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Jaarverslag 2021, kring Ter Horst, vastgesteld door bestuur d.d. 31-01-2022 en tijdens jaarvergadering d.d. 23-03-2022 

Jaarverslag 2021 LGOG Kring Ter Horst. 
 
 
 
Leden van de kring Ter Horst  
Op 31 december 2020 bedroeg het ledenaantal 135 waarvan 31 gezinsleden. 
Op 31 december 2021 bedroeg het ledenaantal 119 waarvan 31 gezinsleden en 1 instelling.  
Dit is een vermindering van 16 leden. We veronderstellen dat vergrijzing, overlijden en beperkt 
aanbod van activiteiten wegens Corona daarvan de oorzaak zijn. Helaas hebben wij vanwege 
overlijden dit jaar afscheid moeten nemen van 5 trouwe en enthousiaste LGOG leden.  
 
Bestuurssamenstelling  
In 2021 heeft een wisseling binnen het bestuur plaatsgevonden. Aftredend waren; het lid Mien 
Seuren, de voorzitter Marcel van den Munckhof en de secretaris Jan Vissers.  
 
Na deze wisseling, die plaatsvond op 15 september, tijdens een uitgestelde jaarvergadering is de 
samenstelling van het bestuur per 31 december 2021: Arie Stas (nieuwe) voorzitter; Ineke 
Eickmans (nieuwe) secretaris en vicevoorzitter, Peter Jakobs, penningmeester en de leden: 
Pieter Jakobs, Jan Hesen en Arie Snellen en het nieuwe bestuurslid, Sjef Keijsers.  
 
Bijeenkomsten bestuur  
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar viermaal. Ondanks de coronamaatregelen zijn wij drie 
keer fysiek bijeen kunnen komen geweest en een maal hebben is er via teams vergaderd. Ter 
compensatie van de geannuleerde bestuursvergaderingen is veel via de mail overlegd. Tijdens 
deze vergaderingen werd veel aandacht besteed aan de overdracht van taken aan de nieuwe 
voorzitter en de nieuwe secretaris. Lopende zaken kwamen aan de orde, zoals het al dan niet 
doorgaan van de activiteiten en de samenstelling van het jaarprogramma 2022; de lezingen en 
de voorbereidingen voor de wintercursus en de excursies. Op de agenda stond de voortgang van 
het informatieblad de INFO LGOG en de samenwerking met de redactie.  
Ook zijn de contacten met diverse geledingen binnen onze gemeente en met de gemeente zelf 
aan bod gekomen. Het overleg met de heemkundeverenigingen uit de gemeente Horst aan de 
Maas kwam regelmatig aan de orde. Helaas is het jaarlijkse overleg met de 
heemkundeverenigingen uit de regio in eerste instantie uitgesteld en vervolgens niet doorgegaan.  
 
 
Jubilarissen 
40 jaar lid, Yvonne Hermans  
25 jaar lid, Antoinet Tacken  
25 jaar lid, Henk Henderix 
25 jaar lid, Margriet Schoeber  
25 jaar lid, de heer Raaijmakers Tienray  
Deze jubilarissen hebben tijdens de jaarvergadering of vlak daarna de speld en de bijbehorende 
attentie ontvangen.  
 
 
Lezingen in 2021 
Alle lezingen tot 15 september zijn vervallen of werden uitgesteld vanwege de 
Corona maatregelen.  
 
15 september: jaarvergadering en film  
Voor de pauze werd de uitgestelde jaarvergadering gehouden. 
Na de pauzezagen we de documentaire “De verdwenen grafkelder” van Arie Stas.  
Belangstellenden: 43, allen lid. Een maximum van 40 is ingesteld vanwege 1.5 m. afstand  
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03 november: lezing   
Lezing: “Betalen en munten in Middeleeuws Horst” door Jos Benders  
Belangstellenden: 64 aanwezigen waarvan 6 niet leden  
 
15 december: lezing is uitgesteld   
Lezing “De herders en de koningen” door Wouter Prins  
Is vervallen vanwege lockdown en verschoven naar 2022  
      
Excursies en activiteiten in 2020 
De geplande dagexcursie naar Brussel en de december-excursie naar de Gereformeerde kerk 
van Blitterswijck zijn beiden geannuleerd vanwege de Corona beperkingen.  
Beide excursies zijn verschoven naar 2022.  
 
