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K O N I N K L I J K 

L I M B U R G S   G E S C H I E D-   E N   O U D H E I D K U N D I G   G E N O O T S C H A P 

Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken 

CONVOCAAT 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteit:  800 JAAR HORST 

Wanneer: woensdag 4 oktober 2017 van 20.00u. tot 22.00u. 

Locatie: "De Leste Geulde", Noordsingel 75, Horst 

 

 

Aan de leden van LGOG kring Ter Horst 

Aan de besturen van de heemkundeverenigingen in de gemeente Horst aan de Maas en 

aan hun leden 

Aan de overige belangstellenden 

 

 

Dames en heren, 

 

 

Het bestuur van LGOG kring Ter Horst nodigt u graag uit voor een speciale bijeenkomst op 

woensdag 4 oktober aanstaande, naar aanleiding van de plannen voor de viering van 800 jaar 

Horst (aan de Maas). 

 

In het Belgische Averbode stichtten de Premonstratenzers (de Norbertijnen in de volksmond) 

een van hun eerste kloosters; zij namen parochies onder hun hoede waar ze pastoors konden 

aanstellen. Zielzorg was een belangrijke taak voor hen. In 1219 kreeg de abdij van Averbode 

het recht de pastoor van Blerick en Horst voor te dragen. De pastoor woonde in Blerick, Horst 

was de eerste jaren een dochterkerk. Deze toewijzing vormt het eerste bewijs van het bestaan 

van een "kern" Horst.  

 

Een stuurgroep, die inmiddels geformaliseerd is in een stichting, bereidt een feestjaar voor in 

2019, als het 800 jaar geleden is dat Horst gesticht werd. De stichting bestaat weer uit een 

aantal commissies die worden aangestuurd door een creatief regisseur, in de persoon van de 

heer Jan Duijf. 

 

Na een gesprek met de heer Duijf heeft het bestuur hem uitgenodigd om voor alle leden van 

LGOG, voor de besturen en leden van de heemkundeverenigingen in ons werkgebied en voor 

andere geïnteresseerden te komen vertellen over de plannen voor 2019, waarin een jaar lang 

door de hele gemeente en op verschillende wijzen (en bij voorkeur met medewerking van 

leden van LGOG en de heemkundeverenigingen) wordt stil gestaan bij onze gezamenlijke 

geschiedenis.  

  

LGOG Kring Ter Horst 

Dhr. P.J.T. Vissers  

Secretaris 

T. 077-398.41.40 

E. secretariaat@lgogterhorst.nl 
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In een presentatie zal hij een scala aan – onderling zeer uiteenlopende – projecten voorleggen 

die individuele leden wellicht persoonlijk zullen aanspreken. Duijf c.s. wil ons gezamenlijke 

verleden op een creatieve en een niet voor de hand liggende wijze benaderen. Ook wil hij de 

hele gemeente betrekken bij de viering: hij verwacht dat zijn vernieuwende aanpak het 

publiek nieuwsgierig zal maken en de aanleiding zal zijn voor een hernieuwde belangstelling 

voor onze omgeving en haar geschiedenis. 

 

De organisatoren beogen van 2019 een jaar vol verbindingen te maken tussen burgers en 

dorpen; elk dorp zal dan ook een volwaardige plaats krijgen. Onze gezamenlijke geschiedenis 

van de afgelopen 800 jaar is daarbij in elk geval het smeermiddel: het resultaat van ons aller 

inzet krijgt – als het aan de organisatie ligt – een duurzaam karakter.  

 

De inleider, de heer Jan Duijf, is horecaondernemer die een groot deel van zijn horecawerk 

koppelt aan culturele activiteiten: 

1998 – 2017 Concertserie Cambrinus Concerten 

Lezingen, café De Verbeelding, theater, film, enzovoorts 

2011  Cultureel Straatfestival Cambrinus Kunst en de Buren 

2012 – 2015 Creatief Regisseur Domani  en het Kloosterkwartier, Venlo 

 

Van harte nodigen wij u uit om deze avond bij te wonen. Deze vindt plaats op woensdag 4 

oktober 2017 in zaal De Leste Geulde aan de Noordsingel 75 te Horst; aanvangstijdstip is 

20.00 uur. De toegang is voor iedereen gratis. 

 

 

Wij hopen u wederom te mogen begroeten, 

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van het LGOG Kring Ter Horst, 

 

Drs. M.P.G.M. van den Munckhof   Dhr. P.J. Vissers 

Voorzitter LGOG Kring Ter Horst   Secretaris 

 

 

 

Om alvast te noteren: 

woensdag 8 november:  Dr. R. v.d. Hoek: Nederlands-Duitse grens vanaf 1815 

woensdag 13 december:  Mevr. Dr. Ds. M. Gosker: Reformatie in Limburg 

dinsdag 30 januari, dinsdag 6 februari, dinsdag 20 februari en dinsdag 27 februari 2018:  

Drs. A. Janssen: cursus Latijn voor genealogen 

 
(de activiteiten van LGOG Kring Ter Horst zijn zowel toegankelijk voor leden als voor niet-leden; aan niet-leden 

wordt dan een (extra) bijdrage gevraagd) 


