Kring Ter Horst
Dhr. P.J.T. Vissers
Secretaris
077 398 4140
secretariaat@lgogterhorst.nl

Activiteit:

Jaarvergadering plus film “De verdwenen grafkelder”

Wanneer:
Locatie:

Woensdag 15 september 2021, 20:00 – 22:00 uur
"De Leste Geulde", Noordsingel 75, Horst

Dames en Heren,
Graag nodigen wij u allen uit om op woensdag 15 september 2021 onze 47e jaarvergadering bij te
wonen. Vanwege de perikelen rondom Covid-19 is de jaarvergadering uitgesteld en verplaatst naar
de eerste lezing van het nieuwe seizoen 2021-2022. Naast de gebruikelijke agendapunten voor een
jaarvergadering staat er na de pauze een film op het programma. Deze vergadering zal zoals
gebruikelijk worden gehouden in de zaal "De Leste Geulde" (Noordsingel 75 te Horst) en begint
om 20:00 uur.
Gezien de huidige ontwikkelingen omtrent het coronavirus moeten we onze lezingen nog steeds op
een andere manier organiseren. Hiervoor gelden de volgende regels:
1) Er is plaats voor maximaal 50 bezoekers, inclusief de inleider.
2) Aanmelden van tevoren is verplicht, dat betekent dat zonder aanmelding geen toegang
wordt verleend. Aanmelden kan bij de secretaris tot 48 uur van tevoren via:
secretariaat@lgogterhorst.nl en er geldt: vol is vol.
3) Plaatsen worden aangewezen en u dient op uw plaats te blijven zitten. Consumpties worden
gebracht.
AGENDA JAARVERGADERING:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening en mededelingen.
Verslag 46e jaarvergadering (11 maart 2020, zie INFO LGOG nr. 64, p. 49 e.v.)
Verslag over 2020 van de secretaris (zie INFO LGOG nr. 64, p. 45 e.v.)
Verslag over 2020 van de penningmeester en de kascontrolecommissie.
Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
Bespreking bestuursbeleid
Eerbetoon

8. Verkiezing bestuursleden. Aftredend is de heer J. Hesen. Hij stelt zich herkiesbaar. Verder
is aftredend is onze secretaris, de heer J. Vissers. Hij is niet meer verkiesbaar. Het bestuur
stelt voor om in zijn plaats mevrouw I. Eickmans uit Horst te benoemen. Tevens treedt
mevrouw M. Seuren af; het bestuur stelt voor in haar plaats de heer J. Keijsers te Horst te
benoemen. Tenslotte is de heer ing. P. Jakobs aftredend. In principe is hij niet meer
herkiesbaar. Met het oog op de continuïteit binnen het bestuur, heeft de heer Jakobs zich
voor een kortere periode beschikbaar gesteld. Het bestuur vraagt de leden hiermee in te
stemmen. De leden kunnen ook nieuwe kandidaten voordragen. Een dergelijke voordracht
moet vóór 7 september 2021 bij de secretaris van het bestuur zijn ingediend, voorzien van
de handtekeningen van tien leden en de kandidaat.
9. Verkiezing voorzitter. Voorzitter, de heer drs. M. van den Munckhof, heeft te kennen
gegeven terug te willen treden, na verschillende termijnen, bij het vinden van een geschikte
kandidaat. Het bestuur denkt die gevonden te hebben in de persoon van de heer mr. A. Stas
te Horst. Daarom stelt het bestuur voor om in te stemmen met zijn benoemding tot nieuwe
voorzitter van de kring. De leden kunnen ook een nieuwe kandidaat voordragen. Een
dergelijke voordracht moet vóór 7 september 2021 bij de secretaris van het bestuur zijn
ingediend, voorzien van de handtekeningen van tien leden en de kandidaat.
10. Rondvraag
11. Sluiting van de jaarvergadering
De verdwenen grafkelder
Na de pauze vindt de voorvertoning plaats van de film De verdwenen grafkelder. Deze
documentaire van Arie Stas gaat op 24 september in het nieuwe Gasthoes in première. Een verkorte
versie van de documentaire is geselecteerd voor het Nova Filmfestival, de jaarlijkse landelijke
wedstrijd voor amateurfilmers.
Deze film 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 deze door het oorlogsgeweld vernietigd? En als de
grafkelder geheel of gedeeltelijk gespaard is gebleven heeft die dan de nieuwbouw van de op
dezelfde plaats gebouwd 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 ter 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? De documentaire wordt ondersteund door muziek van Egbert Derix.
Graag nodigen wij u uit om de jaarvergadering en de lezing bij te wonen en hopen dat u onze 47e
jaarvergadering in zaal "De Leste Geulde" mogen begroeten.
Namens het bestuur van LGOG kring Ter Horst,
drs. Marcel van den Munckhof, voorzitter

dhr. Jan Vissers, secretaris

