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Activiteit: Algemene ledenvergadering en film ‘De verdwenen grafkelder’ 
Wanneer: Zaterdag 23 april, 12:00 uur 
Locatie: Openluchtmuseum De Locht (Broekhuizerdijk 16D, 5962 NM Melderslo) 

 

 
 
 
Op zaterdag 23 april organiseert het 
hoofdbestuur van LGOG de Algemene 
Ledenvergadering. U bent welkom in 
Opelunchtmuseum De Locht in Melderslo. Het 
bestuur van Kring Ter Horst zal mede als 
gastheer optreden. De agenda voor de 
vergadering kunt u vinden in de bijlage 1. Voor 
informatie over de te verkiezen bestuursleden zie 
bijlage 2.  
 
Programma ALV 

• 12:00 uur → Inloop en mogelijkheid om het museum te bezoeken. U mag het museum 
gratis bezoeken, maar als u in het bezit bent van een museumjaarkaart vragen wij u 
deze mee te nemen zodat het museum deze kan scannen bij binnenkomst.  

• 13:30 tot 15:00 uur → Middagprogramma met koffie, thee en vlaai. Welkomstwoord 
door Ryan Palmen, burgemeester Horst aan de Maas en algemene ledenvergadering. 

• 15:00 tot 15:45 uur → Vertoning van de film De verdwenen grafkelder over de 
zoektocht naar de grafkelder van de adellijke familie Van Wittenhorst en de betekenis 
van de Van Wittenhorsten voor Horst en het Gelders Overkwartier.  

• 16:00 uur →  Ontvangst in de Lambertuskerk Horst door deken Wilson Varela en 
bezichtiging van de schatkamer begeleid door Jos Schatorjé.   

• 17:00 uur → Afsluitende borrel in de diaconieruimte in de Lambertuskerk. 
 
 
 
 



De verdwenen grafkelder 
De verdwenen grafkelder vertelt het verhaal van 
de zoektocht naar de middeleeuwse grafkelder 
van de adellijke familie Van Wittenhorst, die 
onder de in 1944 verwoeste Lambertuskerk in 
Horst lag. 

Wat is er met de eeuwenoude grafkelder 
gebeurd?  Is die door het oorlogsgeweld 
vernietigd? En als die geheel of gedeeltelijk 
gespaard is gebleven heeft die dan de 
nieuwbouw van de op dezelfde plaats 
gebouwde nieuwe kerk overleefd? Op welke plek in de huidige kerk moet je naar de 
grafkelder zoeken? Archeoloog Xavier van Dijk en deken Alexander de Graaf Woutering 
leiden de zoektocht. 

Terwijl het onderzoek in volle gang is vertelt oud Rijksarchivaris in Limburg Jacques van 
Rensch het verhaal van de familie Van Wittenhorst, die vanuit kasteel te Horst ruim twee 
eeuwen heerste over Horst en de regio. Wat is hun betekenis voor dit gebied geweest? Aan 
welke zijde van de strijdende partijen stonden zij in de 80-jarige oorlog, waarin onder leiding 
van Willem van Oranje de Nederlanden onafhankelijk werden?  Is de erfenis van de familie  
Van Wittenhorst nog tastbaar anno 2021? 

Praktische informatie 

U kunt zich via deze link aanmelden tot en met woensdag 20 april.  

Wij hopen u te begroeten bij deze activiteit! 

Met vriendelijke groet, 

Hoofdbestuur Koninklijk LGOG 

 
Bijlage 1: Agenda ALV  
 

1. Opening door de voorzitter van het LGOG, Jacques van Rensch. 
2. Mededelingen. 
3. Vaststelling notulen ALV van 25 september 2021 in Maastricht (zie website). 
4. Jaarverslag bestuur over 2021 (secretaris). 
5. Financiën. 

a. Toelichting op de Jaarrekening 2021 (volgt op de website). 
b. Verslag kascontrole commissie (ing. Fred Baltus en Clementine Wintraecken). 
c. Decharge van penningmeester en bestuur. 
d.  Benoeming leden kascontrole commissie boekjaar 2022. 

6. Ontwikkelingen binnen de vereniging.  
7. Bestuursverkiezing: Raoul Bours en Jos Schatorjé (zie bijlage 2 voor een introductie).  
8. Rondvraag en sluiting. 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQxPbM6D_JCwSXb3Na5GPlQUz3JuOoW2FQNi8_fWTkcmWZfw/viewform?usp=sf_link


Bijlage 2: Introductie te verkiezen bestuursleden 
 
Raoul Boers MA (Schin op Geul) 
Raoul studeerde  Cultuur- en Wetenschapsstudies aan Maastricht University en Teaching and 
Learning in Higher Education aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Raoul Boers is een 
digitale technologie-expert met meer dan tien jaar professionele ervaring in de creatieve 
industrie. In 2006 maakte hij de overstap naar de onderwijswereld. Hij gaf les aan de 
Hogeschool van Amsterdam bij de opleiding Creative Business, bij de Archiefschool en de 
Reinwardtacademie in Amsterdam en was ook betrokken bij enkele internationale projecten.  
Sinds 2017 is hij als docent en onderzoeker verbonden aan Zuyd Hogeschool bij Maastricht 
Institute of Arts. Zijn interesses liggen op het vlak van digitale didactiek en onderwijsmedia.  
Onderwerpen die speciale aandacht hebben zijn visualisatie, kennisdeling en digitale 
ontsluiting en popularisering van cultuur en erfgoed.  
 
drs. Jos Schatorjé (Horst) 
Jos studeerde  geschiedenis aan de Universiteit van Nijmegen en heeft langjarige 
werkervaring in de archiefwereld en musea. Hij was vanaf 1989 nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van het Limburgs Museum en directeur van deze instelling tot 2019. Hij kan 
terugzien op langdurige betrokkenheid (vanaf 1974) bij Koninklijk LGOG. Hij was 
mederedacteur van de Maasgouw (1988-1999) en (vice-)voorzitter van de Kring Ter Horst 
(1987-2002). Zijn inzet voor cultureel erfgoed werd beloond met diverse onderscheidingen, 
zoals de Habetspenning en de gouden draagspeld van LGOG. 
 
 
 
 


