
Jaarverslag 2013 

 

Kring Ter Horst. 

 

Bestuur en leden: 

Samenstelling per 31 december 2013: 

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 ing. P.J.M. Jakobs, de heer drs. X.C.C. 

van Dijk, mevrouw W.J.G. Seuren-Keijsers en de heer A.H. Snellen. 

De kring telde op 31 december 2013 171 leden waarvan 41 gezinsleden. Op 31 december 

2012 bedroeg dit aantal 183, waarvan 40 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, de samenwerking met de  

redactie, de voortgang van het TerHorst Net  en de samenwerking met diverse geledingen 

binnen onze gemeente en met de gemeente zelf. Ook werd de samenwerking met de overige 

kringen besproken. Tevens stond het 150-jarig jubileum van het LGOG diverse keren op de 

agenda. 

 

Bestuurssamenstelling: 

Tijdens de jaarvergadering van 2013 werd de heer Xavier van Dijk weer benoemd. Hij vulde 

de vacature in die een jaar eerder was ontstaan. 

 

Lezingen in 2013: 

30 januari De heer Jan Min uit Venray over “De geschiedenis van de familie 

Esser” (42 belangstellenden) 

6 maart Jaarvergadering en na de pauze een inleiding over Evertsoord door de 

heer Huub Dings (42 belangstellenden) 

10 april De heer Huub Kluijtmans uit Grashoek over: “Peelschatten” (57 

belangstellenden)  

11 september Mevrouw Nel Verstegen uit Sevenum over “Straatnaamgeving in 

Sevenum” (55 belangstellenden) 

6 november De heer prof. Dr. Louis Berkvens uit Maastricht  over “Pruisische 

plakkaten” (60 belangstellenden)  

18 december De heer drs. Wim Moorman over “De Hemel op aarde” ( 60 

belangstellenden) 

   Gemiddeld: 2013: 53 bezoekers 

2012: 61 bezoekers 

2011: 56 bezoekers  

 

Excursies in 2013: 

9 januari Excursie naar de Johannes de Doperkerk  in Meerlo met een inleiding 

door de heren Reinier Thiesen en Arnold Jacobs (40 deelnemers). 

6 april Eendaagse excursie naar Burg Vogelsang en Kornelimünster 

(Duitsland). (53 deelnemers) 

27 december Kleine excursie in samenwerking met de kring “Maas en Niers” de St. 

Lambertuskerk, atelier Bert Coppus of het Koperslagersmuseum in 

Horst. (42 deelnemers) 

 



Dorpswandelingen in 2013: 

 

25 mei In het kader van het 150-jarig jubileum van het LGOG vond een 

wandeling plaats door Griendtsveen (31 deelnemers). 

3 juli Avondwandeling in de omgeving van de “Zwarte Plak” onder leiding 

van de heer Jan Philipsen. (97 deelnemers) 

In totaal organiseerde LGOG kring Ter Horst in 2013 14 activiteiten waar in totaal 714 

personen aan deel namen. 

 

Acties in 2013: 

Op verzoek van een grote supermarkt in Horst heeft LGOG kring Ter Horst haar 

medewerking verleend aan een mokkenactie. Door middel van een spaaractie konden klanten 

sparen voor mokken met afbeeldingen van oude horster gebouwen. De foto’s hiervoor waren 

genomen uit onze uitgave: “Dorpseigene van Horst” uit 1980. Op de mokken stond ook het 

logo van het LGOG afgebeeld. 

 

Cursus: 

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

jaar werd gekozen voor drie cursusavonden over “Deportatie en Holocaust”. De lezingen 

werden verzorgd door een viertal inleiders. Dit waren: 

Dhr. G. van der Vorst: “De liquidatie van Salomon Walvis” 

Dhr: G. Sonnemans   “Deportatie en dwangarbeid” 

Dhr. H. van Rens:  “Horst en de Holocaust”          

Op 15 en 22 januari en op 5 februari 2013 vormden de 45 deelnemers een aandachtig gehoor.  

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

Horst gehouden. 

 

INFO LGOG Kring Ter Horst: 

In 2013 werden onder redactie van de heren J.H. Jenniskens en J.T.L. Duijf de nummers 48 

(februari) en 49 (september) gepubliceerd. In de INFO zijn onder meer opgenomen de 

verslagen van de jaarvergadering, cursus, lezingen en andere activiteiten. Verder verzorgen 

Wim Moorman, Xavier van Dijk, Hans Steenmetz, Hay Mulders en Harrie Raaymakers 

regelmatig een vaste rubriek. De redactie verzorgt in ieder nummer een interview met een 

bekende streekgenoot. Verder waren er 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. Nieuw in 2013 is dat alle illustraties, 

indien mogelijk, in kleur worden afgedrukt. 

 

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. 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. In 2013 is het project ondergebracht bij de 

bibliotheek in Horst. Door een tekort aan vrijwilligers verloopt de voorgang erg stroef. 

 

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 wordt bekeken wat de mogelijkheden voor de toekomst zijn. 

 

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 Venray vergaderd en was ook onze kring vertegenwoordigd. 
 


