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Jaarverslag 2021

2021 stond evenals het voorgaande jaar in het teken van de coronapandemie. 
Door de vele beperkende maatregelen konden verreweg de meeste van de 
geplande activiteiten geen doorgang vinden. Om het gedwongen thuiszitten 
tijdens de lockdown in het begin van het jaar enigszins te verzachten, werd een 
boekje met Horner volksverhalen gemaakt, dat bij de leden thuis werd bezorgd. 
De jaarvergadering, die normaal gesproken in het voorjaar op de agenda staat, 
kon uiteindelijk pas in oktober plaatsvinden. De voornaamste ledenactiviteit 
was een excursie naar Wessem, waaraan meer dan zeventig leden deelnamen.
In het bestuur vonden enkele wijzigingen plaats. Penningmeester Frits Theeven 
legde per 1 januari zijn bestuursfunctie neer, maar bleef de zorg voor de 
financiën waarnemen tot de komst van zijn opvolger op 1 april. Ook droeg hij 
als meelezer en redacteur bij aan de totstandkoming van alle kronieken tot en 
met 2020. Binnen de vereniging zal Frits ook in de toekomst actief blijven. 
Als nieuwe penningmeester trad aan Pierre van den Elsen, nadat de leden 
schriftelijk hun instemming hadden gegeven.
Mia Dings trad vanwege gezondheidsredenen terug als bestuurslid. Zij werd 
opgevolgd door Harrie Maessen.
In het navolgend verslag kan slechts over een gering deel van onze 
oorspronkelijke plannen worden gerapporteerd. We hebben echter goede hoop 
dat veel van wat in het vat zat in 2022 alsnog gerealiseerd zal kunnen worden.

Frits Theeven heeft per 31 december zijn penning-
meesterschap van onze vereniging neergelegd. Frits 
was gedurende dertien jaar onze penningmeester en 
heeft deze functie op voortreffelijke wijze vervuld. 
Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de PR en 
het werven van sponsorgelden en subsidies. Als 
bestuurslid heeft hij zich verder op vele manieren 
voor de vereniging ingezet, onder andere bij de 
organisatie van excursies, tentoonstellingen en 
andere activiteiten, het redigeren van de kroniek, het 
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verzorgen van de tekst van het jaarverslag, en niet in de laatste plaats door het 
onderhoud van de contacten met de gemeente Leudal. De vereniging is Frits 
bijzonder dankbaar voor dit alles.

15 januari
Adelin is druk bezig 
met het verzamelen 
van de medailles van 
alle vastelaovesprinsen, 
en heeft daartoe een 
oproep gedaan via de 
website van Häör.nl. 
“Het heeft gewerkt!!!”, 
meldt hij. Er zijn al 
34 prinsenmedailles 
gedoneerd.

22 januari
Frits Theeven, Har Sillen en Henk Schreurs hebben in ons lokaal een gesprek 
met Pierre van den Elsen, die heeft aangeboden het penningmeesterschap van 
Frits over te nemen.

22 januari
Wij krijgen het droeve bericht dat ons lid Nico 
Hoeberichts op 86-jarige leeftijd is overleden. Nico 
was bijzonder geïnteresseerd in alles wat onze 
vereniging probeert uit te dragen. Daarom was hij 
vele jaren actief bij de werkgroep die deelneemt aan 
het Aezel Projek, waarin de kadastrale gegevens 
worden gedigitaliseerd om die voor iedereen 
toegankelijk te maken. We zijn hem daarvoor zeer 
erkentelijk.

25 januari
Adelin Remy is begonnen aan een zoektocht naar de geschiedenis van 
buurtvereniging De Rochusput, en heeft daarvoor contact opgenomen met 
diverse oud-bestuursleden. Alle rekeningen zijn op jaar geordend. Daarbij 

werden enkele mooie 
vondsten gedaan, 
zoals reparatiebonnen 
van de lijkwagen, 
kostenoverzichten 
voor het vernieuwen 
van de rustaltaren en 
een nota van het kruis 
op de Hoogstraat. Het 
notulenschrift bevat een 
mooi stukje geschiedenis 
van de jaren zestig. 
De gegevens van 1960 tot 
1977, van 1988 tot 2003 
en van 1995 tot 2020 
zijn compleet; alleen 
gegevens uit de periode 
1978-1988 ontbreken. In 
ons eigen archief wordt 
nog gezocht naar foto’s 
van de activiteiten van de 
buurtvereniging.

