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Bestuur en leden: 

Samenstelling per 31 december 2011: 

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 drs. X.C.C. van Dijk, de heer ing. P.J.M. 

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

De kring telde op 31 december 2011 181 leden waarvan 39 gezinsleden. Op 31 december 

2010 bedroeg dit aantal 168, waarvan 35 gezinsleden.  

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. 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 2011 werd de heer drs. M.P.G.M. van den Munckhof, na een 

afwezigheid van een jaar, opnieuw benoemd tot voorzitter. Aan het bestuur werd toegevoegd 

de heer A.H. Snellen uit Tienray. Hierdoor is het bestuur weer voltallig.  

 

Lezingen in 2011: 

19 januari De heer Jan Min uit Venray over “De schilder Henri Jonas” (54 

belangstellenden) 

23 februari Jaarvergadering en na de pauze een inleiding over Griendtsveen door de 

heren Wien van Mullekom (62 belangstellenden) 

6 april De heer drs. Maarten Dolmans en mevr. lic. M. Janssens: “Via Belgica 

en Via Mosae” (75 belangstellenden)  

14 september De heer Jos Jenniskens over “ De toekomst van kasteel Huys Ter Horst” 

(56 belangstellenden) 

5 oktober Uitreiking LGOG-speld. 

 24 Jubilarissen ontvingen hun erespeld (51 belangstellenden) 

2 november De heer ir. Fred Humblé  over “Alphons Boosten, architect” (47 

belangstellenden)  

14 december Mevrouw drs. Truus Roks over “Oud Schrift in Limburg” ( 42 

belangstellenden) 

   Gemiddeld 56 bezoekers (2010: gemiddeld 50 bezoekers) 

 

Excursies in 2011: 

26 januari Excursie naar Norbertuskerk in Horst met een inleiding door de heer 

Jeu van den Beuken,  (60 deelnemers) 

9 april   Eendaagse excursie naar Aarschot (België). (44 deelnemers) 

28 december  Kleine excursie naar Kalkar (Duitsland). (23 deelnemers) 

 

Dorpswandelingen in 2011: 

 

6 juli Avondwandeling door Griendtsveen onder leiding van de heer Wien 

van Mullekom (90 deelnemers) 



 

 

Cursus: 

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

jaar werd gekozen voor een viertal cursusavonden over “Genealogie voor beginners” verzorgd 

door de heer Jan Hanssen uit Baarlo            

Op 2 en 9 februari en op 2 en 16 maart 2011 maakten de 22 deelnemers kennis met de 

genealogie aan de hand van voorbeelden en praktische oefeningen.  

De cursus werd zoals gebruikelijk in de instructieruimte van museum “De Kantfabriek” in 

Horst gehouden. 

 

INFO LGOG Kring Ter Horst: 

In 2011 werd er een nieuwe redactie voor de INFO benoemd. Na het verschijnen van nr. 42 

gaven mevrouw drs. Y. Hermans-Cuppen en drs. W. Moorman het redactiestokje over aan de 

heer J.H. Jenniskens. In overleg met de heer Moorman stelde hij INFO nr. 43 samen. Een 

tweede redacteur werd gevonden in de persoon van de heer A.J. Duijf. Onder hun leiding 

verschenen in 2011 de nummers 44 (februari) en 45 (september). 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 2011 is TerHorstNet gestart en draait nu op verschillende 

plaatsen. Er wordt nog steeds gezocht naar vrijwilligers. 

 

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. 

Momenteel worden 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, Helden 

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

voorjaar werd in Baarlo vergaderd en was ook onze kring vertegenwoordigd. 

 

Januari 2012, 

Jan Vissers, secretaris. 


