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Jaaroverzicht 2015

7 januari

De eerste inloopmiddag
in het nieuwe jaar wordt
weer goed bezocht.

7 januari

Op de traditionele
nieuwjaarsbijeenkomst
in de aula van
basisschool De
Mussenberg worden de
leden ontvangen met

koffie/thee en wafels, gebakken door Gonny Sillen.

3

De voorzitter heet allen welkom en kijkt terug op een succesvol
verenigingsjaar. Hij laat in het kort de activiteiten uit 2014 de revue passeren
en staat uitgebreid stil bij de succesvolle tentoonstelling ’70 jaar bevrijding
Horn’ en de uitgave van het boekwerk ‘Oorlogsslachtoffers Horn’ op 27 en
28 december. Naast de aanmelding van meerdere nieuwe leden memoreert de
voorzitter dat in 2014 vier leden zijn overleden te weten Jan Alers, Lia van Ass,
Fer Maessen en Yvonne Stienstra-Fieten.
Nadat het jaarprogramma 2015 bekend is gemaakt, wordt een gezamenlijke
toost uitgebracht op het nieuwe jaar.

Hierna worden beelden getoond van de feestelijke heringebruikname van
molen De Welvaart in oktober 2014 en foto’s uit ons archief.
Onder het genot van een hapje en een drankje wordt nog gezellig en lang
nagepraat.

12 januari

De werkgroep genealogie komt voor het eerst in het nieuwe jaar bijeen.

12 januari

Jan Schreurs en Theo Peeters controleren ten huize van penningmeester Frits
Theeven de financiële gang van zaken van de vereniging over het boekjaar 2014.

15 januari

In Dagblad De Limburger is een artikel geplaatst over het boekwerk
‘Oorlogsslachtoffers Horn’.
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@ Copyright 2015 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad. Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt uitdrukkelijk
voorbehouden. Donderdag, 15 januari 2015.

18 januari

Namens het bestuur feliciteren Agnes Knoops, Henk Schreurs en Har Sillen,
tijdens de ‘Prinseresepsie’ in MFC De Postkoets, Paul Barten met zijn
uitverkiezing tot prins Paul III van De Sjaopsköp Häör.
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21 januari

Een afvaardiging van het bestuur heeft overleg met Jan Op de Ven en zijn
zwager Wim Pijpers over de uitgave van een jubileum-Blaedje. Het Blaedje
bestaat dit jaar namelijk vijftig jaar.

Overig
-

Bestuursvergadering op 5 januari.
Bijeenkomst werkgroep genealogie op 12, 19 en 26 januari.
Bijeenkomst werkgroep kroniek op 8, 27 en 29 januari.
Bijeenkomst tekstcommissie kroniek op 13 en 26 januari.
Inloopmiddag op 7, 14, 21 en 28 januari.

4 februari

Voorzitter Har Sillen opent de jaarvergadering en heet iedereen van harte
welkom. Hij geeft voor de vele aanwezigen een terugblik op de gebeurtenissen
van het afgelopen jaar aan de hand van het jaarverslag 2014. Penningmeester
Frits Theeven presenteert het financieel verslag 2014 en de begroting 2015.

6

Jan Schreurs doet ook namens Theo Peeters verslag van de bevindingen van de
kascontrolecommissie. De financiële administratie is keurig en overzichtelijk
verzorgd en is in orde bevonden. De vergadering verleent de penningmeester
en de overige bestuursleden decharge. Daarna volgt de verkiezing van de
aftredende bestuursleden Har Sillen en Mart Graef. Beiden worden bij
acclamatie herkozen. Adelin Remy belicht op een luchtige en humoristische
manier het jaarprogramma 2015.
Er is een nieuwe werkgroep ‘Horn 2015’ opgericht die foto’s maakt van onder
meer straatbeelden en woningen. De voorzitter richt een oproep aan de leden
om zich hiervoor aan te melden.
Na de pauze vertelt
Mart Graef over ‘De
Hornse wortels van een
Catalaanse familie’.
Aanleiding voor de
lezing is het contact
dat Anna Ruiz uit
Barcelona in de zomer
van 2014 opnam met de
heemkundevereniging.
Zij had ontdekt dat
een verre voorouder
van haar afkomstig
was uit Horn. Via
correspondentie
met Henk Schreurs
kreeg zij een kopie
van de doopakte van
Joannes Mertens en
de huwelijksakte
van zijn ouders met
daarin aangetekend de
erkenning als zoon van
beiden. Joannes Michael
Kaijser was in 1770
in Horn gedoopt als
onwettig kind van een
uit Gulik afkomstige
soldaat in Spaanse

dienst, eveneens Joannes Michael Kaijser geheten,
en de in Horn geboren Maria Mertens. De ouders
trouwden enkele maanden later en in 1784 vertrok
het gezin naar Spanje. De lotgevallen van deze
familie konden door Mart worden achterhaald aan
de hand van de kerkregisters van Horn en diverse
parochies in Catalonië, militaire archiefstukken
uit Madrid en een notariële akte uit Maaseik.
In een korte voordracht worden de resultaten
van deze zoektocht gepresenteerd, waardoor de
familiebanden tussen Horn en Barcelona na 230 jaar
weer boven water zijn gekomen.
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Na afloop van de lezing wordt het jaarverslag 2014 uitgereikt, waarin de
gebeurtenissen van de vereniging in woord en beeld zijn opgenomen.

12 februari

Heemkundevereniging Horn toont in Daalakkerserf
voor de leden van de Seniorenvereniging de film
‘De Meysbergh: sporen door de tijd’, gemaakt door
Peter Crins uit Leveroy. Boerderij De Meysbergh
van zijn grootvader is in het bijna twee uur durend
filmportret het vertrekpunt voor vele verhalen

12 februari

Mevrouw Liny Kruders
meldt zich aan als
200ste lid van de
vereniging.

12 februari

Wim Brinkhaus start
in ons lokaal de cursus
PRO-GEN waarvoor
zich hebben aangemeld:
Agnes Crijns, Mia
Dings, Pierre van der
Elsen, Anny Ickenroth,
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over de streek rond
Hunsel, Swartbroek,
Heythuysen, Leveroy
en Weert. De talrijke
bezoekers komen
veel te weten over
belevenissen uit beide
wereldoorlogen,
het dagelijks leven
op het platteland,
geloofsperikelen,
landbouwtechniek en
zelfs over de Franse tijd.
De aanwezigen genieten
zichtbaar van de dialect
gesproken verhalen van
gewone mensen, die
afgewisseld worden met
historische foto’s en
filmfragmenten.

John Koolen, Sophia Levels, Pieter Ligtenberg, Paul Peters, Wim Ramakers,
Adelin Remy, Henk Schreurs, Anny Stultjens en Jeanne Theeven. De cursus,
bestaande uit vijf lessen, omvat het installeren van PRO-GEN tot het maken
van een of meerdere uitvoerbestanden, waarbij tips en trucs natuurlijk niet
ontbreken. De volgende bijeenkomsten vinden plaats op 24 februari, 12 en 24
maart en op 7 april.

Overig
-

Bestuursvergadering op 2 februari.
Bijeenkomst werkgroep genealogie op 2, 9, en 23 februari.
Bijeenkomst werkgroep kroniek op 11, 26 en 27 februari.
Bijeenkomst tekstcommissie kroniek op 17 februari.
Inloopmiddag op 4, 11, 18 en 25 februari.

