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Lezing Hugo Levels en Eric Munnicks: ‘Daar komen de 
bevrijders’    

Wanneer: Woensdag 29 januari 2020, 20:00 uur  

Locatie: “De Leste Geulde”, Noorsingel 75, Horst 
 

 

 
 
Aan de leden van LGOG kring Ter Horst   
         
Dames en heren, 
 
Het bestuur van LGOG Kring Ter Horst hoopt u weer te ontmoeten tijdens de eerste lezing in 
het nieuwe jaar. Nog steeds een beetje in het kader van 800-jaar Horst en 75 jaar bevrijding 
hebben wij een lezing georganiseerd over de bevrijding van Horst aan de Maas. Hiervoor 
hebben we de heren Hugo Levels en Eric Munnicks uitgenodigd. Zij hebben over dit 
onderwerp een tweetal boeken geschreven met als titel: Waar blijven de bevrijders! 
Frontperiode Noord- en Midden-Limburg.   
 
 
Over de lezing 
 
In hun lezing, Daar komen de bevrijders, zullen Levels en Munnicks ingaan op de 
bevrijdingsgeschiedenis van Noord-Limburg tussen eind september 1944 en maart 1945. In 
de lezing zullen zij speciale aandacht geven aan de volgende onderwerpen:   
 

• Bruggenhoofd Venlo. Hoe is dit tot stand gekomen en waarom?  
• De geallieerde strategie en de Duitse strategie in het najaar van 1944.  
• De gebeurtenissen langs de frontlijn binnen het Venlose Bruggenhoofd van eind 

september tot november 1944. 
• De Duitse tegenaanval in de Peel van 27 t/m 31 oktober 1944. 
• De Schotse operaties toegespitst op de 15e Schotse Divisie om het Duitse Venlose 

bruggenhoofd in te nemen. 



• De bevrijding van Horst en omgeving en de verdere opmars naar de Maas in november 
1944. 

• De rol van de Duitse bruggenhoofden ten westen van de Maas in november en 
december 1944. 

• De rol van de Engineers bij de bruggenbouw, wegverbeteringen en het ruimen van 
mijnen. 

• De invloed van de mijnenvelden en hoe deze werden opgeruimd na de bevrijding. 
• De Maasfrontlijn in januari en februari 1945. 
• De rol van de Civil affairs met veel nieuwe informatie over de evacuatie van de 

bevolking, voedselvoorziening, medische zaken en de bevoorrading van frontdorpen 
vanaf november 1944 tot maart 1945. 

• Het overbrengen van stoffelijke overschotten van zowel geallieerde als Duitse 
gesneuvelden na de bevrijding. 

 
Ook wordt getracht de Duitse kant van de operaties te belichten. Tevens zal de lezing worden 
geïllustreerd met duidelijk kaartenmateriaal, foto's en documenten. 
 
Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen en kan deel 2 van het boek Waar Blijven 
de Bevrijders! met veel informatie over de maanden november en december 1944 gekocht 
worden. Deel 3 zal in het voorjaar 2021 verschijnen. Helaas is deel 1 al een jaar uitverkocht. 
Wellicht volgt er nog een herdruk. 

 

Over de sprekers 

De heer Hugo Levels, 60 jaar, is woonachtig in Neer. Hij is belastingambtenaar en doet 
boekenonderzoeken voor bedrijven. Al ruim 40 jaar is Levels bezig met het onderzoeken van 
de geschiedenis van WOII, met name het militaire gedeelte van de bevrijdingsgeschiedenis 
van Noord- en Midden-Limburg. Samen met Eric Munnicks is hij sinds 2004 bezig met een 
gedetailleerd onderzoek naar deze bevrijdingsgeschiedenis. 



De heer Eric Munnicks, 60 jaar, is woonachtig in Roermond. Hij werkt als Lab-engineer op 
het laboratorium van foam fabrikant Sekisui Alveo in Roermond. Zijn passie is op 6-jarige 
leeftijd begonnen toen hij in 1966 een Duitse helm in de Eifel vond. Hij begon toen met  het 
verzamelen van spullen. Later ontstond er bij Munnicks ook een interesse naar de 
geschiedenis achter de spullen. Vanaf 2002 is hij daarom bezig met het schrijven van boeken 
over WOII in de regio. 
 
  
Gaarne nodigen wij u uit om deze lezing bij te wonen op woensdag 29 januari 2020 in zaal 
"De Leste Geulde" aan de Noordsingel 75 te Horst. Het aanvangstijdstip is 20:00 uur. Voor 
leden van het LGOG is deze lezing gratis, overige belangstellenden betalen € 3,-. 
 
Wij hopen u wederom te mogen begroeten! 
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van LGOG Kring Ter Horst, 
 
 
Drs. M.P.G.M. van den Munckhof   Dhr. P.J. Vissers 
Voorzitter       Secretaris 
 
 
Komende activiteiten 
 

• Di 21 januari: Wintercursus over Glaskunst in Limburg (deelname na opgave). 
• Di 4 februari: Wintercursus over Glaskunst in Limburg (deelname na opgave). 
• Di 11 februari: Wintercursus over Glaskunst in Limburg (deelname na opgave).  
• Wo 11 maart: Jaarvergadering.  

 
 


