
Inhoudsopgave projecten  '2019 - Horst aan de Maas  800 jaar' 

 

 

´2019´  IS ALS EEN BOEK, VOL VAN VERHALEN... 
 

Verhalen  in de vorm van projecten, van grote en kleine evenementen. Evenementen die iets over 

ons verleden zeggen, die laten zien waarom we nu zijn zoals we zijn. Evenementen die verbinden en 

wapenen voor de toekomst'.  

 

´2019´ is als een jaar vol geschiedenis, als een nieuwe kennismaking met ons heden.  

...   ...   ... 

 

Hieronder een aantal ideeen voor evenementen en exposities, die vragen om uitwerking. Sommige 

ideeen zijn nog broos, anderen al bijna realiseerbaar. Welke ideeën straks in 2019 worden 

gerealiseerd, hangt voor een groot deel af van de handen die helpen. 

 

Spreekt een idee je bijzonder aan -  of misschien zelfs meerdere - laat dan horen als je daar 

informatie aan toer kunt voegen of beter nog... een helpende hand wilt zijn. 

 

Hoe je kunt helpen? 

-  door je aan te melden voor de groep die een bepaald project aan het uitwerken is. 

   Geef a.u.b. duidelijk aan welk project hert betreft... 

-  door informatie of andere weetjes te melden over een of meerdere items 

 

Aanmelden bij Jan Duijf:  cambrinushorst@home.nl  

 

 

 

Routes & Tijdlijnen 

01  Een klok uit Lottum 

02  Tijdlijn Horst-centrum 

03  Historische fotoroute 

04  Linnenroute Horst e.o. 

05  Turfroute Griendtsveen 

06  Onze kleine geschiedenis van alledag 

 

 

Evenementen  - nieuw 

07  Oogsttijd 

08  Raadsvergaderingen... historisch geopend 

09  Donker Horst 

10  Transport... een defilé over onze mobiliteit 

11  Ode aan Hub van Doorne 

12  Tuinen die spreken 

 



Evenementen - bestaand 

13  Paardenmarkt 

14  Aspergefeesten 

 

Locaties 

15  Veemarkt  

16  Zuringspeel 

17  Kastelen 

18  Molens 

 

 

Exposities 

19  Ambachten en heiligen 

20  Over vreemde tradities 

21  De Gevangenis 

22  Notabelen in beeld 

23  Cartografie 

24  100 jaar licht en elektriciteit 

25  Mode door de eeuwen heen 

 

Overig 

26  Schutterijen 

27  Wall of Fame 

28 Het weerbericht van gisteren 

29 Voedsel 

30  Kerken anders belicht 

31  Wie was die 'Pruus'? 

32 Mobiel museum of Dorpsetalage 

33 Dorpsgidsen 

34  En nog meer? 

 

35 Musea 

      De Locht 

      Lambertuskerk 

      De Kantfabriek 

 

 


