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VAN DE REDACTIE 
 

 

Deze uitgave van de INFO borduurt voort op het streven van de 
redactie om zoveel mogelijk historische artikelen uit de diverse 
kernen te publiceren. De kritische lezer valt natuurlijk op dat dit nog 
niet met alle kernen even goed lukt. Daarom een oproep aan onze 
lezers om artikelen aan te leveren over de geschiedenis van die 
ontbrekende kernen. Ook tips over wie die artikelen zou kunnen 
schrijven, worden door de redactie dankbaar in ontvangst genomen. 
 
Deze INFO bevat nog twee andere oproepen: een van Wim 
Moorman met betrekking tot De Echo en de andere van Jorgen 
Dinnissen gaat over verwoeste kerken. De laatste doet dat met de 
slimme ‘Chinese tuin tactiek’. Hij schrijft aan de redactie: ‘merk op 
dat ik bewust geen e-mailadres of telefoonnummer toegevoegd heb. 
Het hoeft allemaal niet op een presenteerblaadje (ready tot pick). 
Ook in een Chinese tuin moet je eerst door en over wat poorten, 
trapjes en oneffenheden, voordat je in de eigenlijke tuin komt. Echt 
geïnteresseerden vinden hun weg.’ 
 
De kans bestaat dat de volgende INFO in het Chinees verschijnt. 
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HET WOORD IS AAN DE VOORZITTER 
Marcel van den Munckhof, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Het vinden van lezingen en activiteiten die met onze regio verband 
houden is het eerste streven van het bestuur van de kring. Door de 
keuze voor de Norbertijnen hopen wij tamelijk dicht bij huis te 
blijven. Dat willen we ook doen in, bijvoorbeeld, de wintercursus. De 
cursus van dit seizoen gaat over de Peel. We hebben drie originele 
invalshoeken gevonden om deze streek te bestuderen. Dit maal 
geen geschiedenisles over het ontstaan van kolonies als 
Griendtsveen maar verder graven – letterlijk en figuurlijk – in de 
bodem van de Peel. Waardoor we de hedendaagse ontwikkelingen 
in de Peel volgen en hiermee proberen we deze te (laten) verklaren 
vanuit de historie. Het belooft een interessante activiteit te worden 
en onze leden ontvangen mettertijd hier een uitnodiging voor. 
 
Onze activiteiten staan open voor leden en niet-leden. Leden 
hebben enkele streepjes voor: zij ontvangen persoonlijk 
uitnodigingen voor al onze activiteiten, zij krijgen De Maasgouw, de 
Publications en als lid van Ter Horst de INFO LGOG. Meestal 
kunnen zij gratis meedoen of anders krijgen zij op z'n minst een 
aardige korting. Deze extra aandacht voor de leden doen wij omdat 
wij onze leden als zeer waardevol ervaren. En wij hopen dat het ons 
samen met u lukt om de (bezoekende) niet-leden over te kunnen 
halen lid te worden van onze vereniging. Om dat te stimuleren 
hebben wij een folder gemaakt die u in deze zending ook aantreft.  

Inmiddels is de kring Ter Horst van het LGOG aan het 42e 
seizoen begonnen. En leest u dit schrijven in het 53e nummer 
van de INFO LGOG. En wellicht vindt u met deze zending ook 
de uitnodiging voor de eerste lezing, op 16 september over de 
Norbertijnen in onze streken. De keuze hiervoor is gemaakt 
doordat de Norbertijnen in onze streken een prominente rol 
hebben gespeeld: via hun abdij in het Belgische Averbode werd 
vanuit Blerick in 1219 een kerk in Horst gesticht (over enkele 
jaren is dat dus 800 jaar geleden!); de naamgever komt uit de 
omgeving van Gennep en een van de parochies in onze kring 
draagt de naam van deze heilige.  
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De folder geeft een overzicht van de activiteiten en is bedoeld om 
LGOG onder de aandacht te brengen. En misschien om nieuwe 
leden te werven. Kent u iemand die wellicht belangstelling heeft zich 
bij ons aan te sluiten? Of is uw huisgenoot nog geen lid? Neem hen 
gerust mee naar onze komende activiteit! 
 
LGOG is meer dan alleen het organiseren van activiteiten. Wij 
reageren – gevraagd en ongevraagd – op historische ontwikkelingen 
in onze regio. Zo hebben wij onlangs – ongevraagd – gereageerd op 
de verkoop van de Kasteelboerderij bij het Kasteel Huys ter Horst 
aan een lokale ondernemer. Wij hebben onze zorgen geuit en 
gevraagd het pand in gemeentelijk eigendom te houden of om het te 
verkopen aan de stichting die het dan in huur kan geven aan de 
lokale ondernemer. Hierdoor zou het behoud van de originele staat 
naar onze mening beter gegarandeerd zijn. Helaas heeft het 
Gemeentebestuur van Horst aan de Maas anders besloten. En wilt u 
de brief nalezen, kijk dan op de website. 
 
Onze eigen communicatiekanalen zijn de al genoemde – en 
geroemde – INFO LGOG, de website en de convocaten. INFO 
LGOG is voortaan zoveel als mogelijk in kleur uitgevoerd. Het aantal 
rubrieken en schrijvers neemt toe en als we alle nummers op een rij 
zetten dan vormen ze eigenlijk een klein archief van de activiteiten 
van onze kring maar is het ook een bloemlezing van de historie van 
onze streek. Alle nummers zijn terug te vinden op onze website 
www.lgogterhorst.nl. Daar vindt u ook de verslagen van alle 
activiteiten met hun foto's. Ook de convocaten zijn hier terug te 
vinden, voor zover u ze niet zelf bewaard zou hebben.  
 
Het moge duidelijk zijn dat deze activiteiten geïnitieerd en 
georganiseerd worden door vele vrijwilligers die soms voor, maar 
meestal achter de schermen hieraan werken. Hen wil ik danken voor 
hun hulp en inzet, voor het meedenken en voor het mee uitvoeren. 
En natuurlijk ook dank aan alle overige leden voor hun appreciatie 
en hun actieve aanwezigheid. De kring bloeit, inderdaad, maar uw 
voorzitter hoopt, samen met de andere bestuursleden, om deze 
bloei te bestendigen en zo mogelijk nog meer te verfraaien! Helpt u 
mee? 

http://www.lgogterhorst.nl/
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HISTORISCHE SENSATIES (9) 
De Echo van Horst  
Wim Moorman 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exact drie jaar geleden hield ik op deze plaats een lofzang op De 
Echo van Horst, onder verschillende benamingen tussen 1930 en 
2010 het lijfblad van nagenoeg elke Horstenaar. Ik sloot het stukje af 
met de vraag of het niet eens tijd zou worden die tachtig jaargangen 
Echo te digitaliseren en op TerHorstNet te publiceren.1 Een 
retorische vraag uiteraard. Het ongeluk wilde alleen dat die vraag 
niet werd afgedrukt. Dat noopte me tot een nieuw stukje, met een 
nóg grotere lofzang op De Echo. Twee citaten daaruit: ‘Die tachtig 
jaargangen zijn een juweel van onschatbare waarde’ en ‘Wie wil 
weten hoe Horst in de afgelopen tachtig jaar heeft gefunctioneerd 
kan nergens beter terecht dan bij De Echo.’ Ook dit tweede stukje 
sloot ik af met de vraag of het niet eens tijd zou worden dat die 
tachtig jaargangen Echo gedigitaliseerd en wel op TerHorstNet 
zouden verschijnen. 2  
 