4 maart

Tijdens de druk
bezochte inloopmiddag
worden weer vele
gegevens uitgewisseld.

4 maart

Voor circa tachtig
bezoekers geven
Martijn van der Zijp,
Rouke van der Hoek,
Erik Bijlsma, Gerald
Joosten en Margriet
Satijn, medewerkers
van Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland, een
presentatie over de
geschiedenis van het
bevaarbaar maken van
de Maas, de kanalisatie,
het aanbrengen van
stuwen en sluizen,
het veranderd
winterbed, waarom

is Lateraalkanaal West gegraven en over de
maatregelen die worden genomen tegen hoogwater.
Ook wordt de film ‘De Maas van Morgen’ getoond
over de reeds voltooide werkzaamheden.
Na de pauze wordt de lezing vervolgd met het
‘Retentiebekken Lateraalkanaal West’. Bij veel
regen kan het water in de Maas flink stijgen.
In Maasgouw en Leudal wordt daarom door
Rijkswaterstaat een retentiegebied ingericht.
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Dit is een gebied waar tijdens hoogwater het rivierwater tijdelijk naar toe kan
stromen waardoor de kans vermindert dat stroomafwaarts gelegen gebieden
overstromen. Het retentiegebied bestaat uit een noordelijk bekken bij Horn met
een oppervlak van 226 hectare en een zuidelijk bekken van 264 hectare dat
ingeklemd ligt tussen het Lateraalkanaal, de provinciale weg N280, Beegden
en de woonwijk Sleydal in Heel. Het gebied kan daarmee 3,5 miljoen m3 extra
water bevatten en geeft een waterstandverlaging van ongeveer 10-15 cm bij
Roermond.

Middels een powerpoint-presentatie wordt getoond welke maatregelen
worden getroffen. Ook de techniek, de aanpassing van de omgeving en de
samenwerking met vele partijen wordt toegelicht. Na afloop van de boeiende
presentatie beantwoordt het projectteam individuele vragen van de aanwezigen.

9 maart

Het bestuur bespreekt met de leden van de werkgroep genealogie de
werkzaamheden die door de groep zijn verricht voor de boeken ‘De Steegstraat’
en ‘Oorlogsslachtoffers Horn’. Geconcludeerd wordt dat het eindresultaat zeer
positief te noemen is ondanks de grote werkdruk. Verder worden de individuele
en gezamenlijke doelen voor 2015 besproken.
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11 maart

Tijdens de jaarvergadering is een oproep gedaan aan leden voor medewerking
aan het fotografisch vastleggen van Horn anno 2015. Frans Lintjens, Anne
Nieboer en Theo Peeters wisselen met een afvaardiging van het bestuur van
gedachten over de opzet van het project. Theo maakt richtlijnen voor het
vastleggen van panden en straatbeelden zodat iedereen op uniforme wijze
foto’s maakt. De foto’s worden niet gepubliceerd maar worden opgeborgen in
het archief van de heemkundevereniging. Zo kan over tientallen jaren nog eens
teruggekeken worden naar Horn in het jaar 2015. Om het project dit jaar af te
kunnen ronden zijn er meer fotografen nodig.

18 maart

Wim Ramakers zit namens de heemkundevereniging op een stembureau
voor de verkiezing van leden van de provinciale staten en van de Limburgse
waterschappen. Hiermee spekt hij de kas met € 125,-.

18 maart

Adelin Remy en Henk Schreurs vertegenwoordigen de heemkundevereniging
in het overleg van de samenwerkende heemkundeverenigingen Leudal dat
plaatsvindt in De Roffert in Buggenum. Bespreekpunten zijn de frequentie van
de gezamenlijke heemkundedag, het Aezel Projek Limburg en het gemeentelijk
subsidiebeleid. Tevens wordt geïnventariseerd waar de heemkundeverenigingen
zijn gehuisvest, de huurkosten en het aantal leden per vereniging.

25 maart

Tijdens de inloopmiddag
worden de gele en
witte bloemen gemaakt
voor de kransen op de
wegkruisen.

27 maart

Christien Brauer,
Mia Dings, Christien
Dings, Agnes Knoops,
Betsie Reijnen, Jeanne
Theeven en
11

Toos Timmermans maken in de gymzaal van basisschool De Mussenberg voor
het achtste achtereenvolgende jaar kransen van palmtakken en coniferengroen
voor de drie wegkruisen die Horn rijk is. Mart van Herten zorgt voor
palmtakken en Ben Dings voor coniferengroen. Op de kransen zijn witte en
gele bloemen aangebracht. Frits Theeven en Har Sillen zorgen er voor dat de
aanwezigen op tijd worden voorzien van een kopje koffie/thee, een stukje vlaai
en een drankje. De kransen worden mede door Rinus Graef opgehangen.
Van de activiteit wordt door NTR een filmopname gemaakt voor het
programma ‘Landinwaarts’. In dit landelijk programma gaat Dieuwertje Blok
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op zoek naar pareltjes
van lokale cultuur
en traditie en laat ze
onder meer zien hoe
rijk de cultuur van heel
Nederland is door diep
de regio in te duiken.
Christien Dings, Jeanne
en Frits Theeven worden
geïnterviewd over het
initiatief. De opname
wordt op 2 en 4 april
uitgezonden op NPO 2.
Van de reportage heeft
de vereniging van NTR
een dvd ontvangen.

Overig
-

Bestuursvergadering op 2 en 30 maart.
Bijeenkomst werkgroep genealogie op 2, 16, 23 en 30 maart.
Bijeenkomst werkgroep kroniek op 5 en 16 maart.
Inloopmiddag op 4, 11, 18 en 25 maart.
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1 april

Voor meer dan zeventig bezoekers wordt de Kroniek Horn 2014 gepresenteerd
in de aula van basisschool De Mussenberg.

Voorafgaand aan de presentatie geeft de uit Linne afkomstige Jan Schuren, een
groot liefhebber van de Limburgse taal en bekend van de wekelijkse column
‘Druimentaere’ in Dagblad De Limburger, een voordracht over ‘Limburgs:
waat ’n taal’.
In zijn lezing maakt hij duidelijk waarom het Limburgs met recht een taal
genoemd kan worden. In een boeiende presentatie komen aan de hand van
historisch materiaal en geluidsfragmenten alle facetten voorbij die aantonen
waarom in 1997 het besluit is genomen het Limburgs te erkennen, onder deel II
van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden, als
uiting van culturele rijkdom.
Na de pauze laat Har
Sillen aan de hand
van een door Adelin
Remy samengestelde
PowerPoint-presentatie
in vogelvlucht de
Kroniek Horn 2014
zien. De voorzitter
bedankt de werkgroep
voor de samenstelling
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van de lustrum-editie en biedt Christien Brauer, Jan Claessen, Mia Dings, Piet
Ickenroth, Betsie Reijnen, Har Schulpen en Toos Timmermans naast een kroniek
ook een bloemetje aan. Christien Dings, die deze avond niet aanwezig is, krijgt
de kroniek en het bloemetje op een later tijdstip uitgereikt. Een woord van
dank gaat verder uit naar Mart Graef, Henk Schreurs en Frits Theeven, die de
conceptteksten zorgvuldig hebben nagekeken.
Har Sillen heeft de opmaak van de kroniek voor zijn rekening genomen.

