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Kring Ter Horst. 

 

Bestuur en leden: 

Samenstelling per 31 december 2010: 

De heer P.J.T. Vissers, secretaris/waarnemend voorzitter, de heer P. Jakobs, penningmeester 

en de leden: de heer drs. X.C.C. van Dijk, de heer P.J.M. Jakobs en mevrouw W.J.G. Seuren-

Keijsers.  

De kring telde op 31 december 2010 168 leden waarvan 35 gezinsleden. Dit is gelijk aan het 

aantal op 31 december 2009. 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 6 maal. 

Tijdens deze vergaderingen werden de lopende zaken besproken, zoals de samenstelling van 

het jaarprogramma, de lezingen en de voorbereidingen van de excursies. Ook de 

samenstelling van het bestuur en de werving van nieuwe (bestuurs)leden nam de nodige tijd in 

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

samenstellen van een nieuwe redactie hiervoor, het functioneren van het HEP, Ter Horst Net  

en de samenwerking met diverse geledingen binnen onze gemeente en de gemeente zelf. 

 

Bestuurssamenstelling: 

Tijdens de jaarvergadering van 2010 werd afscheid genomen van de voorzitter en de 

waarnemend voorzitter, de heren drs. M.P.G.M. van de Munckhof en drs. W.J. Moorman. 

Vanwege zijn vele verdiensten voor de Horster geschiedschrijving in het algemeen en voor de 

Kring in het bijzonder werd de heer Moorman onderscheiden met de LGOG draagspeld. 

Het blijkt een lastig karwei om steeds weer aanvullingen te vinden voor het bestuur, gelukkig 

is bij de statutenwijziging van mei 2010 het reglement dusdanig aangepast dat bestuursleden 

voortaan drie termijnen van vier jaren elk zitting mogen hebben. Omdat er tijdens de 

jaarvergadering geen kandidaten waren ter vervanging van de afgetreden bestuursleden heeft 

het Kringbestuur besloten om voor een jaar te voorzien in een kleiner bestuur waarbij de 

secretaris tevens de functie van waarnemend voorzitter vervult. Verder kon er nog steeds een 

beroep worden gedaan op de afgetreden bestuursleden. 

 

Lezingen in 2010: 

27 januari De heer drs. Paul van Meegeren over “Gemeentegrenzen op de schop” 

(51 belangstellenden) 

10 maart Jaarvergadering en na de pauze een inleiding over Tienray door de 

heren Harry Raaijmakers, Arie Snellen en A. Jacobs  (57 

belangstellenden) 

21 april De heer Peter Korten: “De geschiedenis van het Oud Limburgs 

Schuttersfeest” (41 belangstellenden)  

15 september De heer dr. G.J.B. Verbeet over “Het Interbellum” (33 

belangstellenden) 

3 november Mevrouw Riny van Vlijmen en drs. Jan Leemans over “De Kelten” (68 

belangstellenden)  

15 december De heer dr. A. de Bruin over “Noord-Limburg integraal bekeken 1850 – 

1950” ( 46 belangstellenden) 

   (gemiddeld 50 bezoekers) 

Excursies in 2010: 

10 april Excursie naar Luik, TGV station van Calatrava, het palais "Palais des 

Princes-Evêques" en het museum "Grand Curtius" (54 deelnemers) 



29 december  Kleine excursie naar Thorn en het Gemeentemuseum.(18 deelnemers) 

 

Dorpswandelingen in 2010: 

6 januari Kerkbezichtiging Sint Lambertuskerk in Swolgen onder leiding van de 

heer Harry Vriens. (35 deelnemers) 

1 juli Avondwandeling door Tienray onder leiding van de heer Arie Snellen 

(23 deelnemers) 

 

Cursus: 

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

gekozen voor een cyclus van lezingen met betrekking op de “Tweede Wereldoorlog”.           

21 januari 2010: Lezing 1: "De slag om kasteel Broekhuizen" door de heer Hans    

Steenmetz 

24 februari 2010:  Lezing 2: "De verdwenen radio's" door de heer Verheyen 

3 maart 2010:   Lezing 3: "Het oorlogskerkhof in Margraten" door de heer Lahaye 

17 maart 2010:  Lezing 4: "De luchtafweer bij Venlo" door de heer Marcel Hogenhuis 

De cursus telde 24 deelnemers en werd zoals gebruikelijk in de instructieruimte van museum 

“De Kantfabriek” in Horst gehouden. 

 

Memoryspel: 

De actie met de memoryspellen met foto's van ons werkgebied, die vanwege het 

35-jarige bestaan van onze kring is begonnen in november 2009, hebben we op 

31 december 2010 afgesloten. De actie is mede mogelijk geweest dankzij de 

hulp van diverse sponsoren. Er is nog een enkel spel van de oplage van 500 stuks 

over en we kijken met tevredenheid terug op deze uitgave. 

 

Museum De Kantfabriek: 

Ook in 2010 was de samenwerking met het museum prima te noemen. Zo werd onze 

wintercursus in de instructieruimte van het museum gehouden. De Kring heeft van oudsher 

goede banden met het museum De Oudheidkamer, destijds een initiatief van onder andere de 

Kring, heeft domicilie in het museum gevonden. Leden van LGOG hebben recht op 50 % 

korting op de toegangsprijs wanneer zij hun ledenkaart kunnen tonen. 

 

INFO LGOG Kring Ter Horst: 

In 2010 verscheen onder redactie van mw. drs. Y. Hermans-Cuppen en drs. W. Moorman 

nummer 42 van Info LGOG kring Ter Horst. Zoals al eerder aangekondigd beëindigden zijn 

hierna hun redacteurschap. Tijdens de jaarvergadering werd de heer J.H. Jenniskens benoemd 

tot redacteur. In overleg met de heer Moorman stelde hij INFO nr. 43 samen. Inmiddels is nog 

een tweede redacteur gevonden in de persoon van de heer A.J. Duijf. Samen gaan zij aan de 

slag om de komende INFO’s te maken. In de INFO 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 het LGOG kring Ter Horst is vertegenwoordigd in 



de werkgroep. Gedurende het jaar 2010 werd hard gewerkt om verenigingen te informeren en 

beeld- en tekstmateriaal te verzamelen. In de bibliotheek werd een informatiestand ingericht. 

Begin 2011 gaat TerHorstNet van start. 

 

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. Tijdens het jaar 2010 zijn geen nieuwe activiteiten ontwikkeld. 

 

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. Afgelopen voorjaar 

werd in Merselo vergaderd en was ook onze kring vertegenwoordigd. 

 

Januari 2011, 

Jan Vissers, secretaris. 