31 januari
De gemeente Leudal 
presenteert de 
uitgangspunten voor 
informatieborden 
die kunnen worden 
aangebracht bij 
rijsmonumenten, 
gemeentelijke 
monumenten en kleine 
historische relicten 
of ander erfgoed. In 
Leudal betreft dit 
123 gemeentelijke 
monumenten en 118 

rijksmonumenten, naast diverse interessante 
cultuurhistorische relicten, zoals de steilrand bij 
de begraafplaats. In Horn gaat het om een tiental 
kadastraal vastgelegde plekken. 
De teksten op de informatieborden worden 
opgesteld door de heemkundevereniging. De 
borden worden geplaatst in overleg met de 
monumenteigenaren.

20 februari
Alle leden van de heemkundevereniging ontvangen 
het boekje ‘Volksvertellingen uit Horn’. In 
dit boekje zijn tientallen korte volksverhalen 
opgenomen, die vele jaren geleden door Leo 
Janissen uit Stramproy werden opgetekend uit de 
mond van Lei Barten en Jacques Mevissen, maar 
nog nooit zijn gepubliceerd. De redactie was in 
handen van Mart Graef, die ook een nawoord 
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schreef. De opmaak werd verzorgd door Har Sillen. 
Dagblad De Limburger besteedt aandacht aan het verschijnen van dit boekje in 
een artikel op 10 maart.

27 februari
Ons lid Thei Schreurs overlijdt op 92-jarige leeftijd. 
Thei was sinds lange tijd lid van onze vereniging 
en voelde zich altijd zeer betrokken bij alles wat in 
Horn gebeurde.

2 maart
Omdat de jaarvergadering vanwege de coronamaatregelen niet zoals 
gebruikelijk kan plaatsvinden, ontvangen de leden een e-mail van de secretaris 
waarin hen gevraagd wordt kenbaar te maken of ze instemmen met de 
voordracht van een nieuwe penningmeester en het handhaven van de hoogte 
van de jaarlijkse contributie.

10 maart
De Kroniek Horn 2020 
is gereed, maar een 
presentatie tijdens een 
ledenbijeenkomst is niet 
mogelijk. Daarom krijgen 
de leden van de werkgroep 
Kroniek, Jan Claessen, 
Mia Dings, Betsie Reijnen, 
Har Schulpen en Toos 
Timmermans, het eerste 
exemplaar thuis uitgereikt. 
Later in de maand krijgen 
de leden bericht dat ze de 
Kroniek kunnen bestellen 
tegen de gereduceerde prijs 
van € 4,50.

11 maart
De leden hebben schriftelijk ingestemd met 
de benoeming van Pierre van den Elsen als 
nieuwe penningmeester. 185 van de 249 leden 
reageerden positief op de voordracht, er waren geen 
tegenstemmen. De leden stemmen tevens in met 
handhaving van de contributie op € 3,00 per maand 
voor een individueel lidmaatschap en € 4,00 per 
maand voor een gezinslidmaatschap.

6



9

17 maart
Wij ontvangen bericht 
dat ons lid Tjeu Kierkels 
op 91-jarige leeftijd is 
overleden. Tjeu droeg de 
heemkundevereniging 
een warm hart toe en 
was een zeer trouwe 
bezoeker van onze 
lezingen. In Rondom het 
Leudal 182 wordt een 
in memoriam aan hem 
gewijd.

26 maart
Het versieren van de drie wegkruisen in Horn met kransen is een jaarlijkse 
traditie in de Paastijd. Gewoonlijk worden de kransen door de werkgroepleden 
samen gemaakt, maar dat is dit jaar niet mogelijk. De drie kransen worden dit 
keer elk afzonderlijk thuis vervaardigd bij Jeanne Theeven, Mieke Nieboer en 
Toos Timmermans. Bij het plaatsen van de kransen wordt assistentie verleend 
door Rinus Graef.

1 april
Nu, na de ledenraapleging, ook de aanmelding bij de Kamer van Koophandel 
en de Rabobank is geregeld, kan Pierre van den Elsen worden geïnstalleerd 
als nieuw bestuurslid en penningmeester. Pierre, geboren en getogen in 
Horn, is al jaren lid van onze vereniging. Daarnaast was hij actief bij diverse 
muziekverenigingen en is hij vrijwillige molengids bij de Molenstichting 
Limburg. Als kwaliteitsspecialist en controller beschikt hij over een staat van 
dienst die goed past bij zijn nieuwe taak.