Als afsluiting van de avond zingen Theo Peeters en Adelin Remy een drietal
liederen.
Na afloop liggen de plakboeken over de gebeurtenissen uit 2014 voor
geïnteresseerden ter inzage.

7 april

Wim Brinkhaus geeft
de vijfde en laatste
bijeenkomst over
PRO-GEN. De deelnemers aan de cursus
hebben vele tips
gekregen en trucs
geleerd.
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15 april

Anny Ickenroth, Sophia Levels, Wim Ramakers, Adelin Remy, Henk Schreurs,
Jeanne en Frits Theeven bezoeken een bijeenkomst in het Leudalmuseum
over het Aezel Projek Limburg (Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse
Eigendommen en Leefgemeenschappen), dat tot doel heeft de versnipperde
erfgoed-informatie in Zuid Nederland te digitaliseren. Er wordt een oproep
gedaan aan de aanwezige verenigingen om deel te nemen aan het project.

22 april

Adelin Remy maakt met leerlingen van groep 7 van basisschool De
Mussenberg een wandeling door Horn langs de nog zichtbare overblijfselen van
de oorlog.

22 april

Voor het foto-project Horn 2015 zijn ook de fotografen Ron Hartog, Kees de
Jong en Toon Wolters aanwezig om met een delegatie van het bestuur verdere
afspraken over het project te maken. Frans Lintjens, Anne Nieboer en Theo
Peeters presenteren ieder een tiental foto’s. Deze worden besproken met als
doel dat iedereen op uniforme wijze foto’s maakt. Er wordt een verdeling
gemaakt wie welke straten fotografeert. Het maken van foto’s in Horn wordt
kenbaar gemaakt in
’t Blaedje en in het
LeudalNieuws.

26 april

De gemeente Leudal
heeft de vrijwilligers
van dorpsraden en
heemkundeverenigingen
uit Leudal, die
meegewerkt hebben aan
het ‘wandelroutenetwerk
gemeente Leudal’, de
Plattelandscoöperatie
Peel en Maas en het
Routebureau Noorden Midden-Limburg
16

uitgenodigd voor de officiële opening van het netwerk. Namens het bestuur van
de heemkundevereniging zijn Adelin Remy en Frits Theeven aanwezig. Na een
gezamenlijk Italiaans ontbijt in Restaurant Porto Maurizio in Heythuysen wordt
een informatiebord, bij het naastgelegen pand Penders Voetzorg, feestelijk
ingewijd. Aansluitend aan het officiële gedeelte wandelen de aanwezigen naar
Landgoed Beylshof in Heythuysen, een van de locaties die dit jaar meedoen
aan het evenement ‘Loeren bij de Boeren’.
Namens de heemkundevereniging hebben Adelin Remy en Henk Schreurs de
routes in Horn en in het buitengebied van Horn samengesteld.

26 april

Op uitnodiging van heemkundevereniging Maas- en Swalmdal bezoeken
Jeanne en Frits Theeven namens de heemkundevereniging de officiële
opening van de expositie ‘Oorlogsleid tösse Maas en Pruse bos’ in het atrium
van WoonGoed 2-Duizend in Reuver. De expositie handelt over de Tweede
Wereldoorlog en omvat de mobilisatie, inval, bezetting, verzet, evacuatie en
bevrijding in de plaatsen Reuver, Beesel, Swalmen en Belfeld. Ook wordt er
getoond op welke wijze de inwoners van de Duitse buurtgemeente Bracht de
oorlog hebben beleefd. Heemkundevereniging Horn heeft enkele documenten
in bruikleen gegeven voor de tentoonstelling.

29 april

Har Sillen en Frits Theeven hebben overleg met burgemeester Arno Verhoeven
over de mogelijkheden tot plaatsing van een kunstwerk op de historische
locatie ‘De galgenberg’.

29 april

Bob Luijks, natuurfotograaf uit Horn, geeft in de
aula van basisschool De Mussenberg voor meer
dan zestig bezoekers een lezing over ‘Natuur in
Midden-Limburg’.
Bob heeft reeds van jongs af aan belangstelling
voor de dieren- en plantenwereld. Zijn interesses
worden verenigd in fotografie, waarbij respect
voor de natuur voorop staat. Dit blijkt ook uit
de vele prachtige foto’s die hij laat zien uit de
eigen omgeving. Bekende maar ook minder
bekende plekken passeren de revue. Hij gaat in op
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interessante weetjes van de getoonde planten en dieren. Ook geeft hij uitleg op
welke wijze zijn foto’s tot stand komen. Geduld, kennis en passie zijn enkele
van de ingrediënten die samen de foto’s maken.

Overig
-

Bestuursvergadering op 27 april.
Bijeenkomst werkgroep genealogie op 13 en 20 april.
Bijeenkomst werkgroep kroniek op 30 april.
Bijeenkomst tekstcommissie kroniek op 17 april.
Inloopmiddag op 1, 8, 15, 22 en 29 april.

4 mei

Tijdens de Dodenherdenking zijn in de kerk twee expositieborden opgesteld
waarop ‘de gezichten’ van de oorlogsslachtoffers in Horn zijn aangebracht.
De foto’s zijn opgeprikt door Mia Dings, Agnes Knoops en Toos Timmermans.

6 mei

Om 8.30 uur vertrekken achtenveertig leden per touringcar naar
’s-Hertogenbosch. Daar sluiten Antonie Verhees en Mart Graef zich aan
bij het gezelschap. Na het nuttigen van een Bossche bol met koffie/thee bij
Lunchroom Royal, wordt in meerdere bootjes een rondvaart gemaakt over de
Binnendieze.
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De schippersgidsen vertellen over het ontstaan en de geschiedenis van de
Binnendieze, het water dat kronkelt door de stad. Uitgebreid wordt aandacht
besteed aan de verschillende oude panden met hun oorspronkelijke functie, hoe
de handelaren hier vroeger doorheen voeren, over het water dat werd gebruikt
als watervoorziening, wasplaats en visplaats maar ook als afvalstort. Tot
ongeveer veertig jaar geleden was het water nog een open riool. Door de aanleg
van een rioolstelsel in de stad verdween de Binnendieze langzaam. In 1972
werd het vaarwater beschermd stadsgebied. De uitleg over de geschiedenis van
de Binnendieze wordt aangevuld met mooie anekdotes.
Na de lunch in Bistro
De Eeterij wordt
een bezoek gebracht
aan het stadhuis van
’s-Hertogenbosch, een
dertiende-eeuws stenen
huis op de Markt, waar
het stadsbestuur in
1366 zijn intrede nam
en dat in 1372 werd
omgedoopt tot raadhuis.
De groep wordt
opgedeeld en rondgeleid
door drie gidsen. Tijdens
de rondleiding krijgen
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we onder meer de prachtige raadszaal te zien, de indrukwekkende hal, de
Oranjegalerij en de met goudleer gedecoreerde trouwzaal.
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Jac Wijnands wandelt met een aantal personen nog naar de imponerende
Sint-Janskathedraal waar hij onder andere vertelt over de enorme rijkdom aan
beeldhouwwerk van de kathedraal. In Café De Graven van Leuven wordt nog
een drankje genuttigd ter afsluiting van het geslaagde uitstapje.

