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Jaarverslag 2020 Kring Ter Horst. 
 
Bestuur en leden 
Samenstelling per 31 december 2020: 
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 J.P.J.L. 
Hesen, mevrouw W.J.G. Seuren-Keijsers en de heer A.H. Snellen.  
Op 31 december 2020 bedroeg het aantal leden 141, inclusief gezinsleden en instellingen.  
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 3 maal. In verband met de coronamaatregelen 
werd veel via de mail overlegd. Tijdens deze vergaderingen werden de lopende zaken 
besproken, zoals de samenstelling van het jaarprogramma, de lezingen en de 
voorbereidingen van de wintercursus en de excursies. Op de agenda stonden ook nog de 
uitgave van het informatieblad INFO LGOG en de samenwerking met de redactie. Besloten 
is tot het oprichten van een – tijdelijke – werkgroep om te komen tot een advies over de 
nieuwe richting van het informatieblad. Ook zijn de contacten met diverse geledingen binnen 
onze gemeente en met de gemeente zelf aan bod gekomen. Het overleg met de 
heemkundeverenigingen uit de gemeente Horst aan de Maas kwam regelmatig aan de orde.  
Tenslotte is over de bestuurssamenstelling gesproken en zijn daarin ook stappen gezet. 
 
Bestuurssamenstelling en jubilarissen 
Tijdens de jaarvergadering van 11 maart vond er geen wijziging in de bestuurssamenstelling 
plaats. De penningmeester, de heer P. Jakobs en mevrouw W. Seuren waren beiden 
aftredend en werden beiden herbenoemd.  
Dit jaar waren 5 leden 25 lid van LGOG kring en 2 leden 40 jaar. Het betreft de leden 
mevrouw M. Hesen-Keysers, mevrouw H. Schatorjé-Buijssen, de heer G. Verstraelen, de 
heer drs. X. van Dijk, de heer ir. drs. G. van Strien (allen 25 jaar) en de heren H. Hendrix en 
L. Hesen 40 jaar. De heer en mevrouw Hesen, mevrouw Schatorjé en de heer Hendriks 
hebben de speld en de bijbehorende attentie in de loop van het jaar ontvangen; de andere 
leden hebben tijdens de jaarvergadering de versierselen ontvangen. 
 
Lezingen in 2020 
29 januari De heren Hugo Levels en Eric Munnicks hielden een lezing over “Daar 

komen de bevrijders”, naar aanleiding van de uitgave van hun boek, 
deel 2 (77 belangstellenden) 

11 maart Jaarvergadering. Na de pauze verzorgde de heer Jan Duyf een 
evaluatie van “800 jaar Horst” (49 belangstellenden) 

8 april “Straffen in de loop der tijden”, vervallen vanwege lockdown 
16 september Lezing over “De ontwikkeling van het gebied Ooijen-Wanssum” door de 

heer Piet Hoebers (50 belangstellenden) 
8 november “Betalen door de eeuwen heen”, vervallen vanwege lockdown  
16 december “De herders en de koningen”, vervallen vanwege lockdown 
   Gemiddeld: 2020: 58 bezoekers 
     2019: 52 bezoekers      
     2018: 52 bezoekers 
      
      
Excursies en activiteiten in 2020 
8 januari: Bezoek aan de parochiekerk van Castenray van de Heilige Matthias. 

De heer Jan Strijbosch gaf een boeiende rondleiding. Er waren 45 
deelnemers. 

4 april: De eendaagse excursie naar Brussel kwam te vervallen vanwege 
lockdown. 

19 september: Naar aanleiding van de lezing op 16 september werd in de ochtend 
een excursie georganiseerd naar het gebied “Ooyen-Wansum”, Onder 
leiding van de heren Hoebers, Jenniskens en Oomen werd ter plekke 
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de ontwikkeling van het gebied bekeken. Er waren 33 deelnemers 
(vooraf vastgesteld maximum)  

 
Zomeravondwandeling in 2020 
8 juli: Zomeravondwandeling over het oude kerkhof en bezichtiging oude 

grafkelder in de Sint-Lambertuskerk. Onder leiding van de heren Nellen 
en Steenmetz werd in druilige omstandigheden deze rondwandeling 
gemaakt. De heer Nellen vertelde over het historische gedeelte van het 
kerkhof, de heer Steenmetz vertelde het verhaal over het 
oorlogsmonument en de oorlogsgraven. Er waren ruim 40 wandelaars. 

 
Cursus 
Zoals ieder jaar gebruikelijk houdt het LGOG kring Ter Horst in het winterseizoen een 
cursus.  
Dit jaar werd op de dinsdagen 21 januari, 4 en 11 februari gesproken over Glaskunst in 
Limburg. De heer Van der Garde verzorgde een inleiding over de Roermondse glasvondst 
en mevrouw Paris-Vankan sprak over de wederopbouw van de glaskunst in de negentiende 
eeuw onder invloed van het atelier Nicolas tot aan de Tweede Wereldoorlog 
 
INFO LGOG Kring Ter Horst 
In 2020 werden onder redactie van de heer J.H. Jenniskens de nummers 62 (maart) en 63 
(september) gepubliceerd. In de INFO zijn onder meer opgenomen de verslagen van de 
jaarvergadering, cursus, lezingen en andere activiteiten. Verder verzorgden naast de 
hoofdredacteur de heren Huub Hendrix, Jörgen Dinnissen, Jeu Derikx, Wiel Steeghs en 
Huub Kluijtmans een of meerdere artikelen. 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.  
 
Overleg Gemeente 
Met de nieuwe burgemeester, de heer drs. Ryan Palmen,  is in juli een formeel gesprek 
geweest op het gemeentehuis. Het inrichten van een goed functionerend en toegankelijk 
archief is besproken evenals het functioneren van de vereniging en de jaarvergadering van 
2021. 
In oktober is er een bijeenkomst geweest met een nieuw op te richten toeristisch platform. 
LGOG is hiervoor ook uitgenodigd en was vertegenwoordigd door de heer Sjef Keijsers. 
Afhankelijk van de richting die het platform zal inslaan zal de kring hierin participeren. 
 
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. Nog steeds wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om de website te moderniseren 
en aan te vullen. De archieven van de afgelopen edities van “De Horster Kwis” zijn in de 
website opgenomen. 
 
Overleg Heemkundeverenigingen 
Jaarlijks wordt een bijeenkomst georganiseerd van het Regionaal Overleg met de 
Heemkundeverenigingen. Vanwege de coronamaatregelen kon dit overleg in november niet 
plaats vinden. De vergadering staat onder leiding van de heer Jacques Kelleners.  
 
5 januari 2021, 
Jan Vissers, secretaris 