Die tweede keer vond de afsluitende vraag gelukkig wel zijn weg 
naar de lezers. Waarna het oorverdovend stil bleef. Géén 
adhesiebetuigingen, géén woedende verwijten, géén spontane 
inzamelingsacties. Niks. Nada. Niente. Dat noopt me tot dit stukje. Ik 
blijf namelijk van mening dat die tachtig jaargangen Echo – goed 
voor minstens het honderdvoudige aan historische sensaties – 
gedigitaliseerd moeten worden. De argumenten die tot die mening 
hebben geleid en de voorbeelden die die mening staven, ga ik niet 
herhalen; lees daarvoor desgewenst de twee eerdere stukjes.  
 
Achteraf bezien had ik het waarschijnlijk anders moeten aanpakken. 
Beide stukjes waren te vrijblijvend, straalden te weinig urgentie uit, 
waren te eenvoudig uitsluitend voor kennisgeving aan te nemen. 
Daarom het ditmaal maar eens over een andere boeg gegooid:  
 

Tweemaal eerder hield Wim Moorman een pleidooi om De Echo 
te digitaliseren en toegankelijk te maken op TerHorstNet. Deze 
column eindigt met een vurige oproep. 
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Bij dezen roep ik het bestuur van LGOG Kring Ter Horst op het 
komende jaar de mogelijkheden tot digitalisering van de tachtig 
jaargangen van De Echo te onderzoeken en – ervan uitgaande dat 
die mogelijkheden er zijn – een plan op te stellen om die 
digitalisering daadwerkelijk te bewerkstelligen.       

 
Klinkt dat niet heel wat minder vrijblijvend en meer urgent? Is dat 
niet minder eenvoudig uitsluitend voor kennisgeving aan te nemen? 
Of moet ik er misschien nog bij zeggen dat ik graag bereid ben mee 
te werken aan dat onderzoek en dat plan? Nou, oké, bij dezen dan. 
 
P.S. Uiteraard heb ik er geen enkel bezwaar tegen als voornoemd 
onderzoek zich ook uitstrekt tot de digitalisering van de in de overige 
kernen van de huidige gemeente Horst aan de Maas verschenen 
dorpsbladen en –blaadjes. Of klinkt dat te vrijblijvend? ◄ 
 
1) Zie http://lgogterhorst.nl/info_lgog/INFO%20LGOG%20no%2047.pdf, p. 8-10.  

 

2) Zie http://lgogterhorst.nl/info_lgog/INFO%20LGOG%20no%2048.pdf, p. 4-5.  

 
 
 
 

 

http://lgogterhorst.nl/info_lgog/INFO%20LGOG%20no%2047.pdf
http://lgogterhorst.nl/info_lgog/INFO%20LGOG%20no%2048.pdf
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GESCHIEDENIS VAN HORST  
PUBLIKATIES IN DE VOORMALIGE ECHO 
H. G. ter Voert † 
 

 
 

DE KINDEREN VAN WILLEM-VINCENT VAN WITTENHORST 
 
Cecilia Cath. van Bocholtz, de moeder van Johan en Maria, was 27 
mei 1685 hertrouwd met Arnold Adriaan, Markies van Hoensbroek 
Van toen af voerde zij dus de titel Markiezin.  
In febr. 1687 was Johan niet meer in Luik doch in Brussel op school. 
11 April 1687 vertrokken Maria en Johan, zuster en broer, beiden 
naar school te Brussel. De markiezin gaf hun 100 ducatons en 36 
pattacons mee, zowel voor hun kostgeld als anderszins en voor 
meneer zijn knecht, Gerrit.  
In november 1689 veranderde de Baron voor de tweede maal van 
school. Hij was toen 16 jaar, verliet Brussel en ging naar Keulen.  
Johan bleef ruim twee jaar in Keulen. Herhaaldelijk stuurde zijn 
moeder hem geld, veel geld zelfs.  
 
Toch boterde het niet tussen moeder en zoon.  
Door het huwelijkscontract en het mutueel testament met haar 
eerste echtgenoot Willem Vincent van Wittenhorst, zou Cecilia Cath. 
van Bocholtz de volle beschikking over de inkomsten der 
heerlijkheden Horst en Sevenum tot haar dood toe behouden. En ze 
had het recht haar bezittingen onder haar kinderen te verdelen naar 
eigen goeddunken. Alleen de titel Heer van Horst en Sevenum zou 
ze Johan niet kunnen onthouden zodra hij meerderjarig was.  

H.G. Ter Voert (1905-1984) verdiepte zich jarenlang in de 
regionale historie en publiceerde daarover regelmatig in de Echo. 
In 1935 werd hij benoemd tot hoofd van de Lagere School in 
Griendtsveen. Tot aan zijn pensionering in 1970 zou hij deze 
functie blijven bekleden. 
Hij schreef een reeks over het kasteel van Horst en zijn 
bewoners. Zijn artikelen bevatten een schat aan 
wetenswaardigheden. De redactie heeft daarom besloten om 
delen van de serie nogmaals te publiceren. 
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Hij is ook nooit meer dan in naam Heer van Horst geweest. Hij zou 
altijd financieel geheel van zijn moeder afhankelijk blijven. (Later 
zullen we zien, dat moeder pas tot beter inzicht kwam na de dood 
van Johan). 
 
Met een nieuwe knecht, Hermanus Roosen, vertrok de 18-jarige 
Baron 13 dec. 1691 naar de academie te Brussel.  
Op de academie heeft de Baron het niet lang uitgehouden.  
 