Na een voorspoedig verlopen terugreis is de groep om 18.20 uur weer in Horn.

11 mei

Har Sillen beplakt de ramen van de huiskamer van de heemkundevereniging.
De foto die hiervoor is gebruikt, is gemaakt door Theo Peeters, Hoogstraat 53.
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28 mei

De uitslag van de
Rabobank Clubkas
Campagne wordt
bekend gemaakt in
De Bombardon te
Heythuysen. Evenals
vorige jaren heeft
Heemkundevereniging
Horn in Horn de meeste
stemmen gekregen. Dit
jaar heeft de vereniging
255 stemmen ontvangen,
96 meer dan in 2014.
Rabobank Peel, Maas
en Leudal heeft een
bedrag van € 200.000,beschikbaar gesteld
voor een extra financiële
ondersteuning voor

verenigingen uit het werkgebied om hun ambities
en doelen te realiseren. Maar liefst 11.948 leden
brachten in totaal 58.209 stemmen uit. Dit betekent
dat één stem € 3,43 waard is. Aan de 255 stemmen
is een geldbedrag van € 876,15 verbonden. Namens
het bestuur ontvangt Frits Theeven de cheque.

31 mei

De vereniging ontvangt het droeve bericht van het
overlijden van Harry Hoeijmakers. Zijn interesse
voor onze vereniging zullen wij niet snel vergeten.

Overig
-

-

3 juni

Bijeenkomst werkgroep genealogie
op 4, 11 en 18 mei.
Bijeenkomst werkgroep kroniek
op 7, 21 en 28 mei.
Bijeenkomst tekstcommissie kroniek
op 22 mei.
Inloopmiddag op 13, 20 en 27 mei.

Voor een talrijk publiek geven Wim Pijpers en Jan Thomassen een lezing over
de geschiedenis van het schutterswezen. Bijzondere gasten op deze avond
zijn de keizer en keizerin Pieter en Ilda Giebels, Niels Hendriks, de koning
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uit 2014 en marketentster Wendy Wijers - Huijskens, allen van schutterij Sint
Martinus uit Horn. Rinus Graef heeft een kleine tentoonstelling ingericht en hij
geeft uitleg over het maken van kogels.

Wim Pijpers, lid van de
heemkundevereniging,
neemt het historische
deel voor zijn rekening
vanaf de prehistorie
tot de oprichting van
de Oud Limburgse
Schuttersfederatie in
1937. Hij was in 1988
de initiator en later
gedurende vijftien
jaar hoofdredacteur
van het Limburgs
Schutterstijdschrift.
Momenteel is hij
redacteur van dit
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tijdschrift en sinds 1986 secretaris van de stichting Steun Aan het Schutters- en
Gildewezen in de beide Limburgen.
Wim leidt ons door de geschiedenis van het schutterswezen. Hij vertelt onder
andere over het ‘heidense’ vogelschieten, de komst van de Fransen hetgeen
betekent dat het gehele Limburgse schutterswezen tot 1815 verboden wordt, de
sterke opbloei van de schutterijen omstreeks 1880 en de schuttersfeesten.
Na de pauze vervolgt Jan Thomassen, bestuurslid van schutterij St. Michaël
uit Ool, de presentatie over de geschiedenis na 1937. Hij bespreekt onder meer
de taken van de huidige schutterijen, de samenstelling van een schutterij, de
verschillende typen uniformen, de functie van marketentsters, koningsparen
en keizers met de zilveren schilden. Ook het Bondsschuttersfeest, het Oud
Limburgs Schuttersfeest en het Kinjer-OLS komen aan de orde.
Tijdens de pauze biedt de keizer alle aanwezigen een ‘keizerbitter’ aan.

4 juni

De fotowerkgroep Horn 2015 komt bij elkaar om de vorderingen te bespreken.
Namens het bestuur zijn Mia Dings en Agnes Knoops aanwezig. Gezamenlijk
worden foto’s bekeken die recentelijk zijn gemaakt. Theo Peeters maakt een
voorstel voor een uniforme naamgeving van de bestanden. Nieuwe fotograaf is
Wiel Peeters. De groep bestaat thans uit zeven fotografen.
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7 juni

De heemkundevereniging is weer present tijdens de gezellige Lentemarkt in
het centrum van Horn. Onder een stralend zonnetje helpen Henk Schreurs,
Frits Theeven, Betsie en Wim Reijnen, mee bij de opbouw van de kraam en
Christien Brauer, Anny de Brouwer, Mia Dings, Jeanne Theeven en Toos
Timmermans zorgen voor de verkoop van boeken, ansichtkaarten, kronieken en
kalenders. Via een laptop worden oude foto’s getoond. De belangstelling voor
onze verkoopstand is groot en de verkoop is prima.

10 juni

Frits Theeven heeft overleg met Perry van Doorn, beleidsmedewerker
archeologie van de gemeente Leudal. Archeologie heeft binnen onze vereniging
nog onvoldoende aandacht. De rol van een heemkundevereniging is belangrijk
voor het beschikbaar krijgen of leveren van lokale kennis aan de gemeente.
Daarnaast kan door amateurarcheologen ondersteuning worden geleverd bij
archeologisch (proefsleuven)onderzoek en kan worden meegewerkt bij het
zichtbaar en openbaar maken van vondsten. Dat kan bijvoorbeeld door foto’s
te maken van de opgravingen en deze uit te geven in een rapport voorzien van
beschrijvingen van de constateringen en/of vondsten. De vereniging ontvangt
van de gemeente digitaal waardenkaarten en enkele archeologische rapporten.
Deze kaarten en rapporten kunnen bij de vereniging worden ingezien.
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22 juni

Henk Schreurs is door Wim Cremers, presentator en programmamaker bij
TV Limburg, benaderd om een filmopname te maken van en in Kasteel Horn.
Samen met zijn cameraman maakt hij vandaag opnames. De beelden vormen
een deel van een uitzending over zaken in Limburg die aan de aandacht dreigen
te ontsnappen of die onjuiste denkbeelden oproepen. Met name de plaatsnamen
Hoorn en Horn worden in de historie nog al eens verwisseld. Adelin Remy
vertelt in de reportage over de historie van het kasteel en zijn vroegere
bewoners, onder andere graaf Philips de Montmorency. Tevens belicht hij de rol
die deze laatste graaf van Horne samen met Willem van Oranje en de graaf van
Egmont speelde in het verzet tegen de Spanjaarden. Ook de oude bouwhistorie
van het kasteel komt aan bod.
Robert Magnée vertelt over zijn familie, waarbij met name zijn grootmoeder
wordt genoemd, die zich inzette voor het herstel van het kasteel na de Tweede
Wereldoorlog en na de grote brand in 1948.
De uitzending op TV Limburg vindt plaats op donderdag 6 augustus vanaf
9.00 uur en in de herhalingen.

