
Kring Ter Horst 

Bestuursmutaties 

De samenstelling van het bestuur onderging in 2015 geen wijzigingen. 

 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2015 

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.  

 

Leden 

De kring telde 150 leden per 31 december 2015 (op 31 december 2014 waren dat er 155). 

 

Lezingen 

28 januari Eric Lemmens, “Tweehonderd jaar Koninkrijk” met speciale aandacht voor de 

plaats die de provincie hierin had (55 belangstellenden) 

12 maart Jaarvergadering met aansluitend een lezing van Xavier van Dijk, Huis De 

Hildert (40 belangstellenden) 

8 april  Peter te Poel, De Meester van Elsloo (55 belangstellenden)  

16 september Jan Sanders, De Norbertijnen in Horst (46 belangstellenden) 

11 november Cees Verhagen, Spotten met de vijand. Spotprenten tijdens de Eerste 

Wereldoorlog (52 belangstellenden)  

16 december Mw. Kitty Jansen, Decembergebruiken in beweging; over 

Sinterklaasgebruiken en rituelen rondom Kerstmis (45 belangstellenden) 

 

 

Excursies 

7 januari Bezichtiging van de St. Odakerk, met inleiding en rondleiding door Harrie 

Litjens (50 deelnemers) 

7 maart Kleine excursie naar Gennep, in samenwerking met Kring Maas en Niers. Eerst 

werd de St. Martinuskerk bezocht met daarin het Religieus Museum. Deken 

Huisman verzorgde een inleiding. Daarna bezichtiging van de tentoonstelling 

in de bibliotheek over de gebeurtenissen in het voorjaar van 1945 (37 

deelnemers) 

14 maart Planten mispelboom. Bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Kring Ter 

werd aan de gemeente Horst een mispelboom aangeboden (in samenwerking 

met de Stichting Horster Landschap)(30 belangstellenden) 

5 april Eendaagse excursie naar Antwerpen waar de beeldentuin van Middelheim en 

het MAS werden bezocht. Onder leiding van een gids werd een wandeling door 

Berchem gemaakt en konden de vele gebouwen uit de Jugendstilperiode 

worden bewonderd (47 deelnemers) 

22 december Excursie naar de Kerk van de parochie O.L. Vrouw Troosteres der Bedrukten 

in Tienray met een inleiding door Harrie Raaymakers en pastoor Verheggen 

(45 deelnemers) 

 

Overige activiteiten 

1 juli Zomeravondwandeling door Swolgen. Na een korte inleiding door Eric Elbers 

over de St. Lambertuskerk volgde een rondleiding door het dorp waar onder 

meer  het graf van Bertus Aafjes werd bezocht (30 deelnemers)  

 



Cursus 

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

voor drie cursusavonden over Literatuur in Limburg. De lezingen werden verzorgd door drie 

inleiders. Dit waren Lou Spronck, van Veldeke tot Ton van Reen. Literatuur in Limburg 

tussen 900 en nu; Rob Molin, Bertus Aafjes en Ton van Reen over zijn leven als schrijver. De 

cursus werd gehouden in de instructieruimte van museum De Kantfabriek in Horst op 20 

januari, 3 februari en 10 februari (26 deelnemers). 

 

INFO LGOG Kring Ter Horst 

In 2015 verschenen onder redactie van J.H. Jenniskens en J.T.L. Duijf de nummers 52 

(februari) en 53 (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.  

 

TerHorstNet 

Mede op initiatief van het bestuur van de 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 LGOG Kring Ter 

Horst is vertegenwoordigd in de werkgroep. Gedurende het jaar 2011 is TerHorstNet gestart 

en draait nu op verschillende plaatsen. In 2013 werd het project ondergebracht bij de 

bibliotheek in Horst. In 2015 werd besloten het project te stoppen wegens een gebrek aan 

financiën.  

 

Historisch Educatief Platform (HEP) 

De website van Het Historisch Educatief Platform wordt 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 of er mogelijkheden zijn om de website te moderniseren en aan te 

vullen.  

 

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. In het 

verslagjaar werd op 2 december in Helden vergaderd. Kring Ter Horst was vertegenwoordigd 

door Jacques Kelleners. 
 


