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Activiteit: Excursie Achel en Averbode: 800 jaar Horst 

  

Wanneer: Op zaterdag13 april 2019 van 07.45 uur tot 18.30 uur 

Locatie: Opstapplaats in Horst 

 

 
Aan de leden van LGOG kring Ter Horst, Venray en Maas en Niers  

 

Dames en heren, 

 

Namens het bestuur van LGOG kring Ter Horst hebben wij het genoegen om u uit te nodigen 

voor onze jaarlijkse excursie. De excursie zal plaatsvinden op zaterdag 13 april aanstaande en 

ons voeren naar België. Wij bezoeken er een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog en de 

fameuze "dodendraad" en reizen dan verder naar de Abdij van Averbode waar wij in de 

namiddag een rondleiding krijgen en waar – zo is ons beloofd – het 800 jaar oude document van 

het toekennen van het patronaatsrecht aan Berkele uit het archief wordt gehaald en wordt 

getoond.  

 

Het vertrek is om kwart voor acht in Horst; wij hopen dan rond kwart over negen aan te komen 

bij de abdij van Achel-Hamont, net over de grens bij Valkenswaard. Wij worden in de "Herberg" 

ontvangen met koffie/thee en gebak. Aansluitend bezoeken wij het ernaast gelegen museum over 

de Eerste Wereldoorlog, "De Groote Oorlog rond de Kluis".  

 

Duitsland viel in 1914 op brutale wijze het neutrale België binnen. De grensbewoners, zoals die 

van Hamont-Achel – net over de grens bij Valkenswaard – kregen het hard te verduren door de 

aanleg van een hermetische afsluiting van de grens. De Duitse bezetter wilde elk contact met het 

vrije Nederland beletten en plaatste hiervoor een dodelijke elektrische versperring langs de 

grens. Sinds 2000 staat in Hamont-Achel een reconstructie (aangepast in 2015) van "Den droad" 

zoals deze in de volksmond wordt genoemd. In ruimtes van de abdij van Achel is een 

tentoonstelling ingericht over deze periode. We brengen dan ook een bezoek aan deze expositie 

die dan pas weer net een week geopend zal zijn. Het bezoek wordt door twee gidsen geleid en er 

zullen gedurende ons bezoek geen andere bezoekers worden toegelaten in het museum. In de 

lezing van 7 november 2018 is aandacht aan WOI en de "draad" besteed. 



 

Vervolgens rijden we enkele kilometers verderop waar een reconstructie van de elektrische grens 

te zien is. 

 

Veel mensen die België probeerden te ontvluchten: het regionale spionagenet Cereal Company, 

die hierbij als onderdeel van de geallieerde spionagediensten een grote rol speelde, had in 

Neerpelt zijn plaatselijk hoofdkwartier ondergebracht. Hoewel veel mensen door de talrijke 

lokale passeurs succesvol over de grens werden gebracht, liep het toch af en toe mis en werden 

mensen op hun vlucht aan de draadversperring bij de Achelse Kluis geëlektrocuteerd. 

 

Hierna vertrekken wij richting Averbode. Op het complex van de abdij is een brasserie Het 

Moment. U kunt daar, indien gewenst, gaan lunchen (niet inbegrepen). Vervolgens worden wij 

om twee uur verwacht aan de poorten van de abdij voor een rondleiding. Die rondleiding duurt in 

totaal twee uur: de groep wordt in tweeën gedeeld: de ene helft bezoekt eerst de abdij (kerk, 

buitenkant gebouwen en dergelijke); de andere groep bezoekt het archief waar het document uit 

1219 bewaard wordt dat aan de basis ligt van de huidige viering van 800 jaar Horst aan de Maas. 

Na een uur wordt de volgorde van het bezoek gewisseld. In de lezing van woensdag 10 april 

(enkele dagen voor de excursie dus) wordt de tekst besproken en vertaald. 

 

In 1154 schonk graaf Lodewijk I van Loon de Bolderbergwinning aan de kloostergemeenschap. 

Het bleef in hun bezit tot de Franse revolutionairen het domein verbeurd verklaarden en 

verkochten. De Norbertijnen van Averbode hielden zich van bij het begin met pastoraal werk 

bezig. Sommige dorpen in de omtrek, zoals Testelt en Messelbroek, hebben sinds de 12e eeuw een 

Norbertijn van Averbode als priester. 