22 juni

Adelin Remy en Henk Schreurs nemen in het gemeentehuis van Leudal deel
aan een overleg over beheer en onderhoud van het wandelknooppuntennetwerk
Leudal. Het beheer en onderhoud heeft de gemeente bij het Routebureau
Noord- en Midden-Limburg neergelegd. Er wordt hulp gevraagd aan
vrijwilligers van verenigingen, maar ook aan andere geïnteresseerden, voor het
controleren van de bewegwijzering en voor klein onderhoud van de routes. Het
maaibeheer van de gemeente krijgt in de bespreking ook de nodige aandacht.

24 juni

Har Sillen en Frits Theeven hebben overleg met Juul Poels en Stephan
Berendsen van de gemeente Leudal inzake de concept-aanvraag
omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kunstwerk op de locatie
Galgenberg.

24 juni

Jac Wijnands geeft voor vierenveertig deelnemers een exclusieve rondleiding
in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond. Het thema van de rondleiding is
‘Roermond, centrum van vlakglaskunst’. Na een algemene inleiding over de
historie en renovatie van de kathedraal leidt Jac de aanwezigen rond langs de
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gebrandschilderde ramen.
Hij staat uitgebreid stil
bij de betekenis van
de afbeeldingen op
de ramen. Vanaf 2005
worden de ramen met
helder glas, noodramen
uit 1950, vervangen door
gebrandschilderde ramen.
Er zijn nu dertig ramen
van negen verschillende
kunstenaars zoals van
Joep Nicolas, Max Weiss,
Diego Semprun Nicolas,
Huub Kurvers, Bernd
Nestler en Annemiek Punt.
Acht ramen zijn nu nog kleurloos. Ook die zullen binnen afzienbare tijd in vele
kleuren stralen. Intussen is onder leiding van projectleider Wijnands aan de
renovatie en vernieuwing van de kathedraal € 5.300.000,- besteed.
Na de boeiende rondleiding wordt onder het genot van een drankje nog gezellig
nagepraat bij Restaurant L’Union.

27

Overig
-

2 juli

Bestuursvergadering op 1 en 29 juni.
Bijeenkomst werkgroep genealogie op 1, 8, 15, 22 en 29 juni.
Bijeenkomst werkgroep kroniek op 2 en 11 juni.
Bijeenkomst tekstcommissie kroniek op 15 juni.
Inloopmiddag op 3, 10, 17 en 24 juni.

Mart Graef heeft van Horn anno 1850 een kaart
gemaakt waarop aangegeven de 165 panden die
in dat jaar aanwezig zijn. De genealogie-groep
gaat vanaf 1850 tot nu de families uitwerken
en de bewoningsgeschiedenis van de woningen
achterhalen. Mart geeft aan de werkgroep en
het bestuur een toelichting op welke wijze deze
onderzoeken kunnen worden verricht. Voor het
uitzoeken van families kan gebruik worden gemaakt
van de burgerlijke stand, het bevolkingsregister,
de memories van successie, gedachtenisprentjes,
rouwbrieven, foto’s en persoonlijke documenten.
Voor de bewoningsgeschiedenis kan informatie
worden verkregen uit het kadaster en van foto’s
en documenten. Ook uit het optekenen van
persoonlijke verhalen kunnen extra gegevens
worden achterhaald. De werkgroep kan met deze
achtergrondinformatie aan de slag.
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6 juli
AEZEL
PROJEK
De bijeenkomst in
ons heemkundelokaal
over het Aezel Projek
Limburg wordt prima
bezocht. Lian Geuns,
coördinator voor onder
meer de gemeente
Leudal, geeft een
toelichting over het
doel en de opzet van
het project. Ook gaat
ze in op het deel waar
vrijwilligers voor
worden gezocht. Na
de pauze geeft Mart
Graef een presentatie
over het werken met
kadastrale leggers en
bevolkingsregisters bij
de reconstructie van de
bewoningsgeschiedenis
van de Steegstraat.
Meerdere personen
hebben interesse
om medewerking te
verlenen aan het project.

8 juli

Een bestuursdelegatie
evalueert met de
werkgroep kroniek
de jubileumuitgave
Kroniek Horn 2014 en
kijkt vooruit naar de
uitgave 2015.

28 juli

De vereniging ontvangt het droeve bericht van
het overlijden van Christien Brauer. Ze was vanaf
de oprichting lid van onze vereniging en zeer
betrokken bij alles wat gebeurde. Tevens was
Christien actief als lid van de werkgroep kroniek.

Overig
-

Bestuursvergadering op 20 juli.
Bijeenkomst werkgroep genealogie op 6, 13 en 20 juli.
Bijeenkomst werkgroep kroniek op 1, 22 en 29 juli.
Bijeenkomst tekstcommissie kroniek op 23 juli.
Inloopmiddag op 1, 8, 15, 22 en 29 juli.

3 augustus

De werkgroep kroedwès komt bijeen om het plukken van de kruiden, het
binden van de boeketten, het versieren van de kerk en de kroedwèszegening te
bespreken.

6 augustus

Een bestuursdelegatie heeft overleg met de fotografen over de voortgang van
het fotoproject Horn 2015. Er worden foto’s bekeken en Theo Peeters stelt voor
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om met een hoogwerker foto’s te maken. Hij laat enkele voorbeelden zien. Er
wordt een verdere verdeling gemaakt van de nog te fotograferen wijken/straten.

13 augustus

De dames van de werkgroep kroedwès gaan voor het zesde jaar op rij op zoek
naar kruiden en gewassen die nodig zijn voor het maken van de kroedwès. De
groep wordt versterkt door Antoinette Rooswinkel.

14 augustus

De kerk wordt versierd.
Jos Zusterzeel heeft
koren beschikbaar
gesteld en Peter Berghs
heeft voor schoven,
notenbladeren en
zonnebloemen gezorgd.
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15 augustus

Door de dames
van de werkgroep
kroedwès worden
vanaf 9.30 uur in ons
lokaal in basisschool
De Mussenberg
boeketten gemaakt.
Om 18.00 uur worden
in de parochiekerk de
boeketten uitgedeeld
en gezegend. Ondanks
de droogte en hitte van
afgelopen tijd waren
er toch nog voldoende
boeketjes voor alle
aanwezigen beschikbaar.
Na de H. Mis wordt
bij Hotel Restaurant
De Abdij nog gezellig
nagepraat over de
geslaagde kroedwèsmis.

Overig
-

Bestuursvergadering op 24 augustus.
Bijeenkomst werkgroep genealogie op 3, 10, 17, 24 en 31 augustus.
Inloopmiddag op 5, 12, 19 en 26 augustus.
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2 september

Jurjen de Boer, vrijwilliger en PR-medewerker
van de Wildbeheereenheid Roerstreek, neemt
de aanwezigen in de aula van basisschool De
Mussenberg mee in de wereld van wildbeheer en
alles wat daarbij komt kijken. In de presentatie
richt hij zich op Midden-Limburg, de regio waarin
het Nationaal Park De Meinweg een grote rol
speelt. Ook de organisatiestructuur krijgt aandacht
met haar links naar onder andere de provincie, de
vereniging Het Reewild en Faunabeheer Limburg.
Eveneens wordt de samenwerking tussen agrariërs,
terreinbeheerders en jagers belicht. Het tweede deel
van de lezing gaat over de jacht op grof- en klein
wild en geeft een niet-kenner een objectief inzicht
over jachtzaken en de plaats van de jacht in de
hedendaagse maatschappij. Hij geeft een toelichting
op vragen als waarom, voor wie en hoe de jacht
georganiseerd is. Aan het eind van de presentatie
wordt er volop gebruik
gemaakt van het
stellen van vragen
die door Jurjen, met
hulp van Cor Kouters,
grofwildcoördinator
bij Faunabeheer
Limburg en André
Beckers, voorzitter
grofwildcommissie
Wildbeheereenheid
Roerstreek, worden
beantwoord.