De zomeravondwandeling  
De zomeravondwandeling in juli kon gelukkig doorgaan, ondanks de beperking van 1.5 m.  
afstand en maximaal 24 deelnemers per avond. We bezochten “Huys Kaldenbroek” gelegen in  
een oude Maasarm tussen Grubbenvorst en Lottum. Dit 14e -eeuws landhuis vormt een ware  
“Landmark” in de omgeving. Aandacht ging uit naar de begroeiing, de diverse poelen een klein 
moerasbosje en naar de nabij gelegen “verborgen schans”, een plaats die beschutting bood aan 
dorpelingen bij naderend onheil.  
De wandelaars werden in drie kleine groepen verdeeld over drie IVN-natuurgidsen. De  
belangstelling was dusdanig groot dat de deelnemers over twee avonden (6 en 7 juli) verdeeld 
moesten worden. 
Wandelaars: 48, allen lid. Een maximum van 24 per avond werd ingesteld vanwege de 
toegestane groepsgrootte op dat moment  
 
Wintercursus 
Ieder jaar organiseert het LGOG  kring Ter Horst in het winterseizoen een cursus.  
Dit jaar viel deze cursus periode midden in een lockdown en is daarom niet doorgegaan.  
 
Gemiddeld aantal belangstellenden van alle activiteiten:   
2021: 51 bezoekers (met 1.5 meter afstand en maximum aan inschrijvingen) 
2020: 58 bezoekers 
2019: 52 bezoeker 
2018: 52 bezoekers 
     
 
INFO LGOG Kring Ter Horst 
Onder redactie van Jos Jenniskens werd in maart nummer 64 gepubliceerd. Halverwege het jaar 
heeft Jos Jenniskens plaats gemaakt voor een nieuwe hoofdredacteur; Bert Clevis. Onder zijn 
redactie werd het septembernummer 65 gepresenteerd. In de INFO’s  zijn standaard 
opgenomen: de verslagen van de jaarvergadering, het jaarverslag van de kring Ter Horst, de 
activiteitenkalender, waarin de geplande lezingen, excursies en andere activiteiten staan 
vermeld. Naast deze bestuurszaken treft u een keur aan interessante artikelen, geschreven door 
verschillende, bevlogen auteurs.   
Het blad verschijnt in een oplage van 200 exemplaren en wordt gratis verstrekt aan alle leden en 
enkele geïnteresseerde organisaties. De INFO wordt mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen 
van regionale sponsoren.  
 
Overleg Gemeente  

Zodra de coronamaatregelen dat toelaten zal Arie Stas de bijeenkomst bijwonen 
waar de ideeën voor een nieuw op te richten toeristisch platform uiteengezet werden.  
De gemeente Horst aan de Maas ziet hierin namelijk een taak weggelegd voor het LGOG. 
Afhankelijk van de richting die het platform zal inslaan zal de kring hierin participeren.  
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Op verzoek van de gemeente zijn leden van de kring Ter Horst aanwezig geweest bij twee 
archeologische onderzoeken die plaatsvonden in Horst.  
 
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 
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. 
De archieven van de afgelopen edities van “De Horster Kwis” zijn in de website opgenomen, met 
uitzondering van dit jaar omdat de Kwis niet is doorgegaan.  
 
Overleg Heemkundeverenigingen 
Jaarlijks wordt een bijeenkomst georganiseerd van het Regionaal Overleg met de 
Heemkundeverenigingen. Vanwege de coronamaatregelen kon dit overleg in november niet 
plaatsvinden. De vergadering wordt geïnitieerd door de kring Ter Horst en staat onder leiding van 
Jacques Kelleners. Met Roel Baas, de nieuwe directeur van openluchtmuseum de Locht is een 
constructief kennismakingsgesprek gevoerd, waarbij samenwerking tussen het LGOG en dit 
museum aan de orde kwam.  
 
 
 
 
Horst, 30 januari  
Ineke Eickmans, secretaris  
 