In de zomer van 1692 ging de onderbode, er driemaal op uit om 
voor hem paarden te kopen. De Baron was toen dus in militaire 
dienst.  Twee weken later was zijn knecht Hermanus Roosen alweer 
in Horst.  
Bij Caspar zadelmaker te Straelen, kocht Johan een nieuw zadel. 
De rentmeester van het kasteel betaalde wel. Van Pater Oosterijck 
leende hij geld voor een paar stevels (= ruiterlaarzen) en een stok. 
De rentmeester betaalde het wel terug. En dan betaalde de 
rentmeester natuurlijk ook het loon van de knecht (nl. 14 patakons 
per jaar). 
Als de Baron in Horst kwam, maakte hij in de café's aldaar 
verteringen, alleen of in gezelschap van anderen. Met de rekening 
moesten ze maar naar het kasteel gaan. 
28 Febr. 1693 ontving de Baron van de rentmeester 200 patakons 
reisgeld naar het kasteel Haag (in Duitsland), een bezitting van zijn 
tweede vader de Markies van Hoensbroek.  
In 1693 leverde Caspar de zadelmaker van Stralen een paar 
holsters voor meneer de Baron, natuurlijk voor rekening van het 
kasteel.◄ 
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Lottumse handzaaimachine 
Huub Hendrix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Jaarlijks hield het Casino tentoonstellingen van landbouwproducten 
en de belangrijkste prijzen bestonden vaak uit gereedschap 
vervaardigd door de Lottumse smid Gerard Thielen. 1) De eerste 
smid Thielen die in Lottum kwam wonen was Gerardus Thielen zoon 
van een onderwijzer uit Sevenum. Hij huwde te Lottum 1769 met 
Anna Maria Lenssen. Zijn smederij te Lottum werd in 1777 door 
brand verwoest. Voor de opbouw had hij bij diverse personen geld 
geleend. In 1790 werden deze leningen afgelost en vervangen door 
een lening van 600 gulden verstrekt door het dorpsbestuur als 
belegging van overtollige gelden uit de dorpskas. 2)   Bij het 
aangaan van laatst genoemde lening was Anna Maria Lenssen 
weduwe, en de opvolger in de smederij was haar oudste 
twintigjarige zoon met dezelfde voornaam als zijn vader: Gerardus. 
Ook zijn nakomelingen Johannes, zijn kleinzoon Gerardus en zijn 
achterkleinzoon Gerard Jozef Thielen waren dorpssmeden. Deze 
laatst genoemde Gerard Jozef Thielen specialiseerde zich in het 
maken van landbouwmachines. Zoals  we op een briefhoofd uit 
1905 kunnen zien maakte hij een groot assortiment 
landbouwmachines.3)  
 

 

Op het einde van de 19de eeuw bestond een positieve impuls op de 
landbouwcrisis uit de ontwikkeling van landbouwmachines. Zo werd 
in 1883 door het landbouw Casino, dat uit leden van de dorpen 
Grubbenvorst en Lottum bestond, een reinigingsmachine ofwel 
trieur aangekocht. Onder de leden werden voor de financiering 
aandelen uitgeven tegen een rente van 5%. De transmissie bestond 
uit 46 aandelen a 5 mark, dus was de aanschafprijs 230 mark. 
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Verschillende producten zijn op glasplaten vastgelegd en 
opgenomen in de reeks Historisch Lottum in beeld. 4) Beneden de 
foto van een glasnegatief van de werkplaats bij de smederij. In deze 
tijd was er al een aparte timmerwerkplaats bij de smederij gevestigd 
waar de houten onderdelen werden vervaardigd.  
 

 
 

Serie productie van handploegjes die ook veel  in de 
rozenkwekerijen werden gebruikt bij het aanploegen van de 
rozenonderlagen   
In 1919 maakte hij op zijn briefkaarten reclame voor de 
handzaaimachine “Ideaal” 
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Briefkaart  
6 februari 1919, 
collectie auteur. 
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De fabriek bestaat nog steeds, is inmiddels van naam veranderd en 
heet tegenwoordig Thilot, de naam is een combinatie van Thielen en 
Lottum. In de streek om Horst genoot ze bij champignonkwekers 
bekendheid om de in deze fabriek vervaardigde transportbanden 
voor het met compost vullen van de bakken in champignoncellen. 
Ook het zaaien van groenten gebeurt tegenwoordig in het groot door 
gespecialiseerde bedrijven, en het wordt als plantgoed bij de 
tuinders afgeleverd. Maar tot onze grote verbazing is de 
handzaaimachine “Ideaal” bijna honderd jaar later nog altijd bij deze 
firma Thilot te bestellen. Haar uiterlijk is niet veranderd, wel heeft ze 
haar oude naam moeten inleveren. Zo is de naam aangepast aan 
de huidige moderne tijd, en is nu bekend bij de Lottumse fabriek 
Thilot, als handzaaimachine HZ.423. ◄ 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Notulen boek landbouwcasino 
Lottum 1871- 1900 (collectie auteur)  
2) RHCL, Maastricht, Schepenbank 
Lottum inv. nr. 3724 deel 1 datum 
20 september 1790.   
3) RHCL, Maastricht  DOC_0040, 
Briefhoofden nr. 1852.  
4) Historisch Lottum in beeld, 
Uitgave ter ondersteuning van de 
Houthuizer Molen. Drie delen,2009, 
2010,2012.  
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STATION HORST-SEVENUM 
Fragmenten uit de spoorweggeschiedenis (3) 
Nel Verstegen-Maessen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stationsgebouw 
Vanaf 19 juli 1997 konden de reizigers alleen nog bij de 
kaartautomaat een treinkaartje kopen. Vanwege de vele 
vernielingen ging het stationsgebouw spoedig op slot en konden de 
reizigers in de kou staan.  
Na een leegstand van zeven jaar werd de loketruimte verbouwd tot 
makelaarskantoor. Het makelaarskantoor was geen lang leven 
beschoren, na een aantal jaren stond het gebouw weer leeg. 
Op het einde van 2011 kwam Rendiz in beeld. Rendiz is een bedrijf 
dat projecten ontwikkelt waarbij samenwerking ontstaat door het op 
juiste wijze combineren van commerciële, publieke en zorgdiensten. 
Rendiz heeft tot doel mensen die, om wat voor reden dan ook, 
moeilijk aan werk kunnen komen een zinvolle dagbesteding te 
geven. 
Oriënterende gesprekken tussen Rendiz, de gemeente Horst aan de 
Maas en de N.S. waren zeer positief. NS stations heeft als 
hoofdregel dat een huurder iets moet toevoegen aan de reis van de 
reiziger, liefst een kopje koffie in een comfortabele wachtruimte. De 
plannen van Rendiz sloten hier goed bij aan. Maar toch zou het nog 
een hele tijd duren voordat deze plannen verwezenlijkt zouden zijn. 
Het plan om vóór de Floriade (5 april – 7 oktober 2012) het 
stationsgebouw te openen, was niet haalbaar. 
 

In 2016 is het 150 jaar geleden dat de spoorlijn Venlo-Eindhoven 
in gebruik genomen werd. De geschiedenis van station Horst-
Sevenum is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van 
het spoorwegnet. Deze geschiedenis staat beschreven in het 
boekje “Van station Horst-Sevenum tot Staatsie 1866” dat op 3 
oktober 2015 zal verschijnen. Hieronder volgt deel 3 van 
“Fragmenten uit de spoorweggeschiedenis”. 



            16                        INFO september 2015 № 53 

Staatsie 1866 
Het oude stationsgebouw had een nieuwe bestemming gevonden: 
een kiosk, lunchroom, bed & breakfast en een vergaderruimte. Op 1 
oktober 2013 vond de officiële opening plaats, precies 147 jaar na 
de eerste opening van het gebouw. Vanaf 2 oktober was “Staatsie 
1866” geopend voor de reizigers en andere belangstellenden. 
Treinreizigers hoefden niet langer in kou of regen op een trein te 
wachten. 
  