8 september

De dames van de werkgroep kroedwès evalueren de kroedwèszegening.

10 september

In ons lokaal geeft Lian Geuns uitleg over het invoeren van gegevens voor
het Aezel Projek Limburg. Van de in totaal negen boeken van Horn, waarin
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onder meer opgenomen
de perceelsgewijze
kadastrale leggers,
worden de eerste drie
boeken uitgereikt aan
Nico Hoeberichts, Anny
Ickenroth en Jeanne
Theeven. Zij hebben
zich aangemeld om aan
het project medewerking
te verlenen.

10 september

Har Sillen en Frits Theeven hebben overleg met Wiel Vermeulen en Harry
Muijzers van Tennis Vereniging Napoleon over het gebruik van de kantine van
de tennisclub bij de onthulling van het gedenkteken ‘Galgenberg’ in september
2016.

16 september

Agnes Knoops en Henk Schreurs vertegenwoordigen de heemkundevereniging
in het overleg van de samenwerkende heemkundeverenigingen Leudal dat
plaatsvindt in ons lokaal in basisschool De Mussenberg. Bespreekpunten
zijn het gemeentelijk project ‘kruisen en kapellen’, de frequentie van de
gezamenlijke heemkundedag, het omzetten van videobanden en 8 mm films
naar digitale bestanden en het plaatsen van artikelen in 1Leudal.

Overig
-

Bijeenkomst werkgroep genealogie op 7, 14, 21 en 28 september.
Bijeenkomst werkgroep kroniek op 9 en 27 september.
Bijeenkomst tekstcommissie kroniek op 12 september.
Inloopmiddag op 9, 16, 23 en 30 september.

2 oktober

Frits Theeven vertegenwoordigt het bestuur bij de boekpresentatie ‘Leven van
water en wind’ in de panoramazaal van Bezoekerscentrum Leudal te Haelen.
De vele wind- en watermolens in Leudal inspireerden stadsdichter Frits Criens
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tot een reeks van veertien sonnetten. Beeldend kunstenaar Jos Jeukendrup
maakte bij elk molensonnet een aquarel. De sonnetten en aquarellen zijn
gebundeld in het boekwerk waarin natuurlijk ook de twee molens uit Horn zijn
opgenomen.

5 oktober

Namens de gezamenlijke heemkundeverenigingen hebben Henk Leenders,
Conny Roukens (beiden van Bezoekerscentrum Leudal) en Frits Theeven een
overleg met Vera Feltgens van het weekblad 1Leudal. Sinds de samenvoeging
van het LeudalNieuws en de Trompetter tot het nieuwe weekblad worden
niet alle bijdragen van de heemkundeverenigingen meer geplaatst. Er worden
afspraken gemaakt over een prominentere plaatsing van artikelen van de
heemkundeverenigingen uit Leudal.

5 oktober

Jan Hanssen, Jacqueline Scheepers-van de Boel en Frans Scheepers zijn
uitgenodigd in de bestuursvergadering om samen met Mart Graef het bestuur
te informeren over de nagelaten geschriften van Willem van de Boel. Er is al
veel werk verzet in het ordenen en uitwerken van de geschreven documenten.
Daaronder bevindt zich onder andere een uitgebreide studie over Filips van
Montmorency, de laatste graaf van Horn. Een publicatie hiervan in boekvorm
wordt voorbereid.

7 oktober

De inloopmiddag wordt weer druk bezocht.
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7 oktober

Adelin Remy, lid van de werkgroep genealogie,
geeft voor circa tachtig bezoekers een algemeen
beeld over het dorp Horn dat tussen 1790
en 1850 heel wat staatkundige en sociale
veranderingen doormaakte. In 1850 telde Horn
165 huizen, waarvan er thans nog maar enkele zijn
overgebleven. De presentatie richt zich onder meer
op de toen aanwezige woningen, de bewoners, de
samenstelling van de gezinnen en de beroepen. Uit
huwelijksgegevens zijn de familieverbanden in het
dorp duidelijk geworden. Hadden de jongens uit
Horn een duidelijke voorkeur voor een ‘Häörder
maedje’ of werden partners van dichtbij of van ver
weg naar Horn gehaald? Op deze vraag en over
andere wetenswaardigheden geeft Adelin in woord
en beeld uitleg. De gegevens die zijn gebruikt
voor een terugblik op 1850, zijn afkomstig uit de
burgerlijke stand, het bevolkingsregister, memories
van successie en het kadaster.

7 en 8 oktober

Christien Dings, Mia Dings, Wim Ramakers en Toos Timmermans maken de
tentoonstellingsborden gereed met trouwfoto’s die ten toon gesteld worden
tijdens de boekenmarkt die plaatsvindt in de kerk op 10 en 11 oktober.

8 oktober

Har Sillen en Frits Theeven bespreken met Ellen Schoenmakers-Hugers van
Rabobank Peel, Maas en Leudal de subsidiemogelijkheden voor projecten van
de vereniging die in 2016 in de planning staan.

15 oktober

Namens het bestuur bespreken Mia Dings en Har Sillen met de fotogroep de
vorderingen. Vele foto’s worden bekeken en de groep ligt op schema om op
het eind van het jaar de foto’s van panden en straatbeelden gereed te hebben.
Er wordt afgesproken om in 2016 een gedeelte van de foto’s te tonen aan
belangstellenden.
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23 oktober

De vereniging ontvangt van Har Deckers uit Heel 1.400 gedachtenisprentjes uit
de regio. Agnes Knoops, Sophia Levels, Wim Ramakers en Henk Schreurs zijn
nog tot het einde van het jaar volop bezig met uitzoeken, sorteren, scannen en
opbergen van de prentjes. Daarna gaan de prentjes terug naar de eigenaar.

26 oktober

Mia Dings, Els Geelen met haar twee kleinkinderen, Agnes Knoops, Betsie
Reijnen en Toos Timmermans vergaren voor 300 kalenders alle kalenderbladen
en voorzien deze van een ophanglus.

27 oktober

Op uitnodiging van Twan Houtappels, voorzitter van Molenstichting Leudal,
hebben Har Sillen en Frits Theeven een overleg over molen De Hoop die
in 2017 tweehonderd jaar geleden in Horn is opgericht. Verzoek aan de
heemkundevereniging is om de geschiedenis van de molen uit te zoeken,
hierover een lezing te houden en om dit vast te leggen in een document.

Overig
-

Bestuursvergadering op 5 en 9 oktober.
Bijeenkomst werkgroep genealogie op 5, 12, 19 en 26 oktober.
Bijeenkomst werkgroep kroniek op 1, 12 en 22 oktober.
Bijeenkomst tekstcommissie kroniek op 6 oktober.
Inloopmiddag op 7, 14, 21 en 28 oktober.

3 november

Een afvaardiging van het bestuur bezoekt een bijeenkomst van de werkgroep
kroniek om, onder het genot van een stukje vlaai, de vorderingen te bespreken.