1 april
In het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie wordt met enige regelmaat 
aandacht besteed aan Horner families. Zo staat in het onlangs verschenen 
nummer 2021-1 een bijdrage van Mart Graef, bestuurslid van de 
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Heemkundevereniging 
Horn, over zijn zoektocht 
naar de jonggestorven 
eerste vrouw van Reyner 
Teven, smid van Horn. 
‘Tjeu de sjmeed’, die 
ooit zijn smidse had aan 
de Hoogstraat, is een 
verre nakomeling van 
dit echtpaar, maar zij 
zijn ook de stamouders 
van alle andere telgen 
van de families Teven en 
Theeven in Horn.

19 april
Ter gelegenheid van het verschijnen van de Kroniek Horn 2020 geven Har 
Schulpen en Betsie Reijnen een interview aan ML5. De opnamen vinden plaats 
in het verenigingslokaal, met inachtneming van de geldende afstandsregels.

23 april
Ons lid Toos Janssen-Aarts overlijdt in de leeftijd 
van 86 jaar. Zij was bijna altijd aanwezig bij 
onze lezingen. Ook kwam ze regelmatig op de 
inloopmiddagen, waar ze foto’s liet zien uit haar 
familiealbum en van De Weerd, waar haar man 
opgroeide.

29 april

In verband met de komende Dodenherdenking en Bevrijdingsdag wordt het 
etalageraam van het pand Oyen opnieuw ingericht. Op een poster van 200 bij 
120 cm worden tegen de achtergrond van het oorlogsmonument de portretfoto’s 
van de 34 oorlogsslachtoffers van Horn weergegeven.

7 mei
Sanatorium Hornerheide (nu Ciro/Proteion) bestaat 100 jaar. Op initiatief van 
Frits Theeven zijn er informatiebordjes gemaakt die worden aangebracht bij het 
lighuisje, de Boskapel, het portiersgebouw en het ontvangstgebouw.
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10 mei 
Francine Hendrickx-Schrijnwerkers overlijdt in de 
leeftijd van 86 jaar. Zij was vanaf het begin lid van 
de heemkundevereniging, waarbij ze zich altijd 
zeer betrokken voelde. Haar op schrift gestelde 
herinneringen aan het leven op Kasteelshof in 
vroegere tijden bevinden zich in het archief van de 
heemkundevereniging.

27 mei
Het raam van ons verenigingslokaal aan de Mussenberg wordt gesierd door een 
nieuwe foto, gemaakt door Theo Peeters. Nu maar hopen dat de schoolkinderen, 
die nu eenmaal alles willen onderzoeken, ervan af kunnen blijven.

7 juni
De eerste fysieke bestuursvergadering in coronatijd. Besproken worden 
de mogelijkheden om in het resterende deel van het jaar nog een deel van 
het jaarprogramma te realiseren, zoals een excursie, de jaarvergadering en 
eventueel lezingen.

1 juli
Vanaf 1 juli heeft de heemkundevereniging een abonnement op de 
Archiefviewer van het kadaster, waarmee toegang wordt verkregen tot het 
digitale archief van het kadaster. Hiermee kan de geschiedenis van elk perceel 
in Horn (en daarbuiten) van 1843 tot 1980 worden bestudeerd aan de hand van 
leggers, hulpkaarten en andere documenten.

7 juli
Na een lange pauze is er voor het eerst weer een inloopmiddag in het 
verenigingslokaal.
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20 juli
Bijeenkomst van de werkgroep Kroedwès. Afgesproken wordt dat de hele 
groep op 13 augustus bijeenkomt om kruiden te gaan plukken.

22 juli
Ter gelegenheid van het 66-jarig bestaan van vastelaovesvereniging De 
Sjoapsköp wil men een boekje uitbrengen over de geschiedenis van deze 
vereniging. De bestuursleden Har, Pierre, Adelin en Henk voeren overleg 
met Harrie Maessen en Mark Linssen als vertegenwoordigers van de 
vastelaovesvereniging over de vraag of de heemkundevereniging kan helpen bij 
het samenstellen van dit boekje.

13 augustus
Leden van de werkgroep Kroedwès komen om 9 uur ’s ochtends bijeen op de 
hoek van de Hoogstraat-Broekstraat-Steegstraat om kruiden te gaan plukken. 
De volgende dag worden de bosjes gemaakt in ons lokaal.

15 augustus
De zegening van de 
kroedwès vindt plaats bij 
de Sint-Roschuskapel in 
’t Brook.