 
Opening Staatsie 1866 

 
De naam “Staatsie” is de Horster dialectnaam voor “station” en het 
jaartal 1866 verwijst naar de ingebruikname van de spoorlijn Venlo-
Eindhoven en het vroegere stationsgebouw. 
In de kiosk wordt koffie, frisdrank, zoetigheden, chips en snacks 

verkocht. Het assortiment is verder uitgebreid met o.a. vers belegde 

broodjes, warme snackbroodjes, soepen en salades. Op reservering 

kan men er ook terecht voor een ontbijt, lunch of high tea. In de 

kiosk is plaats voor ca. 30 personen.  



            17                        INFO september 2015 № 53 

 
Terras Staatsie 1866 

’s Zomers kunnen de bezoekers ook op het terras met zicht op het 

spoor plaats nemen. Staatsie 1866 is door de week geopend vanaf 

07.30 uur en in de weekenden vanaf 09.00 uur. 

 
Bed & breakfast 
In januari 2014 werd de bed & breakfast geopend in de voormalige 
woning van de stationschef. Via de oude houten trap komt men op 
de eerste verdieping. Hier zijn twee sfeervolle tweepersoonskamers 
ingericht, die prachtig uitzicht bieden op het mooie Limburgse 
landschap én op het spoor. 
  

Op iedere slaapkamer is 
nog een extra slaapbank 
aanwezig. Maar vanwege de 
voorschriften mogen per 
nacht max. 5 personen in 
het stationsgebouw 
overnachten. Gasten delen 
een badkamer en een 
zitkamer met koelkast.  
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De zitkamer is aan de perronzijde gelegen. Vanuit de zitkamer heeft 
men naar driezijden een prachtig zicht op het spoor en het 
emplacement. ‘s Morgens kan men in de zitkamer, in de kiosk of bij 
goed weer op het terras tot elf uur van een lekker ontbijt genieten. 
 

 
De zitkamer kan overdag ook gebruikt worden als vergaderruimte. 
Hiervan wordt geregeld gebruik gemaakt. 
 
Tot slot 
Wat een feest toen op 1 oktober 2013 “Staatsie 1866” haar deuren 
openden! De reizigers konden weer gebruik maken van een toilet en 
een verwarmde wachtruimte en genieten van een lekker kopje 
koffie. En niet alleen treinreizigers. Veel wandelaars en fietsers 
hebben Staatsie 1866 ontdekt als pleisterplaats, waar het prettig 
vertoeven is: ’s winters lekker warm en ’s zomers op een zonnig 
terras met zicht op de treinen. Waar vind je dat nog meer in 
Nederland? ◄ 
 
Vanaf 5 oktober is het boekje “Van station Horst-Sevenum tot Staatsie 1866” te koop bij 
Staatsie 1866. Inlichtingen en voorinschrijving: nelverstegen@kpnmail.nl  

 

mailto:nelverstegen@kpnmail.nl
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HOOGTE VAN DE KERKTOREN IN MELDERSLO. Factcheck. 
J.Dinnissen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De verwoeste kerken van Limburg. 
 

 
Samenvattend overzicht uit: A. van Rijswijck,, ‘De verwoeste kerken van 
Limburg’ (Roermond 1946). Groep A is onherstelbaar verwoest, groep B is 
zwaar beschadigd en opbouw praktisch onmogelijk, groep B-C is zeer 
zwaar beschadigd en herstel mogelijk met zeer grote moeite en kosten, 
groep C is zwaar beschadigd en herstelbaar, groep D is licht beschadigd. 

De aanleiding 
Is de H Odakerk in Melderslo hoger dan de H Lambertuskerk in 
Horst? Het gerucht gaat dat de kerk in Melderslo hoger zou zijn 
dan de H Lambertus in Horst. In november 1944 werden deze 
twee kerken verwoest door de terugtrekkende Duitsers. Wist u 
dat in Noord-Limburg enige tientallen kerken zwaar beschadigd 
werden door deze militaire strategie, aan het eind van de Tweede 
Wereldoorlog (1939-1945)? 
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De kerk van Melderslo werd na de oorlog op 150 meter van de oude 
plek opnieuw gebouwd. De nieuwe kerk van de H Lambertus werd 
op de plek van de oude gebouwd. 
 
Waar is het op gebaseerd? 
Het eerste ontwerp, uit 1946, van architect Alphons Boosten (1893-
1951) van de kerk in Melderslo werd afgekeurd door het bisdom 
Roermond omdat het “te groots” was en een “gebrek aan 
dorpskarakter” zou hebben. Het tweede ontwerp, uit 1949, van 
Boosten werd wel goedgekeurd. 
Pastoor L. Teeuwen (1895-1964) – pastoor van Melderslo tussen 
1940 en 1964 - kwam uit een rijke familie en hield er zijn eigen 
manier van werken op na. Als bepaalde zaken geen goedkeuring 
kregen van de gemeente of het bisdom wilde hij het gewenste wel 
eens uit eigen zak betalen. Hij was het er niet mee eens dat er 
“maar” plaats was voor 700 mensen in het tweede ontwerp van 
Boosten. 
Het zou dus mogelijk kunnen zijn dat hij de kerktoren toch hoger 
heeft laten bouwen dan op de officiële bouwtekeningen. Hoger dan 
de officieel goedgekeurde 43 meter? Maar ook hoger dan de H 
Lambertus in Horst? 
 
En, klopt het? 
De toren van de H Lambertuskerk in Horst is 68 meter hoog. Dit is 
de hoogste kerktoren van Horst aan de Maas. De toren van 
Melderslo is 43 meter hoog volgens de bouwtekening uit 1951.  
 
Meten is weten. Maar hoe meet je de hoogte van een kerktoren? Op 
28 mei 2015 heeft Johan Kleuskens aan groep 8 van meester Jan 
Beterams, op de lagere school in Melderslo laten zien dat wiskunde 
ook leuk kan zijn en tot een beter begrijpen van de wereld om ons 
heen leidt. Samen met de leerlingen heeft hij de hoogte van de 
kerktoren gemeten. De uitleg hieronder volgt grofweg de stappen die 
zij die dag gevolgd hebben. 
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Hoogte kerktoren in Melderslo is 43,00 meter. Door gemeente Horst 
goedgekeurde bouwtekening van 26 april 1951. 

 
Hoe meet je een driehoek? 
Als we de korte en lange zijde van onderstaande twee gelijkvormige 
rechthoekige driehoeken meten met een meetlat zien we dat A1 = 7 
en B1 = 4 en A2 = 12 en B2 = 6,9 centimeter. Als we bij driehoek 1 
de lange zijde A1 delen door de korte zijde B1 krijgen we constante 
tangens van 1,75 (7/4 = 1,75). Als we bij driehoek 2 de lange zijde 
A2 delen door de korte zijde B2 krijgen we constante tangens van 
 1,75 (12/6,9 = 1,75).  

 
Gelijkvormige rechthoekige driehoek 1 (links) en 2. 
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  Driehoek 1 Driehoek 2 

Lange zijde. In CM 7,0 12,0 

Korte zijde. In CM 4,0 6,9 

lang/ kort = constante 
tangens 1,75 1,75 

Berekening van constante tangens na meten van lange en korte zijden. 