4 november

De kalender 2016 van de heemkundevereniging wordt in de aula van
basisschool De Mussenberg voor circa zeventig aanwezigen gepresenteerd.
Har Sillen geeft uitleg over de totstandkoming van de kalender. Met boeiende
achtergrondverhalen, ondersteund door fraaie beelden, geeft hij per maand een
toelichting.
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Het eerste exemplaar
wordt uitgereikt aan
Gonny Giebels, die bij
de maand oktober staat
afgebeeld, zittend op een
scooter bij Tiel Seems,
uitbaatster van café ’t
Kelderke (foto uit 1958).

Na de pauze wordt de film Horn anno 1961 getoond. De film is gemaakt door
Herman Smeets en uitgebracht door Harmonie De Drie Horens.

12 november

Drie nieuwe computers en een beeldscherm worden in ons lokaal geplaatst.
Paul Peters helpt mee om de apparatuur aan te sluiten en om programma’s te
installeren. Ook is er een nieuwe laptop aangeschaft.

14 november

Sophia Levels, Wim Ramakers en Jeanne Theeven, leden van de werkgroep
genealogie, bezoeken in Schinnen een PRO-GEN-bijeenkomst. Er worden
twee lezingen gegeven door vrijwilligers van de PRO-GEN Gebruikersgroep.
Allereerst verzorgt Wim Brinkhaus een presentatie met als onderwerp
‘Backup’. Daarna behandelt Ben Bal het onderwerp ‘Kwartierstaat in htmluitvoer’.

14 november

Mia Dings, Betsie Reijnen en Toos Timmermans maken nog circa 90 kalenders
gereed voor de verkoop.
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16 november

Nico Hoeberichts, Anny Ickenroth en Jeanne Theeven zijn begonnen met het
invoeren van gegevens uit de kadastrale leggers voor het Aezel Projek Limburg.
Dat is een specialistisch karwei. Lian Geuns, coördinator voor het project in
onder meer Leudal, is op verzoek van de vereniging in ons lokaal aanwezig om
de vragen te beantwoorden

25 november

De vereniging ontvangt het droeve bericht van het
overlijden van Phil Peters-Eijssen. Ze was, op de
achtergrond, zeer betrokken bij alles wat gebeurde.
De heemkunde ging haar aan het hart.

25 november

Het bestuur heeft overleg met Mat Rooswinkel over het uit te geven
boekwerk ‘Boerderijen in Horn’ waarin circa tachtig verdwenen en nog
bestaande boerderijen van Horn worden beschreven. Afgesproken wordt dat
regelmatig een korte beschrijving van een boerderij op de website wordt gezet,
te beginnen met hoeve Houterhof.

Overig
-

Bestuursvergadering op 2 november.
Bijeenkomst werkgroep genealogie op 2, 9, 16, 23 en 30 november.
Bijeenkomst werkgroep kroniek op 3, 12, 26 en 30 november.
Bijeenkomst tekstcommissie kroniek op 7 november.
Inloopmiddag op 4, 11, 18 en 25 november.

3 december

Op verzoek van Arnoud Haans van de Stichting Dorpsoverleg Horn vindt er
met het dagelijks bestuur overleg plaats over het traject Ôs Dörp.

9 december

Har Sillen en Frits Theeven hebben overleg met Mart Willems van de gemeente
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Leudal om een verzoek voor subsidie uit het Leefbaarheidsfonds te bespreken.
Nog dit jaar wordt de definitieve aanvraag ingediend.

9 december

Voor circa negentig bezoekers geeft Mart Graef in de aula van basisschool
De Mussenberg een toelichting op de heksenvervolgingen die plaatsvonden in
het graafschap Horn.
Eeuwen geleden was toverij een misdrijf waarop de doodstraf stond.
Misoogsten, sterfte onder het vee en ander onheil, werden gezien als het
gevolg van kwade opzet van booswichten die in opdracht van de duivel
handelden. In de zestiende en zeventiende eeuw werden in West-Europa naar
schatting tienduizenden personen, voor het overgrote deel vrouwen, van toverij
beschuldigd en als heks verbrand.
Ook in het graafschap Horn vonden heksenvervolgingen plaats. Op 30
september 1621 werd Maijen op de Camp ervan beschuldigd dat ze door haar
zwarte kunst, die ze van de duivel zou hebben geleerd, vijf koeien had laten
doodgaan. Nog vóór het tot een veroordeling kwam stierf ze, na gefolterd te
zijn, in de gevangenis. Na haar werden nog zeker dertig vrouwen en één man
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beschuldigd van toverij. De meesten van hen werden
op de galgenberg ter dood gebracht door wurging,
waarna hun lichaam werd verbrand. De laatste
executie wegens toverij vond in Horn plaats op
19 februari 1637.
In de loop van de tijd zijn de meeste procesdossiers
van de heksenvervolgingen verdwenen. In de
archieven van het graafschap Horn is echter een
groot deel van de gerechtelijke stukken, waaronder
diverse verslagen van verhoren, bewaard gebleven.
In de lezing vertelt Mart de geschiedenis van de
heksenvervolgingen in Horn aan de hand van de
oorspronkelijke documenten.

16 december

De inloopmiddag wordt
onder meer bezocht door
Liz van de Haterd, ons
jongste lid.
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9 december

Har Sillen heeft overleg
met een afvaardiging
van Stichting
Dorpsoverleg Horn over
het project galgenberg.
De stichting vindt het
een uitstekend plan dat
absoluut een bijdrage
levert aan de Hornse
samenleving.

11 december

Mart Graef, Har Sillen
en Frits Theeven
hebben in Eindhoven
een gesprek met
Theo Linssen en
Gerard Strijards
over een mogelijke
samenwerking
betreffende het schrijven
van een boekwerk en
het geven van een lezing
over de galgenberg.

16 december

Henk Schreurs en Frits Theeven bezoeken namens de heemkundevereniging
de bijeenkomst Ôs Dörp. Bestuurders en medewerkers van de gemeente
informeren de aanwezigen in MFC De Postkoets over de ontwikkelingen in
Leudal en benadrukken het belang om samen aan de slag te gaan. In groepjes
worden verschillende thema’s uitgewerkt. Door de heemkundevereniging wordt
het onderwerp ‘subsidies’ aan de orde gesteld en worden voorstellen gedaan
voor de nieuwe regeling ‘Leefbaarheidsfonds’.

17 december

De werkgroep fotoproject Horn 2015, bestaande uit Ron Hartog, Kees de Jong,
Frans Lintjens, Anne Nieboer, Theo Peeters, Wiel Peeters en Toon Wolters,
zijn in het heemkundelokaal bijeen om met een afvaardiging van het bestuur
het fotoproject af te ronden. De fotografen hebben een fantastisch resultaat
geleverd, de ene foto is nog mooier dan de andere. Besloten wordt om in mei
volgend jaar een tentoonstelling in de basisschool te houden, zodat ook anderen
de gemaakte foto’s kunnen zien. Iedere fotograaf maakt hiervoor een selectie
uit zijn eigen foto’s. De circa 2.000 foto’s worden daarna opgeborgen in het
archief, zodat op een later tijdstip nog eens teruggekeken kan worden naar de
woningen, andere gebouwen en straatbeelden uit 2015.

