 belangstellenden). Dit als 

voorbereiding op de komende excursie.  

19 september "De Romeinen in Limburg". Mevrouw Karin Jeneson sprak over de 

invloed die de Romeinen op onze regio hebben gehad (63 

belangstellenden) 

7 november De heer E. Rosier uit Maastricht hield een lezing over “De Eerste 

Wereldoorlog in Limburg”. (62 belangstellenden)  

12 december De heer Smeets uit Weert sprak over “De geschiedenis van het 

vermenigvuldigen” (48 belangstellenden) 

   Gemiddeld: 2018: 52 bezoekers      

     2017: 60 bezoekers 

     2016: 46 bezoekers 

      

Excursies en activiteiten in 2018: 

10 januari:  Bezoek aan de parochiekerk “Onze lieve Vrouw Ten Hemelopneming”

   van Grubbenvorst 43 deelnemrs. 

14 april: Eendaagse excursie naar Oberhausen en Essen We brachten een bezoek 

aan de Kaisergarten (Kaffee und Kuchen), de Gasometer en het 

bunkermuseum in Oberhausen, evenals het stadsdeel Kettwig dat deel 

uitmaakt van de stad Essen (50 deelnemers) 
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28 december De kring organiseerde een kleine excursie naar “Het Heemhuis” in 

Deurne waar de heemkunde kamer en een uitstalling van kerstkribben 

worden bezocht (14 deelnemers) 

 

Dorpswandeling in 2018: 

11 juli Zomeravondwandeling door Hegelsom. Onder leiding van de heer 

Graad Tillemans werd kennis gemaakt met de geschiedenis van 

Hegelsom. Al wandelend vertelde de heer Tillemans over de historie 

van dit levendige dorp. Geëindigd werd in een lokaal van de 

pluimveevakschool waar nog een fototentoonstelling bezichtigd kon 

worden. Er waren ruim 60 wandelaars. 

Cursus: 

Zoals ieder jaar gebruikelijk werd in het winterseizoen weer een cursus georganiseerd. Dit 

jaar werd gekozen voor drie cursusavonden over "Inleiding op het lezen van Latijnse teksten". 

De bijeenkomsten werden verzorgd door de heer Guus Janssen uit Sittard.  

Op 30 januari en op 6, 20 en 27 februari 2018 vormden de 26 deelnemers een aandachtig 

gehoor. De cursus werd zoals gebruikelijk in de instructieruimte van museum "De 

Kantfabriek" in Horst gehouden. 

 

INFO LGOG Kring Ter Horst: 

In 2018 werden onder redactie van de heren J.H. Jenniskens en J.T.L. Duijf de nummers 58 

(februari) en 59 (september) gepubliceerd. In de INFO zijn onder meer opgenomen de 

verslagen van de jaarvergadering, cursus, lezingen en andere activiteiten. Verder verzorgen 

Wim Moorman, Xavier van Dijk, Huub Hendrix, Nel Verstegen-Maessen, Jörgen Dinnissen, 

Jeu Derix, Hay Mulders, Hans Steenmetz en Harrie Raaymakers, regelmatig een rubriek. De 

redactie verzorgt in ieder nummer een interview met een bekende streekgenoot. Verder waren 

er losse artikelen en interviews die inhaakten op de actualiteit. Het blad verschijnt in een 

oplage van 200 exemplaren en wordt mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van regionale 

sponsoren. Eind 2018 gaven de heren Moorman en Duijf te kennen dat zij hun functie ter 

beschikking stelden. Het bestuur is in overleg met de hoofdredacteur driftig aan het werk om 

deze vacatures zo snel mogelijk op te vullen. 

 

Overleg Gemeente: 

De contacten met de gemeente zijn mede door het vertrek van de heer C. van Rooij op een 

lager pitje gezet. Zodra de nieuwe burgemeester in functie is zal het bestuur wederom contact 

opnemen. Het inrichten van een goed functionerend en toegankelijk archief zal hier het 

hoofdmotief zijn.. 

 

800 Jaar Horst, 2019: 

In 2019 bestaat Horst 800 jaar, dat wil zeggen is het 800 jaar geleden dat de naam “Berkele” 

in een akte genoemd werd. Er is een werkgroep in het leven geroepen om dit feest groots te 

vieren. Ook in het bestuur van deze werkgroep participeert onze kring. Alle lezingen die het 

LGOG in het jaar 2019 organiseert zijn opgenomen in het programma van de werkgroep.   

 

 

 

 

Historisch Educatief Platform (HEP) 

De website van Het Historisch Educatief Platform wordt nog steeds veelvuldig geraadpleegd. 

Deze site bevat veel lesprogramma's voor het onderwijs. De onderwerpen die gekozen worden 
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moeten betrekking hebben op de historie van de omgeving in de ruimste zin van het woord. 

Nog steeds  wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om de website te moderniseren en aan  te 

vullen. Dit jaar zijn de archieven van de afgelopen edities van “De Hôrster Kwiz” in de 

website opgenomen. 

 

Overleg Heemkundeverenigingen: 

Jaarlijks wordt een bijeenkomst georganiseerd van het Regionaal Overleg met de 

Heemkundeverenigingen. Aanwezig zijn vertegenwoordigers van America, Broekhuizen, 

Grubbenvorst, Meerlo-Wanssum, Melderslo, Merselo, Sevenum, Venray, Castenray, Helden 

en Horst. Er wordt uitgebreid van gedachten gewisseld over elkaars activiteiten. Afgelopen 

jaar werd op 28 november voor de 37e keer vergaderd Dit keer in Grubbenvorst, in het 

gemeenschapshuis “’t Haeren” waar we te gast waren bij  de historische kring 

Grubbenvorst/Lottum. De vergadering staat onder leiding van ons lid en oud-secretaris de 

heer Jacques Kelleners. Na afloop ontvangt iedereen een overzicht van alle activiteiten van 

elke vereniging. 

 

januari 2019 

Jan Vissers, secretaris 