 
Van deze bijzonderheid, dat gelijkvormige rechthoekige driehoeken 
een constante tangens hebben, kunnen we gebruikmaken bij het 
berekenen van de hoogte van de kerktoren van Melderslo.  
 
Hoe meet je de hoogte van de kerk? 
Voor de kerk van Melderslo – vanuit de school gezien – staat een 
paal met huisnummers. Als we een touw spannen vanaf de 
bovenkant van de paal en we richten deze lijn precies op de bol van 
de kerktorenspits hebben we twee gelijkvormige rechthoekige 
driehoeken. Driehoek 1: lange zijde A en korte zijde B met een 
constante tangens. Driehoek 2: lange zijde A+C+D+E en korte zijde 
H met een constante tangens. 

  
Schematisch overzicht meting kerk Melderslo. 
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Foto kerk Melderslo. 

 
De truc is dat als we A en B meten we kunnen afleiden wat de 
constante tangens is van driehoek 1. Als we daarna ook C, D en E 
meten kunnen we afleiden wat de hoogte is van kerktoren H omdat 
de constante tangens gelijk is. 
Bent u er nog? Artikelen met meerdere schematische tekeningen en 
cijfers worden snel overgeslagen. Maar toch niet bij u? Toch niet dit 
artikel? 
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Als we A en B meten leiden we een constante tangens van 1,02 af 
 

 Driehoek 1 

A – tot paal. Lange zijde. In CM 296 

B – lengte paal. Korte zijde. In CM 289 

lang/ kort = constante tangens 1,02 

 
Als we C, D en E meten – de lengte van A weten we al – weten we 
dat de lange zijde van driehoek 2 4226 centimeter is, dit is 42,26 
meter. 
 

A - tot  paal 296 

C - paal tot buitenmuur 2865 

E - toren 565 

D - sacristie 500 

Totaal lange zijde. In CM 4226 

 
We hebben nu de lengte van de lange zijde (4226) en de constante 
tangens van 1,02. Hieruit leiden we af dat de hoogte van de 
kerktoren 4126 centimeter bedraagt, dit is 41,26 meter. 
Rekeninghoudend met meetfouten komen we aardig in de buurt van 
de officiële 43,00 meter. 
 

 
Conclusie 
Het spannen van een touw richting de kerktoren is een precies 
klusje waarvoor een goed timmermansoog een noodzakelijke 
voorwaarde is. Ook het meten op de grond van de verschillende 
afstanden kost even wat tijd. Maar meten is weten. De meting toont 
aan dat de kerk in Melderslo 41,26 meter hoog is. Rekeninghoudend 
met meetfouten komt dit aardig in de buurt – om precies te zijn een  

 Driehoek 2 

A + C+ D + E – tot midden van kerktoren. 
Lange zijde. In CM 4226 

H – hoogte kerk. Korte zijde. In CM 4126 

lang/ kort = constante tangens 1,02 
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nauwkeurigheid van 96% - van de officiële 43,00 meter. We 
beoordelen het gerucht dat de kerk in Melderslo hoger zou zijn dan 
43,00 meter als onwaar. We beoordelen het gerucht dat de kerk 
hoger is dan de H Lambertus in Horst ook als onwaar. 
 
P.S. Wie van de lezers is bereid om de taak op zich te nemen om 
eindelijk eens internetencyclopedie Wikipedia aan te vullen met 
details van de verwoesting van de vele tientallen kerken, in 
voornamelijk Noord-Limburg, aan het eind van de Tweede 
Wereldoorlog? Ik kom er steeds niet aan toe maar ben graag bereid 
om iemand op weg te helpen om deze klus te klaren. 
Interesse?" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MB Administratie 

voor uw complete administratie 

 

Marjo Beckers 

tel. 077 - 397 17 12 

e-mail: marjobeckers@hetnet.nl 
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VAN TIENDSCHUUR NAAR KASTEELBOERDERIJ EN VERDER 
Jos Jenniskens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het tiendrecht is een in de Middeleeuwen ontstaan zakelijk recht om 
een evenredig deel, meestal een tiende, te heffen van de gewassen, 
voortgebracht op de grond waarover men de rechten bezat en die 
door een ander in gebruik was, of van de jongen van dieren die op 
die grond geworpen werden. Ook de heren van Horst bezaten 
tiendrecht. In het schat- en meetboek van 1743 is aangegeven dat 
men daarvoor, volgens een overeenkomst uit 1721, per schatting 28 
gulden en twee stuivers belasting moest betalen aan de 
landsregering van het Gelders Overkwartier. Om de tiend op te 
slaan had het huis Ter Horst, zoals zo veel adellijke huizen, een 
aparte tiendschuur. 
 
Momenteel is deze “tiendschuur” bekend als de Kasteelboerderij. 
Het is een rijksmonument met de volgende omschrijving: 
 
ODB:Rijksmonumentnr: 22647 
Bakstenen voormalige tiendschuur met ankerjaartal 1744. 
Type object Bouwkunst; boerderij (-deel) 
Juridische status: rijksmonument 
Cultuurhistorische waarde: zeer hoge waarde 
Kenmerkendheid: nationaal 
Status: Beschermd 
Inschrijving register: 12-11-1968 
Adres: Kasteellaan 1 
5961 BW Horst 

De tiendschuur bij het Huys ter Horst is gebouwd in 1744 en is 
lange tijd als schuur in gebruik gebleven totdat in 1920 Hof ter 
Binnen afbrandde. De Hof ter Binnen was een bouwhoeve van het 
Huys ter Horst, net over de Groote Molenbeek gelegen, die tevens 
diens deed als poortgebouw voor het Huys ter Horst. Na de brand 
werd de oude tiendschuur omgebouwd tot boerderij en werd tegen 
de linker kopgevel een woonhuis gebouwd van de restanten van 
de afgebrande Hof ter Binnen en de schuur van Kikuitshof. In het 
boerderijgedeelte is nu een restaurant gevestigd 
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Kasteelboerderij voor de verpachting aan de Eindhovense horeca 
exploitatie maatschappij Royal b.v. in 1979 
 

De tiendschuur bij het kasteel van Horst die, zij het in uitgebreide en 
gewijzigde vorm, thans nog bestaat is gebouwd in 1744. Het betrof 
een herbouw of nieuwbouw, want op een tekening van De Beyer 
van het kasteel uit 1738 staat op ongeveer dezelfde plaats ook al 
een schuurgebouw. 
  

 
Tekening van Jan de Beyer uit 1738 
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De tiendschuur is lange tijd als schuur in gebruik gebleven, maar in 
1920 kwam daarin verandering, nadat de Hof ter Binnen was 
afgebrand. De Hof ter Binnen was een pachtboerderij van het 
kasteel (oorspronkelijk was het een afzonderlijk leen geweest), net 
over de Groote Molenbeek gelegen, die tevens dienst deed als 
poortgebouw voor het huis Ter Horst. Op de bovengenoemde 
tekening van De Beijer is het rechter gedeelte ervan met de poort 
duidelijk zichtbaar.  
 