Overig
-

Bestuursvergadering op 7 december.
Bijeenkomst werkgroep genealogie op 7, 14, 21 en 28 december.
Bijeenkomst werkgroep kroniek op 15 en 28 december.
Bijeenkomst tekstcommissie kroniek op 4 en 29 december.
Inloopmiddag op 2, 9, 16, 23 en 30 december
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Overig
Het vorenstaand jaaroverzicht is niet compleet. Vele personen hebben zich
op een of andere wijze ingezet voor de vereniging. De informatie die op de
inloopmiddagen is verkregen, is van onschatbare waarde voor ons (foto)archief.

Archief

Ons archief groeit gestaag. De vereniging heeft vele tijdschriften, boeken,
bidprentjes en krantenknipsels ontvangen, niet alleen van leden maar ook van
niet-leden. Adelin Remy inventariseert de tijdschriften en boeken en hij zorgt
voor de archivering.

Bijeenkomsten

Om de algemene bijeenkomsten van de vereniging meer bekendheid te geven,
zijn ook dit jaar door Har Sillen aankondigings-posters gemaakt. De poster van
de lezing over heksen in Horn is gemaakt door Mart Graef. Voor het bijwonen
van de bijeenkomsten wordt aan niet-leden een bijdrage gevraagd van € 1,50.
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Foto- en documentenarchief

De vereniging heeft dit jaar vele foto’s ontvangen die opgeslagen worden in
I-match. De foto’s worden gescand door Agnes Knoops, Lia Timmermans
en Har Sillen. De scanbestanden worden door Paul Peters verkleind en op de
laptop’s van Mia Dings (foto’s vóór 2000) en Agnes Knoops (foto’s na 2000)
gezet. Zij vermelden gegevens bij de foto’s zoals welke personen staan er op,
wanneer en waar is de foto gemaakt, is de foto gebruikt voor een expositie,
in een boek of bij een kalender. De nieuwe foto’s met onderschriften worden
wekelijks door Paul Peters op de computers van de vereniging gezet. Hij
voorziet de originele gescande en digitale bestanden van een uniek nummer
voor de I-match databases. Ook zorgt hij wekelijks voor back-ups.

Horeca

Tijdens de bijeenkomsten en andere activiteiten worden de aanwezigen door
meerdere dames van een kopje koffie/thee en een glaasje fris voorzien.

ICT

Paul Peters beheert de computers en helpt personen die vragen hebben over
computerprogramma’s.

Inventarisatie geschriften van Willem van de Boel

Mart Graef heeft samen met Jan Hanssen (Baarlo) en Jacqueline Scheepersvan de Boel (Beegden) de nagelaten geschriften van Willem van de Boel
geïnventariseerd. Een onvoltooid manuscript over Filips van Montmorency, de
laatste graaf van Horn, is door Jacqueline uitgetypt. Het wordt nu bewerkt om
het geschikt te maken voor publicatie.

Jaarverslag

De teksten voor het jaarverslag worden door Frits Theeven gemaakt. Hij heeft
voor het verslag ook de meeste foto’s geleverd. Har Sillen heeft de opmaak
verzorgd.

Kalender

De foto’s voor de kalender zijn uitgezocht door Har Sillen. Hij verzorgde ook
de opmaak.
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Ledenbestand

Op 31 december bedraagt het ledenbestand 216, een toename van 28 leden ten
opzichte van vorig jaar.

PR

De artikelen die wekelijks in ’t Blaedje en in het LeudalNieuws/1Leudal
staan, komen van de hand van Frits Theeven. Hij verzorgt ook de
aankondigingen van activiteiten en bijeenkomsten in Dagblad De Limburger,
LeudalNieuws/1Leudal, 1Maasgouw, 1Roermond, Heemkunde Leudal, Hallo
(Leudal), op de website van de heemkundevereniging en op de sites van Häör,
3ML en RegioLeudal.TV.

Website

De website www.heemkundehorn.nl wordt beheerd door Mat Rooswinkel.

Werkgroepen

In de vereniging zijn de volgende werkgroepen actief:

Werkgroep Aezel Projek Limburg

Nico Hoeberichts, Anny Ickenroth en Jeanne Theeven.

Werkgroep dialectsjrieve

John Koolen, Wim Ramakers en Henk Schreurs.

Werkgroep genealogie en bidprentjes

Anny Ickenroth, Sophia Levels, Wim Ramakers, Adelin Remy, Henk Schreurs,
Annie Stultjens en Jeanne Theeven. Mia Meulenberg sorteert bidprentjes en
Sophia Levels scant bidprentjes en beheert het bidprentjesarchief.

Werkgroep fotoproject Horn 2015

Ron Hartog, Kees de Jong, Frans Lintjens, Anne Nieboer, Theo Peeters, Wiel
Peeters en Toon Wolters.

Werkgroep kroedwès

Wies Bouwens, Anny Claessen, Els Creusen, pastoor Constantijn Dieteren,
Christien Dings, Mia Dings, Agnes Knoops, Truus Poels, Betsie Reijnen, Mia
Ruijters, Jeanne Theeven en Toos Timmermans.
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Werkgroep kroniek

Christien Brauer †, Jan Claessen, Christien Dings, Mia Dings, Piet
Ickenroth, Betsie Reijnen, Har Schulpen en Toos Timmermans.

Werkgroep lief en leed

Mia Dings en Agnes Knoops.

Werkgroep wegkruisen

Christien Brauer †, Mia Dings, Christien Dings, Rinus Graef, Agnes
Knoops, Betsie Reijnen, Jeanne Theeven en Toos Timmermans.

46

Jaarprogramma 2016						
6 januari		
Nieuwjaarsbijeenkomst met een optreden van de 		
			Haelese Hofzengers
10 februari 		Jaarvergadering met na de pauze het verhaal van de 		
ruzie
ruzie over
over een
een weg
weg in
in het
het Horner
Horner Broek
Broek
2 maart 		Lezing: Het Leudal en Midden-Limburg in de 			
prehistorie
18 maart 		Versiering wegkruisen
6 april			
		

Presentatie Kroniek Horn 2015
en een film over de mijnen

27 april			

Lezing: Partizanen in Limburg

8 mei

Fototentoonstelling Horn 2015

		

25 mei			

		

Lezing: De Brikkebekkers en de steenfabrieken

29 mei			Lentemarkt
22 juni			Uitstapje
6 juli			

Wandeling Stevensweert

28 juni			

Gluren bij de buren

12/13 augustus		

Zegenen kroedwès

7 september		

Lezing en boekpresentatie

24 september		

Onthulling gedenkteken galgenberg

9 oktober		

Feestmiddag voor de leden n.a.v. 10-jarig bestaan

2 november		

Presentatie kalender 2017

7 december		

Lezing: Soldaten van Napoleon in Midden-Limburg
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Ja,
u krijgt
persoonlijk
advies

Bel v
een afs oor
of kom praak
langs.

Wij zijn uw bank.
Zuiderhuis Isidorus

Raadhuisplein 4, 6085 BZ HORN
Emmasingel 8, 6001 BC WEERT
T (0475) 58 17 20 HORN
T (0495) 65 77 86 WEERT
I www.zuiderhuis.nl
Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

