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Kring Ter Horst 

Bestuursmutaties 

De samenstelling van het bestuur onderging in 2014 geen wijzigingen. 

 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2014 

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, A.H. Snellen en 

drs. X.C.C. van Dijk. 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar zesmaal. In 2014 bestond de Kring 40 jaar.  

 

AFBEELDING BESTUUR!! 

 

 

ONDERSCHRIFT: Bestuur Kring Ter Horst. Zittend v.l.n.r. Mien Seuren-Keijsers, Marcel 

van den Munckhof en Arie Snellen; staand v.l.n.r. Jan Vissers, Peter Jakobs, Xavier van Dijk 

en Pieter Jacobs. 

 

Leden 

De kring telde 155 leden per 31 december 2014 (op 31 december 2013 waren dat er 164). 

 

Lezingen 

29 januari Vincent Hermans en Marja Grim, Bisschop Frans Schraven (55 

belangstellenden) 

12 maart Jaarvergadering en na de pauze vertoning van een film gemaakt in opdracht 

van Jong Nederland en de Scouting over Horst in 1961(60 belangstellenden). 

Tegelijkertijd werden oude Horster versnaperingen gepresenteerd zoals de 

Camps Moppen. 

9 april Hein van der Bruggen, De Joden in Midden-Limburg tijdens de Tweede 

Wereldoorlog (49 belangstellenden)  

17 september Jan Strijbos, Het boerenleven in Noord-Limburg (60 belangstellenden) 

5 november Willibrord Rutten, De mijnbouw in Limburg (55 belangstellenden)  

17 december Ton Spamer, Van Sint Maarten tot Maria Lichtmis (42 belangstellenden) 

 

Excursies 

8 januari  Excursie naar de Hubertuskerk in Hegelsom met een inleiding door Jan Kurver 

(51 deelnemers) 

5 april Eendaagse excursie naar de basiliek en de synagoge in Meersen en het NAVO-

complex in de Cannerberg (54 deelnemers) 

27-28 september Tweedaagse excursie naar Wallonië (B) met een bezoek aan Mons, Le 

Grand Hornu, Louvre-Lens, Doornik en Scherpenheuvel (50 deelnemers) 

 

Overige activiteiten 

2 juli avondwandeling in de kern van Meterik onder leiding van Jeu Tacken (56 

deelnemers) 

 

Cursus 

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

voor drie cursusavonden over Veranderend landschap in Horst en omgeving. De lezingen 



werden verzorgd door een viertal inleiders. Dit waren Benoît Locht over Dynamiek in het 

landschap vanaf de middeleeuwen tot ± 1900/1950;  Kees-Jan van den Herik over De 

gebiedsontwikkeling van Ooijen-Wanssum krijgt een extra impuls; René Isarin begeleidde een 

excursie naar Meerlo en omgeving Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en Hans Heijnen 

sprak over Veranderend landschap door de eeuwen heen. De cursus werd gehouden in de 

instructieruimte van museum De Kantfabriek in Horst (25 deelnemers). 

 

INFO LGOG Kring Ter Horst 

In 2014 verschenen onder redactie van de heren J.H. Jenniskens en J.T.L. Duijf de nummers 

50 (februari) en 51 (september) van INFO. In de INFO zijn onder meer opgenomen de 

verslagen van de jaarvergadering, de wintercursus, lezingen en andere activiteiten. Verder 

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

Raaymakers regelmatig een vaste rubriek. De redactie verzorgde 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. In 2014 werd de opmaak 

gemoderniseerd en alle illustraties in kleur 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.  

 

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. 

 

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. 
 