 
Situatieschets getekend door Piet van Nunen 

 
Eertijds was het een grote boerderij. In 1763 werd ze gepacht van 
het adellijke huis door Peter van Holt. Als enige boer in de gemeente 
voerde hij zijn bedrijf met drie paarden. Op zaterdag 19 juni 1920, 
om half zes in de namiddag, werd de Hof ter Binnen gedurende een 
onweersbui door de bliksem getroffen en brandde geheel af.  
 
De verderop gelegen tiendschuur, die dienst deed als 
schuurgebouw bij de boerderij, kon worden gered, evenals een deel 
van de inboedel. Wat restte van de Hof ter Binnen was de poort. Ze 
staat thans nog bij de kasteelruïne, al is ze wel verplaatst toen de 
nieuwe weg van Horst naar Venray werd aangelegd. 
 
Volgens het dagboek van boswachter Cornelis Christiaens ontspon 
zich die dag een persoonlijk drama. 
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Op 17 juli ’s namiddags circa half zes, sloeg de bliksem in Kasteelsche 
hoeve waardoor deze totaal afbrande. 
Gerust mag vermeld worden, dat dit geval zwaar woog voor den 
toenmalige bewoner P Driessen wijl denzelfde morgen zijne vrouw 
begraven werdt. 
De dood ontroofde hem zijn echtgenote en eene bliksemstraal zijne 
woning, alles in één dag, kon ’t erger?! 
Direct zijn er maatregelen genomen en een nieuwe woning, aan de reeds 
bestaande schuur, aangebouwd. 
Op 26 en 27 October is de Rentmeester uit Duitsland hier geweest. 
De schuur op Kikuitshof is toen afgebroken en gebruikt, voor zoover zulks 
kon, aan Kasteelsche nieuwe woning. 
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Na de brand werd besloten de oude tiendschuur om te bouwen tot 
boerderij. Daartoe vroeg M. Christiaens, boswachter en onbezoldigd 
veldwachter te Horst, namens de eigenaar, de graaf Von 
Westerholt-Gysenberg, op 29 september 1920 vergunning aan de 
gemeente Horst voor het oprichten van een woonhuis op perceel    
B 1 Het nieuwe woonhuis werd tegen de linker kopgevel van de 
schuur aangebouwd. Bovendien werd het meest linkse deel van de 
schuur nu ingericht als veestalling. Direct grenzend aan het 
woonhuis kwamen eerst nog twee paardenstallen. Daarnaast was er 
ruimte voor elf koeien die in de lengterichting van de stal stonden 
opgesteld met de koppen naar de lange achtergevel gekeerd. 
Tussen de koebakken en de gevel lag een voergang van circa 1,4 m 
breedte. Achter de dieren langs liep de grup met daarachter de 
resterende stalruimte van circa 4 m bij 11 m, die als inpandige 
mestvaalt dienst kon doen of voor de opslag van bieten. Een 
dubbele poort in de lange voorgevel gaf toegang tot de stal. Tegen 
de lange achtergevel werd een lange, parallelle aanbouw 
gerealiseerd. Daarin was aan de woonhuiszijde een bijkeuken met 
daarnaast een privaat en verder een vijftal varkenshokken. 
 

De tiendschuur is met name interessant vanwege de relatie tussen 
de bouwperiode waarin ze is opgericht en de constructie die is 
toegepast. Ze is gebouwd in 1744 in een tijd dat in Horst nog 
boerderijen met een gebintconstructie werden gebouwd. De 
boerderij Dentjes aan de Afhangweg 6, die rond 1740 is te dateren, 
is daar een voorbeeld van (al zijn de gebinten er na een brand in 
1861 uit verdwenen).  

 
Dekbalkgebint 



            32                        INFO september 2015 № 53 

De tiendschuur heeft evenwel een dekbalkconstructie met 
dekbalken die de hele breedte van het gebouw overspannen, 
opgelegd op dragende muren en in het midden ondersteund door 
stijlen. Op de dekbalken rusten de dakspanten. Het is niet 
ondenkbaar dat de tiendschuur in Horst het eerste gebouw met een 
agrarische functie is geweest dat op deze manier is geconstrueerd. 
Het zal dan een voorbeeldfunctie hebben vervuld voor de 
boerderijbouw door plaatselijke timmerlieden en metselaars1.  
 

De jongste geschiedenis van de kasteelboerderij 
De Stichting kasteel Huys ter Horst (zij hebben, van de gemeente, 
de kasteelruïne en ommelanden in beheer en onderhoud)  heeft in 
2011 een prijsvraag uitgeschreven om te komen tot ideeën en 
toekomstplannen voor de kasteelruïne met zijn omgeving waaronder 
de kasteelboerderij en de voormalige tuin van het kasteel. 
  

 
Het gearceerde gedeelte was het uitgangspunt van de ideeënwedstrijd 

 
Deze prijsvraag heeft diverse ideeën opgeleverd. In overleg met de 
gemeente is daarna gezocht naar een professionele beoordeling 
van deze inbreng.  
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De gemeente heeft hierop een werkgroep “Kasteelse Bossen” 
gevormd. In deze werkgroep zijn alle lopende ideeën 
geïnventariseerd en kwam men tot de conclusie dat het gebied 
groter moest worden dan het uitgangspunt van de ideeënwedstrijd.   
 
De uitkomsten van deze werkgroep hebben geresulteerd in een 
“Stuurgroep Sportzone” waarin, langs alle sportverenigingen, van 
het Dendron tot en met sportpark Ter Horst, ook de horeca in 
kasteelpark ter Horst en de Stichting kasteel Huys ter Horst 
vertegenwoordigd zijn.  
Het Kasteel Huys ter Horst is het “Culturele ankerpunt” in dit gebied. 
 

 
Luchtfoto kasteel Huys ter Horst 

 
Verkoop kasteelboerderij 
Nadat op 27 december 2009 de erfpacht afliep werd verzuimd deze 
op te zeggen waardoor de overeenkomst nog vijf jaar doorliep. Eind 
2014 viel het doek voor de laatste uitbater.  
Overleg tussen uitbater en gemeente heeft niet geresulteerd in een 
nieuwe overeenkomst. 
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Het gemeentelijk beleid was inmiddels gewijzigd en op raadsvragen 
naar aanleiding van diverse perspublicatie werd het volgende 
antwoord gegeven: “De Kasteelboerderij heeft een bestemming 
horeca. Hoewel het een rijksmonument is, behoort het in eigendom 
hebben van een horecapand niet tot de core business van de 
gemeente. De gemeente heeft normaliter dergelijke panden niet in 
eigendom”.    
 

Dus de kasteelboerderij ging in de verkoop. 
 
In de pers is veel geschreven over deze verkoop. Diverse partijen 
waren geïnteresseerd. Ook de Stichting kasteel Huys ter Horst had 
haar belangstelling kenbaar gemaakt en vindt het onjuist dat dit 
cultureel erfgoed in particuliere handen komt. Echter de gemeente 
heeft anders beslist en het pand verkocht aan een nieuwe uitbater. 
Een uitbater die contractueel verplicht is het pand in zijn oude glorie 
te herstellen.  
 
