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Activiteit:

"Avondwandeling in Blitterswijck"

Wanneer: Op woensdag 12 juli 2017 van19.00u. tot 20.30u.
Locatie:

Blitterswijck, op het plein voor de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk.

Aan de leden van LGOG Kring Ter Horst
Dames en heren,
Ieder jaar organiseert LGOG kring Ter Horst in de zomermaanden een wandeling door een
van de dorpen van de gemeente Horst aan de Maas. We maken dit jaar een uitstapje naar de
gemeente Venray: we hebben dit jaar voor Blitterswijck gekozen. Op deze avond worden we
rondgeleid door de kern van dit Maasdorpje door de heer Herman Loonen uit Blitterswijck.
De heer Loonen is woonachtig in Blitterswijck, geboren in Leunen en studeerde bouwkunde
aan de TU in Eindhoven. Hij heeft diverse projecten in verband met Rijksmonumenten
uitgevoerd in verschillende functies.
Al vele jaren is hij de trekker van de werkgroep Kasteelruïne en Kloostermuur in
Blitterswijck. Hij heeft ook de restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk te Blitterswijck
(Rijksmonument) verzorgd. Op dit moment is hij zeer actief betrokken bij de reactivering van
de oude Maasarm, onder andere als lid van de belangengroep Blitterswijck en lid van de
klankbordgroep. Sinds anderhalf jaar verzorgt hij het onderhoud van de kerk, de Annakapel,
de pastorie en de Wijnhoverhof te Blitterswijck. Daarnaast is hij nog actief binnen diverse
andere regionale organisaties. Kortom een echte kenner.
Blitterswijck is een dorp aan de Maas in Noord-Limburg, ongeveer 20 km ten noorden van
Venlo. Sinds 2010 hoort het bij de gemeente Venray. Het werd voor het eerst vermeld in
1242. De oudste akte op naam van de schepenen van Blitterswijck dateert van 14 april 1360.
De akten werden gezegeld door de schout of de heer. Kort voor 1670 werd een eigen
schepenbankzegel ingevoerd met de kerkpatrones de Heilige Maagd Maria dragende op haar
linkerarm Jezus als kind. In haar rechterarm houdt ze een scepter die op haar schouder rust.
Het omschrift is Blitterswick.

Het dorp lag in Opper-Gelre en maakte deel uit van het Land van Kessel, dat de Hertog van
Gelre – en later de Spaanse Koning als zijn opvolger vanaf 1543 toebehoorde. Toen het
Spaanse koningshuis uitstierf, volgde de Spaanse Successieoorlog die er toe leidde dat ook
Blitterswijck door de Pruisen werd bezet en formeel in 1713 Pruisisch werd. Dit bleef zo
totdat de Fransen in 1794 Pruisisch-Gelre veroverden. In 1798 werden de heerlijke rechten en
schepenbanken door de Fransen afgeschaft en vervangen door andere bestuursvormen. Bij de
totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlanden (2 december 1813) werd Blitterswijck
hiervan onderdeel. Bij de Belgische onafhankelijkheidsstrijd (1830) koos dit gebied echter
voor aansluiting met België en kwam het via het vredesverdrag van Londen in 1839 bij de
Duitse Bond, waar in 1866 uit werd gestapt. Sinds die tijd is Blitterswijck definitief bij
Nederland gevoegd. Tot 1969 behoorde Blitterswijck tot de gemeente Meerlo en werd toen bij
Wanssum gevoegd, waarop de gemeente Meerlo-Wanssum ontstond. In 2010 werd deze
gemeente opgeheven en werd Blitterswijck bij Venray gevoegd.
Bezienswaardigheden in Blitterswijck zijn de ruïne van Kasteel Blitterswijck, de Onze-LieveVrouw Geboortekerk, uit de 15e eeuw, het Heilig Hartbeeld, de Protestantse kerk uit 1828, de
Sint-Annakapel, uit 1833 en de Boerderij Wijnhoverhof aan Ooijenseweg 5, uit 1790. We
zullen diverse van deze monumenten gaan bekijken.
Het belooft een mooie wandeling te worden en we nodigen u dan ook van harte uit om deel te
nemen. Aanmelden is niet nodig. We komen bij elkaar op het plein voor de Onze-LieveVrouw Geboortekerk en we starten om 19.00 uur. Wij schatten in dat de tocht ongeveer 1 à
1½ uur duurt.Aan deze kleine excursie zijn geen kosten verbonden. Ze is gratis voor leden en
niet-leden. De excursie eindigt in het centrum van Blitterswijck waar we, op een terrasje, deze
excursie op een gezellige manier af zullen sluiten.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van LGOG Kring Ter Horst,
Drs. M.P.G.M. van den Munckhof
voorzitter

Dhr. P.J.T. Vissers
secretaris

Om alvast te noteren, eerstkomende data voor bijeenkomsten in het seizoen 2017/2018:
Woensdag 12 september 2017
Woensdag 8 november 2017