30 september
Excursie naar Wessem.
Voor het eerst 
sinds anderhalf jaar 
kon er weer een 
ledenactiviteit door de 
heemkundevereniging 
worden georganiseerd. 
Liefst 72 leden hadden 
zich aangemeld voor de 
excursie naar Wessem 
op 30 september. Die 
begon met een boottocht 
vanuit de haven van 
Roermond. Aan boord 
was gezorgd voor koffie 
en vlaai, maar ook aan 
dek was het aangenaam 
vertoeven dankzij 
het mooie weer. De 
najaarszon en het mooie 
uitzicht vanaf de Maas 
bracht ons in een echte 
vakantiestemming.
In Wessem werd de 
lunch gebruikt in 
Gasterie de Knip, 
waarvan de naam, zo 
leerden we, verwijst 
naar de familie 
Knippenberg die ooit 
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in dit pand woonde. Nog meer over Wessem kwamen we te weet tijdens de 
daaropvolgende stadswandeling (jazeker: Wessem had al in de twaalfde eeuw 
stadsrechten) onder leiding van deskundige gidsen. Je zou zeggen dat een 
plaats die zo dicht bij Horn ligt bij iedereen wel bekend zal zijn, maar dat 
bleek toch niet het geval. De sfeervolle straatjes met maaskeien, de mooie 
oude huizen, de prachtig herbouwde Medarduskerk, voor velen van ons was 
het verrassend dat dat allemaal zo dicht bij huis te bewonderen is. Natuurlijk 
wezen de gidsen ook op de oude banden van Wessem met het Land van Horn: 
het voormalige gemeentewapen werd dan ook gesierd door de drie hoorns die 
wij zo goed kennen.
Dit alles werd besproken tijdens de nazit in de Knip, waarbij we elkaar ook 
konden bijpraten over wat we de afgelopen jaar hebben meegemaakt – en 
vooral gemist. Tijdens de busreis terug naar Roermond was iedereen het erover 
eens dat we dan ook niet zo lang hoeven te wachten met het organiseren van 
een volgende excursie.

1 oktober
In het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie van het 
Koninklijk LGOG (jaargang 49-2021-3) verschijnt 
een bijdrage van Mart Graef over de familie Peters, 
die lang geleden woonde in De Weerd. In het 
onderzoek naar de geschiedenis van deze familie 
bleek een zeventiende-eeuws grafkruis, dat zich nog 
altijd bevindt op het oude kerkhof van Horn, een 
sleutelrol te spelen.

6 oktober
Jaarvergadering 2021
Opening
Na twintig maanden vindt er weer een jaarvergadering plaats. Na ontvangst 
met koffie en vlaai heet voorzitter Har Sillen de 65 aanwezigen welkom met 
de constatering dat we elkaar gemist hebben. Har memoreert de leden die 
ons in de afgelopen periode ontvallen zijn en heet de nieuwe leden van harte 
welkom. Sinds maart 2020 waren de ledenactiviteiten voornamelijk beperkt 
tot thuiswerken, zoals ook in de rest van de samenleving. Dat gold voor de 