De Stichting kasteel Huys ter Horst zal het hele proces kritisch 
blijven volgen. ◄ 
   
 1) Uit Horster Historiën Deel 4 
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COÖPERATIES IN AMERICA 
HayMulders  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In diezelfde periode kwam meister Doenssen naar America . Hij was 
een man met een groot hart voor het dorp. De industrialisering aan 
het einde van de 19e eeuw had in de Peel wel enige welvaart 
gebracht, maar die welvaart kwam niet ten goede aan alle inwoners. 
De producten van de kleine bedrijfjes werden vaak tegen veel te 
lage prijzen opgekocht door handelaren, die alleen het welzijn van 
hun eigen portemonnee op het oog hadden.  
Om paal en perk te stellen aan dit soort praktijken moesten boeren , 
tuinders en arbeiders zich verenigen.  
 
De eerste stap in die richting was de oprichting van de Coöperatieve 
zuivelfabriek in America in 1895. De eerste van de gemeente Horst.  
De melk werd destijds voortaan bij de boeren opgehaald door ezels 
en in de fabriek tot boter gemaakt. De fabriek gaf een goede prijs 
voor de melk. Voorheen moest de melk geleverd worden aan de 
dorpswinkelier (zoals van Kessel), die er veel minder voor betaalde.  
Kortom : men nam het heft in eigen door zich te verenigen en samen 
te gaan werken – coöpereren.  
Zo ontstonden ook de Boerenleenbank, de eiervereniging ( de 1e 
levering was 1 kist met daarin 500 eieren) , de stierhouderij (ze 
startten in 1912 met 1 stier), de Boerenbond in 1915  en de 
werkliedenvereniging in 1917.  
Hieruit ontstond de coöperatieve kruidenierswinkel, beter bekend als 
de Coöperatie. Dit groeide uit tot een bloeiend winkelbedrijf dat ten 
voordele van de aangesloten leden de concurrentie met andere 
winkels glansrijk kon doorstaan. 

We schrijven het jaar 1892 als Jan van Kessel zich in America 
vestigt als bakker in het pand waar nu Café Station America ligt 
(Nusseleinstraat).  
Van Kessel was naast bakker ook winkelier, caféhouder en had 
een maalderij. Later waren de mensen ook nog op van Kessel 
aangewezen als ze geld nodig hadden. Kortom: van Kessel had 
zich in korte tijd een positie in het dorp toegeëigend zodanig dat 
mensen nauwelijks om hem heen konden. Hij maakte hier 
“handig gebruik” van.  



            36                        INFO september 2015 № 53 

 
Advertentie uit 1937 van de Coöperatie Vooruitgang America.  

 
In de regio, dus ook in America waren de coöperaties van enorme 
betekenis voor de land- en tuinbouw. De inkoopcoöperaties zorgden 
ervoor dat aan de boer zijn kunstmest, zaai en pootgoed en veevoer 
tegen de marktprijs werd geleverd. In het verleden was hij voor de  
afzet van boter en eieren afhankelijk van marktkooplieden en 
winkeliers. De “goede” prijs voor vlees, eieren, boter en groenten 
zorgden in de eerste decennia van de 20e eeuw voor een 
bescheiden welvaart op de zandbedrijven in de regio.  
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Foto: Bestuur Coöperatie met bedrijfsleider , personeel in 1926 
Anna Vervuurt, Lei Hermans, Hoex, Eikenaar, Koster Handrie Hermans, 
Jacob Poels, Camps Piet, Tinus Geurts, Petran Vervuurt, Lei Janssen, 
Willem van der Coelen, Peters. 
 
De geschiedenis herhaalt zich nu: 120 jaar na dato wordt er in 
America weer een dorpscoöperatie opgericht. Dit vindt plaats op 31 
maart 2015. Het eerste bestuur van de coöperatie wordt gevormd 
door Gerd Hendrix, Angela Janssen, Ger van Ginkel en Jac 
Thijssen.  
 
In een relatief kleine gemeenschap als America is het belangrijk dat 
mensen met elkaar en voor elkaar zorgen voor een prettige 
leefomgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en 
gezamenlijk activiteiten ondernemen. Van belang is dat deze 
mogelijkheden voor alle Americanen openstaan en dat er aanbod is 
voor alle leeftijden.  
 
Veelal zijn bij de opzet van gezamenlijke activiteiten vrijwilligers 
betrokken. De missie van de Dorpscoöperatie is om activiteiten en 
ontmoetingsmogelijkheden te faciliteren.  
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De coöperatie is de rechtspersoon, waar vrijwillige initiatieven in 
kunnen worden ondergebracht. 
Het motto van de Dorpscoöperatie America: America dat stiët, ma 
neet zonder oow !! 
 

 
 
Goede voorzieningen, gezamenlijke activiteiten en mogelijkheden 
om te ontmoeten zijn belangrijk. Sprekende voorbeelden hiervan zijn 
de Dorps-Dagvoorziening en het project Vervoer in America (VIA) 
dat van start is gegaan. Beiden draaien op vrijwilligers. Om o.a. 
deze activiteiten bestuurlijk onder te brengen (financiën, 
administratie, verzekeringen etc.) is de Dorpscoöperatie America 
(DCA) opgericht. Wellicht kunnen in de toekomst meer activiteiten 
hierin ondergebracht worden. Zoals de naam al zegt, is een 
coöperatie een samenwerking voor en door leden. Uiteindelijk willen 
we dat zoveel mogelijk inwoners van America lid worden, als 
deelnemer aan activiteiten, als vrijwilliger, of als ondersteunend 
lid.◄ 
 
Voor meer informatie: www.americaweb.nl tabblad Dorpscooperatie.  

http://www.americaweb.nl/


            39                        INFO september 2015 № 53 

GRAFMONUMENT DE SOLDAAT TE BROEKHUIZENVORST 
Jeu Derikx 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Het is een natuurstenen reliëf van een Nederlandse soldaat met 
bepakking met de gebeitelde tekst: “Zij deden hun plicht en vielen 
als helden”. Op het voetstuk twee plaquettes met de tekst: Sergeant 
Petrus Jos. Joh. Clevis, geb. te Broekhuizenvorst 8 mrt 1911. 
Gesneuveld te Katwijk A/D Maas 10 mei 1940. Johannes Gerardus 
Derks, geb. te Wanssum 1 juli 1911. 

Op het kerkhof te Broekhuizenvorst staat een grafmonument De 
Soldaat. Dit monument is geschonken door de parochianen. Het 
is waarschijnlijk in 1941 geplaatst ter nagedachtenis aan twee 
militairen uit het dorp die in de strijd tegen de bezetters 10 mei 
1940 hun leven lieten, beiden waren 29 jaar oud. 
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Gesneuveld te Grubbenvorst 10 mei 1940. De gelden voor deze 
grafsteen zijn destijds door de parochianen geschonken. Het stond 
oorspronkelijk voor de hoofdingang van de kerk en is in juni 2000 
verplaatst tegen de kerkmuur noordzijde op kerkhof 
Broekhuizenvorst. 
 

