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Bestuur en leden 

Samenstelling per 31 december 2008: 

Drs. M.P.G.M. van den Munckhof, voorzitter, drs. W.J. Moorman, vice-voorzitter,  

P.J.T. Vissers, secretaris, P. Jakobs, penningmeester, en de leden drs. X.C.C. van Dijk, mw. 

W.J.G. Seuren-Keijsers en P.J.M. Jakobs 

 De kring telde per 31 december 2009: 163 leden. 

 Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 8 maal.  

 

Tijdens deze vergaderingen werden de lopende zaken besproken, zoals de lezingen en de 

voorbereidingen van de excursies. Tevens werd ruimschoots aandacht besteed aan de 

ontwikkeling van een programma ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de kring Ter 

Horst. Op de agenda stonden ook nog de uitgave van het informatieblad INFO LGOG, het 

HEP en de samenwerking met diverse geledingen binnen onze gemeente.  

 

Lezingen  

28 januari Dr. W. van Heugten, Het land van Kleef (60 belangstellenden). 

11 maart  Jaarvergadering, aansluitend lezing door drs. B. Fasol, De maatschappelijke 

waarde van een vereniging voor plaatselijke en provinciale geschiedkunde (46 

belangstellenden). 

22 april  Mw. S. Jansen, Het Pauperparadijs, i.s.m. bibliotheek BiblioNu in Horst (53 

belangstellenden).  

5 september Algemene Ledenvergadering LGOG en aansluitend excursie naar het 

Floriadeterrein. 

16 september Drs. C. Dols, Koning Alcohol, Katholieke Drankweer in Limburg, 1897-1945 

(31 belangstellenden). 

4 november H. Vriens, De Limburgse School (55 belangstellenden). 

19 november Drs. X. van Dijk, Vondsten aan de Veemarkt in Horst, aansluitend presentatie 

Memoryspel (80 belangstellenden). 

16 december F. Swinkels, De Ster van Bethlehem (38 belangstellenden). 

 

Excursies 

16 mei  Korte excursie stadhuis Venlo (14 deelnemers). 

25-27 sept. Meerdaagse excursie naar Hamburg (43 deelnemers). 

29 december Korte excursie Jan Paagman Sterrenwacht Asten (24 deelnemers). 

 

Dorpswandelingen  

14 januari Sint Nicolaaskerk in Broekhuizen (35 deelnemers). 

1 juli  Avondwandeling door Broekhuizen (35 deelnemers). 

 

Extra activiteiten 

Ter gelegenheid van het 35-jarige bestaan van LGOG kring Ter Horst werd door de leden van 

het bestuur een Memoryspel ontwikkeld. Van alle kernen van de nieuwe gemeente Horst aan 

de Maas zijn afbeeldingen van kerken, gebouwen of monumenten opgenomen. Dankzij de 

gulle giften van diverse sponsoren kon het spel gratis aangeboden worden aan de leden van de 

kring. Op 19 november werd het eerste exemplaar aangeboden aan de burgemeester, de heer 

C. van Rooij. Verder presenteerde de kring in maart een bijzondere postzegel waarin het 



jubileumlogo verwerkt is. 

Gedurende het jubileumjaar verschenen er in de plaatselijke bladen ’t Klökske in Sevenum en 

De Echo van Horst een vierentwintigtal artikelen over de historie van de nieuwe gemeente 

Horst aan de Maas.  

 

Cursus 

In het winterseizoen werd een cursus Filosofie georganiseerd. Op 21 januari, 4 en 11 februari 

werd door dr. C. van Houten, leraar te Weert, een boeiende inleiding gehouden over de wereld 

van de filosofen. De cursus werd gehouden in museum "De Kantfabriek" en er namen 18 

personen aan deel. 

 

Museum De Kantfabriek 

In 2009 werd het museum officieel in gebruik genomen. De Kring heeft goede banden met het 

museum. De Oudheidkamer, destijds een initiatief van onder andere de Kring, is in het 

museum ondergebracht. Leden LGOG ontvangen 50 % korting op de toegangsprijs op 

vertoon van hun ledenkaart.. 

 

INFO LGOG Kring Ter Horst 

In het verslagjaar verschenen onder redactie van mw. drs. Y. Hermans-Cuppen en drs. W. 

Moorman nummer 40 en 41 van Info LGOG kring Ter Horst. Hierin zijn onder meer 

opgenomen de verslagen van de jaarvergadering, cursus, lezingen en andere activiteiten. 

Verder waren er enkele 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.  

 

TerHorstNet 

Mede op initiatief van het bestuur van LGOG kring Ter Horst heeft de gemeente een 

werkgroep ingesteld om tot een digitale database te komen van archieven, oude foto's en 

ander beeldmateriaal dat te maken heeft met het verleden van de gemeente Horst aan de 

Maas. Als voorbeeld is genomen het Venrayse RooyNet. De projectleider hiervan stuurt ook 

www.terhorstnet.nl aan. Het bestuur van  LGOG kring Ter Horst is vertegenwoordigd in de 

werkgroep. 

 

Historisch Educatief Platform (HEP) 

Het Historisch Educatief Platform houdt zich bezig met het ontwikkelen van 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. Veel projecten worden digitaal 

aangeboden aan de scholen. Er wordt geconstateerd dat de website van het HEP veelvuldig 

geraadpleegd wordt.  

 

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 en Horst. 

Er wordt uitgebreid van gedachten gewisseld over elkaars activiteiten. 

 

Museumoverleg 

De kring is ook vertegenwoordigd in het zogenoemde ‘museumoverleg’. Dit overleg, 

geïnitieerd door de gemeente, brengt een aantal heemkundeverenigingen en diverse musea bij 

elkaar. Na het succes van het project Een eeuw Horst aan de Maas is 2009 betrekkelijk rustig 



geweest op dit front. 

 


