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Activiteit Jaarvergadering Kring Ter Horst  

Film “Zijn leven, Onze vrijheid” van Thuur van den Heuvel  
Wanneer Woensdag19 april  

20.00 tot 21.00 uur jaarvergadering waarna een korte pauze  
21.00 tot 22.00 film 

Locatie  De Leste Geulde, Noordsingel 75 Horst  

Aan   Leden van het LGOG Kring Ter Horst en voor de film: andere geïnteresseerden.  
 

 

 
 
 
Horst, 20 maart 2023  
 
 
Beste leden van de Kring Ter Horst en andere geïnteresseerden.  
 
Hierbij nodigen wij u uit om de 49e jaarvergadering van de Kring Ter Horst bij te wonen. 
Naast de gebruikelijke agendapunten voor onze jaarvergadering wordt er na de pauze een film 
vertoond van Thuur van den Heuvel “Zijn leven, Onze vrijheid”.  
 
Agenda 49e Jaarvergadering 2022  
 

1. Opening en mededelingen  
2. Verslag van de 48e jaarvergadering op 23 maart 2022  

Zie INFO nr. 67 september 2022 pagina 8 tot en met pagina10 
3. Verslag met terugblik over 2022, door de secretaris  
4. Financieel verslag over 2022 door de penningmeester en de kascommissie.  
5. Benoeming nieuw lid kascommissie  
6. Bespreking bestuursbeleid en beleid ten aanzien van de INFO  
7. Eerbetoon jubilarissen  
8. Bestuursverkiezing. Aftredend is Pieter Jakobs, hij stelt zich na 18 jaar niet meer herkiesbaar. 

Hetzelfde geldt voor Arie Snellen, na 12 jaar bestuurslid te zijn geweest. In hun plaats stelt 
het bestuur voor om Ger Hermans en Lei Holthuijsen te benoemen. De leden kunnen andere 
kandidaten voordragen. Een voordracht dient voor 10 april te zijn ingediend bij de secretaris.  

9. Rondvraag  
10. Sluiting van de jaarvergadering  
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Na een korte pauze zetten wij de bijeenkomst voort met de indrukwekkende documentaire van 
amateur filmmaker Thuur van den Heuvel.  
 
In deze documentaire wordt het verhaal verteld van de in Hasselt geboren en getogen Maastrichtse 
verzetsheld Derk van Assen. Hij werd in 1943 vermoord in de Schadijkse Bossen in Meterik. Al 
eerder is hier iets over verfilmd maar deze keer heeft de filmmaker de hand weten te leggen op vele 
documenten, die tot in detail de gebeurtenissen in 1943 omschrijven. 
 

 

Zoektocht 
In de zoektocht naar de echte verhalen zijn er op veel plaatsen opnames gemaakt. Zo natuurlijk in 
zijn geboorteplaats Hasselt in Overijssel waar de filmmaker nabestaanden heeft gesproken en in zijn 
woonplaats Maastricht van waaruit het verzetswerk werd opgezet. Derk en zijn vrouw Berendje zijn 
erg actief geweest is het Maastrichtse verzet. Wat heeft zich in de laatste dagen van Derk’s leven 
afgespeeld. In deze documentaire zien we wat het onderzoek heeft opgeleverd. Wie zijn de daders 
van deze laffe moord  

 
 
 
U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Voor de leden van het LGOG is deze bijeenkomst gratis. 
Ook niet leden zijn van harte welkom bij de documentaire en betalen bij aanvang 5 euro.  
 
Wij hopen u te mogen ontmoeten en met vriendelijke groeten,  
Namens het bestuur van de LGOG Kring Ter Horst,  
 
 
 
Arie Stas, voorzitter       
Ineke Eickmans, secretaris  
 
 
Noteer vast in uw agenda:  
10 mei   Lezing en wandeling Gortmeule of 
17 mei  Hetzelfde programma, lezing en wandeling Gortmeule.  
 

 
 