Petrus Josephus Joannes Clevis  
Zoon van Antoon Clevis en Wilhelmina 
Coopmans (woonden Maasstraat). Geboren 8 
maart 1911 te Broekhuizenvorst en 
gesneuveld 10 mei 1940 te Katwijk ad Maas. 
Met militaire eer begraven 14 mei 1940 te 
Katwijk en op 22 juni 1940 herbegraven op 
kerkhof te Broekhuizenvorst. 
Piet Clevis was sergeant mitrailleur 
scherpschutter  II – 3 – 26  Regiment 
Infanterie Commandant van kazemat S-115, 
gevallen voor het Vaderland voor vrijheid en 

recht bij de verdediging der Maaslinie in  kazemat S-115 te Katwijk 
ad Maas. Met hem sneuvelde P.J. Litjens uit Meterik. In 1946 werd 
aan P.J.J. Clevis postuum het Bronzen Kruis toegekend. 
Piet Clevis wordt vermeld op het monument te Katwijk, op het 
monument “de Feniks” te Broekhuizenvorst en op het monument  
“de Soldaat” op het kerkhof te Broekhuizenvorst 
 

Johannes Gerardus Derks 
Johannes Gerardus Derks geboren 1-7-1911 
te Wanssum woonachtig te Broekhuizenvorst 
gesneuveld 10-5-1940 te Grubbenvorst. 
Dienstplichtig soldaat 3-111-26-RI functie 3e 
sectie. 
Gesneuveld omgeving koepelkazemat G 
141, 3e kazemat ten zuiden van het pontveer 
Grubbenvorst. Met hem sneuvelde Christiaan 
Bernard Brueren uit Baarlo en Jan van der 
Schelling uit Rotterdam. 
Deze groep rond koepel G 141 heeft zich 
dapper geweerd en diverse aanvallen 
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afgeslagen. Nadat de zware mitrailleur in de koepel was 
uitgeschakeld besloten zij zich terug te trekken, daarbij sneuvelden 
twee van hen en de derde is in de loopgraaf gesneuveld. 
Johannes Gerardus Derks staat vermeldt op het oorlogsmonument 
te Grubbenvorst, op het monument de "Feniks" te Broekhuizenvorst 
en op het oorlogsgraf de "Soldaat" op het kerkhof te 
Broekhuizenvorst.  
 
 
Wanneer werd monument geplaatst en wie was de kunstenaar ?? 
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LEZINGEN, CURSUSSEN en EXCURSIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2015 
 

7 januari 2015 
Avondbezichtiging Sint Odakerk te Melderslo onder begeleiding van 
de heren Harry Litjens en Wim Moorman,  
 

28 januari 2015 
Lezing: "200 Jaar Koninkrijk" door Dr. Eric Lemmens uit Maastricht,  
 

7 maart 2015 
Kleine excursie Gennep op  
 

11 maart 2015 
Jaarvergadering, lezing over het "Huijs de Hildert" door drs. Xavier 
van Dijk. 
 

14 maart 2015 
Planten Mispelboom 
 

8 april 2015 
Lezing: "De Meester van Elsoo" door Drs. Peter te Poel 
 

11 april 2015 
Voorjaarsexcursie Antwerpen, met een bezoek aan beeldentuin 
Middelheim en het MAS 
 

1 juli 2015 
Avondwandeling in Swolgen.  
 

Wintercursus 2015: Literatuur in Limburg 
 

De verslagen van de lezingen en excursies worden na de lezing 
of excursie op de website van het LGOG kring Ter Horst 
geplaatst. Met ingang van deze uitgave vermelden wij alleen de 
omschrijving met een verwijzing naar de website 
www.lgogterhorst.nl. Mocht u niet in de gelegenheid zijn de 
website te raadplegen, dan kunt u contact opnemen met de 
secretaris.  

http://www.lgogterhorst.nl/
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PROGRAMMA + ACTIVITEITEN 2015 - 2016 
 
Woensdag 16 september 2015:  
Lezing over de Norbertijnen door de heer Jan Sanders 
 
Woensdag 11 november 2015:   
Lezing "Spotten met de vijand" over spotprenten over W.O. I door de 
heer Kees Verhagen 
 
Woensdag 16 december 2015:  
Lezing over kerstgebruiken door mevrouw Kitty Janssen 
 
Dinsdag 22 december 2015:  
Kleine excursie naar Tienray. Bezichtiging van de kerk en een 
gedeelte van de kerststallenverzameling van pastoor Verheggen 
 
Dinsdag 26 januari 2016:  
Wintercursus De Peel 
 
Woensdag 3 februari 2016:   
Lezing over carnaval en carnavalsgebruiken door de heer Sander 
Mattheijssen 
 
Dinsdag 16 februari 2016:  
Wintercursus De Peel  
 
Dinsdag 23 februari 2016:  
Wintercursus De Peel 
 
Woensdag 16 maart 2016:  
Jaarvergadering 
 
Zaterdag 9 april 2016:    
Excursie. Nog nader te bepalen  
 
Woensdag 13 april 2016: 
Lezing over de geschiedenis van het champignononderwijs in Horst 
door de heer Bram van de Nieuwenhuisen 
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BESTUUR LGOG KRING TER HORST  
 

Voorzitter: 
Dhr. drs. M.P.G.M. van den Munckhof, (Marcel)  
Harrie Driessenstraat 3, 5961 TT Horst. Tel: (077)3981833  
vdmunckhof.m@gmail.com  
 

Secretaris en vice-voorzitter: 
Dhr. P.J.T. Vissers, (Jan)  
Hertog Willemlaan 16, 5961 TK Horst. Tel: (077)3984140 
secretariaat@lgogterhorst.nl 
 

Penningmeester: 
Dhr. P. Jakobs R.T., (Peter)  
De Pelslap 7, 5961 LP Horst. Tel: (077)3985242 
peter.jakobs@ziggo.nl  
 

Lid: 
Mw. W.J.G. Seuren-Keijsers, (Mien)  
De Donckstraat 41, 5975 AB Sevenum. Tel: (077)4671443 
pwa.seuren@home.nl 
 

Lid: 
Dhr. ing. P.J.M. Jakobs, (Pieter)  
Gastendonkstraat 15, 5961 JW Horst. Tel: (077)3986873 
lgog@lgogterhorst.nl  
 

Lid: 
Dhr. A.H. Snellen (Arie)  
Nieuwe Baan 6, 5865 AN Tienray. Tel: (0478)692196 
arie48@ziggo.nl 
  

Lid: 
Dhr. drs. X.C.C. van Dijk (Xavier) 
St. Josephstraat 18, 5961 GM Horst. Tel: (077)4654354 
x.van.dijk@raap.nl 
 

Verspreiding convocaten/persberichten: 
Dhr. drs. W.J. Moorman, (Wim) 
Meterikseweg 153, 5961 CV Horst. Tel: (077)3981606 
wim.moorman@hetnet.nl   

mailto:arie48@ziggo.nl
mailto:x.van.dijk@raap.nl
mailto:wim.moorman@hetnet.nl