 

In 1648 voltooiden de Norbertijnen de bouw van een bedevaartkapel in Kortenbos bij Sint-

Truiden die later verheven werd tot Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Kortenbos. Tussen 1664 

en 1672 werd een nieuwe abdijkerk in barokstijl in Averbode gebouwd. De Fransen sloten in 

1796 bijna alle kloosters en abdijen; de abdij werd verkocht en het klooster ten dele afgebroken. 

Het monumentale pijporgel van Guillaume Robustelly uit 1772 werd gekocht door de Sint-

Lambertuskerk te Helmond (Nederland), waar het nog steeds te bewonderen en te beluisteren 

valt. 

 

In 1802 verwierven de Norbertijnen de abdij opnieuw en na de onafhankelijkheid van België, met 

name in 1834, werd het kloosterleven in Averbode officieel hervat. In 1803 werd de parochie 

Averbode opgericht, met de abdijkerk als parochiekerk.  

 

Op het einde van de 19e eeuw vertrokken de eerste missionarissen naar Brazilië. Toen legden de 

Norbertijnen zich toe op drukkers- en uitgeversactiviteiten. Het aantal leden van de gemeenschap 

nam in die periode sterk toe.  

 

In de abdij was een drukkerij die de deuren sloot in 2004. De uitgeverij, bekend om haar 

kindertijdschriften en schoolboeken, is nog altijd actief. Men treft er ook een gastenkwartier, een 

bibliotheek en een bezinningscentrum aan. De abdij heeft een lange traditie betreffende 

bierbrouwen, zuivelproductie en broodbakken. De abdijhoeve werd recentelijk gerenoveerd. In 

2013 werd een overeenkomst gesloten met partners om kaas te maken, om brood te bakken en om 

het abdijbier Averbode opnieuw leven in te blazen. Sinds mei 2016 is binnen de abdijmuren het 

belevingscentrum Het Moment geopend. Behalve de abdijwinkel en een brasserie is er ook een 

microbrouwerij, een bakkerij en een kaasrijperij. 

 



Na de rondleiding heeft u nog enige vrije tijd in Averbode waarna we tegen vijf uur vertrekken. 

Wij verwachten dan rond half zeven in Horst terug te zijn.  

 

Indien u deel wilt nemen aan deze excursie, dan ben u van harte uitgenodigd zich op te geven bij 

de secretaris van onze kring, de heer J. Vissers. U geeft zich dan bij voorkeur via e-mail op 

(secretariaat@lgogterhorst.nl); telefonisch via 077-3984140. Aanmelding is mogelijk tot en met 

20 maart vanwege de verplichtingen die wij aan gaan; bij te weinig deelname behoudt het bestuur 

zich het recht voor om de excursie te annuleren. Van toepassing op deze reis zijn de voorwaarden 

zoals gepubliceerd op de website van de kring en met intekenen voor de excursie aanvaardt u 

tevens deze voorwaarden (zie de "homepage" van www.lgogterhorst.nl). Nadat u zich heeft 

aangemeld kunt u het deelnamebedrag overmaken op de rekening van LGOG Kring Ter Horst 

(rekeningnummer NL28RABO01736.07.047). De kosten bedragen voor leden 35,00 euro en 

42,50 euro voor niet-leden. In dit bedrag zijn de buskosten inbegrepen evenals de kosten van de 

gidsen, de entrees van de te bezoeken plaatsen en de koffie/thee met vlaai en de fooi van de 

chauffeur. 

 

Eind maart ontvangt u dan de definitieve bevestiging en informatie over opstapplaats en 

dergelijke. Voorafgaand aan de excursie organiseren wij op woensdag 10 april een lezing door 

drs. Guus Janssen en dr. Jacques van Rensch over het document uit 1219 dat aan de basis van de 

viering van 800 jaar Horst aan de Maas ligt. Deze lezing is ook voor niet-deelnemers 

toegankelijk. 

 

 

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

 

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

Voorzitter LGOG      Secretaris 

 

 

P.S.: vanwege de viering van 800 jaar Horst aan de Maas staan onze activiteiten in 2019 zoveel 

als mogelijk in het teken van dit jubileum. De meerdaagse excursie, die elke vijf jaar 

georganiseerd wordt, zal ook in 2019 plaatsvinden. Wij zullen die twee dagen onder andere naar 

Münster gaan om de schilderijen te bewonderen die afkomstig zijn van het kasteel van de heren 

Van Wittenhorst. De data voor deze excursie zijn zaterdag 28 en zondag 29 september. Onze 

leden zullen medio april daar een uitnodiging voor ontvangen. 
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