
Kring Ter Horst 

Bestuursmutaties 

Tijdens de jaarvergadering van 2012 werd afscheid genomen van de heer Xavier van Dijk die 

na drie termijnen statutair niet meer herkiesbaar was. In zijn plaats werd niemand anders 

gekozen en functioneerde het bestuur met zes leden. 

 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2012 

Drs. M.P.G.M. van den Munckhof, voorzitter, P.J.T. Vissers, secretaris, P. Jakobs, 

penningmeester, en de leden ing. P.J.M. Jakobs, mw. W.J.G. Seuren-Keijsers en A.H. Snellen. 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar zesmaal.  

 

Leden 

De kring telde 176 leden per 31 december 2012 (op 31 december 2011 waren dat er 174). 

 

Lezingen 

1 februari B. Peeters, Klimaatverandering (39 belangstellenden) 

14 maart Jaarvergadering gevolgd door een inleiding over Broekhuizenvorst door 

J. Derikx (60 belangstellenden) 

18 april dr. J. Welten, Met Napoleon naar Moskou (67 belangstellenden)  

19 september P. Geuskens, Bendevorming rondom de Peel (55 belangstellenden) 

7 november M. Dolmans, Zoektocht naar Blariacum en fort Sint Michiel (57 

belangstellenden)  

12 december baron De Weichs de Wenne en de heer Jacobs, Geijsteren en zijn 

landgoed ( 86 belangstellenden) 

 

Het gemiddeld aantal belangstellenden voor de lezingen is in de afgelopen jaren gestaag 

toegenomen van 50 in 2010, via 56 in 2011 naar 61 in 2012. 

 
Excursies 

11 januari Excursie naar de St. Gertrudiskerk in Lottum met een inleiding door 

mevrouw Toos In ‘t Zandt, en een miniconcert door de heer Roger van 

Dijk (45 deelnemers) 

14 april Eendaagse excursie naar Essen (Duitsland) naar het Folkwangmuseun 

en aan Welterbe Zollverein (38 deelnemers) 

29 en 30 september Tweedaagse excursie naar Ieper e.o. (49 deelnemers) 

27 december  Kleine excursie naar Geijsteren (35 deelnemers) 

 

Overige activiteiten 

4 juli Avondwandeling door Broekhuizenvorst onder leiding van de heren 

Derikx en Jenniskens (60 deelnemers) 

 

Cursus 

Zoals ieder jaar gebruikelijk is, werd in het winterseizoen een cursus georganiseerd in de 

instructieruimte van museum De Kantfabriek in Horst. Dit jaar werd gekozen voor vier 

cursusavonden (17 en 24 januari en 7 en 14 februari) over Kerkgeschiedenis van Limburg 

verzorgd door een viertal inleiders. Dit waren dr. Regis de la Haye (Kerstening en 

Middeleeuwen), drs. Kees Schutgens (Het eerste bisdom Roermond), drs. Paul van Meegeren 

(Franse Tijd en herstel van de bisschoppelijke hiërarchie (1794-1840)) en dr. Paul Hamans 

(Het bisdom in de 20e eeuw) (31 deelnemers). 

 



INFO LGOG Kring Ter Horst 
In 2012 werden onder redactie van J.H. Jenniskens en A.J. Duijf de nummers 46 (februari) en 

47 (september) uitgegeven. In de INFO zijn onder meer opgenomen de verslagen van de 

jaarvergadering, cursus, lezingen en andere activiteiten. Verder verzorgen W. Moorman en X. 

van Dijk steeds een vaste rubriek. De redactie verzorgt in ieder nummer een interview met 

een bekende Horstenaar. Verder waren er korte artikelen en interviews opgenomen 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 de LGOG kring Ter Horst heeft de gemeente Horst aan 

de Maas 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 de LGOG kring Ter Horst is vertegenwoordigd 

in de werkgroep. In 2011 is TerHorstNet gestart en draait nu op verschillende plaatsen. In 

2012 is proefgedraaid, maar omdat er nog steeds te weinig vrijwilligers zijn en ook de 

financiële middelen beperkt zijn, is de continuïteit in het geding. 

 

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 

najaar werd in Castenray vergaderd en was ook onze kring vertegenwoordigd. 
 