werkgroep Kroniek, die thuis stug heeft doorgewerkt aan de Kroniek Horn 
2020 en 2021, en voor de werkgroep Bidprentjes, die in mei van dit jaar op 
maandagmorgen de draad weer kon opnemen met het sorteren, alfabetiseren, 
scannen en archiveren van bidprentjes. De genealogiegroep is gestart met 
genealogisch onderzoek van een aantal Horner families, ter voorbereiding van 
een Horner kwartierstatenboek dat te zijner tijd door de vereniging zal worden 
uitgegeven. 
De facebookpagina van onze vereniging krijgt steeds meer volgers, waardoor 
de heemkunde in Horn bij een brede groep van jong en oud onder de aandacht 
wordt gebracht.
Terugblik 2020
Adelin bladert digitaal door het jaarverslag van 2020, een periode die werd 
overschaduwd door de coronabeperkingen. Op 1 januari 2021 telde de 
vereniging 249 leden.
Financieel verslag 2020 en begroting 2021
Frits Theeven presenteert als scheidend penningmeester het financieel verslag 
2020 en de begroting van 2021. Ondanks enkele onvoorziene uitgaven (zoals 
voor de heemkundepuzzel die de leden ontvingen tijdens de lockdownperiode) 
kon 2020 met een klein positief saldo worden afgesloten. Daarnaast geeft Frits 
een toelichting bij het nieuwe object, een gedenkteken geïnspireerd op het 
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wapen van de gemeente Horn, dat geplaatst is op de hoek van Hoogstraat en 
Steegstraat, en dat tot stand is gekomen in samenwerking met het bestuur van 
de Rochusput. 
De begroting 2021 wordt door de leden goedgekeurd. 
Real Beckers doet mede namens Jan Schreurs verslag van de bevindingen door 
de kascontrole-commissie. Beide heren troffen bij de controle een correcte, 
gedetailleerde en transparante boekhouding aan en stellen de vergadering 
voor om decharge te verlenen aan penningmeester en overige bestuursleden. 
De vergadering stemt hiermee in met applaus. Jan Schreurs (met afmelding 
afwezig) wordt bedankt. Real Beckers zal in 2021 samen met Albert Driessen 
de financiën over 2021 controleren. John Koolen stelt zich kandidaat als 
reserve-lid van de kascontrolecommissie over 2021. 
De nieuwe penningmeester Pierre van den Elsen meldt dat hij de overdracht 
door de vorige penningmeester op een plezierige manier heeft ervaren en 
bedankt Frits daarvoor. Hij dankt de leden voor hun vertrouwen en is intussen 
enthousiast en voortvarend aan de slag gegaan met de financiële zaken van 
2021 vanaf april.
Har Sillen bedankt Frits Theeven en aftredend bestuurslid Mia Dings voor hun 
grote inzet voor de vereniging. Beiden ontvangen een mooie bos bloemen.

Bestuursverkiezing
Harrie Maessen, Gravin Annastraat, is door het 
bestuur benaderd en heeft zich kandidaat gesteld 
als opvolger van de aftredende Mia Dings. 
Volgens het rooster zijn Har Sillen en Mart Graef 
aftredend. Zij stellen zich beiden herkiesbaar. Er 
zijn geen tegenkandidaten aangedragen door de 
leden. De benoeming van Harrie Maessen en de 
herbenoeming van Har en Mart wordt door de 
vergadering ondersteund met applaus.
Activiteiten 2021
Har Sillen geeft een overzicht van de activiteiten die voor het lopend jaar – 
onder voorbehoud – nog op het programma staan. Daarnaast informeert hij de 
leden over het voornemen in het komende jaar een serie foto’s te maken van 
Horner gezinnen voor hun huis. Uiteraard zullen de inwoners hierover worden 
geïnformeerd en zal vooraf toestemming worden gevraagd.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.
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Na afloop van de 
vergadering is er een 
korte pauze met drankje 
& hapje, waarna de 
aanwezigen kunnen 
genieten van een 
optreden van Ton Engels 
uit Helden, winnaar van 
de Veldeke Oeuvre-Pries 
van ’t Limburgs Leed.

8 oktober
Bestuursleden Har Sillen, 
Adelin Remy en Henk 
Schreurs hebben een 
kennismakingsoverleg 
met Katinka Dormans, 
de nieuwe schoolleider 
van Basisschool De 

Mussenberg. Gesproken wordt over de nieuwe inrichting van de aula en 
de bezoekersaantallen bij ledenbijeenkomsten. Ook wordt gekeken naar 
mogelijkheden voor samenwerking, zoals gastlessen (bijvoorbeeld door Adelin 
rond het thema Dodenherdenking en Bevrijdingsdag) en tentoonstellingen. Een 
voorstel wordt gedaan om te zijner tijd een tentoonstelling te organiseren over 
de geschiedenis van het onderwijs.

19 oktober
Historicus en schrijver Hugo Luijten heeft een vraaggesprek met Henk Schreurs 
in verband met filmopnamen voor een documentairereeks die ML5 aan het 
maken is over de stoomtramlijn die ooit liep van Roermond via Horn en 
Beegden naar Ittervoort. De opnamen stonden al eerder gepland, maar konden 
vanwege de coronacrisis nog niet plaatsvinden. De serie zal onder de titel D’n 
Tram begin 2022 door ML5 worden uitgezonden en zal ook op YouTube te 
bekijken zijn.

24 oktober
Precies drie jaar geleden begon Har Sillen met het plaatsen van een ‘foto van 
de dag’ op de facebookpagina van Heemkundevereniging Horn, en sindsdien 
verscheen er elke dag een andere foto. De pagina heeft nu 1375 volgers.

3 november
De kalender van de Heemkundevereniging Horn 2022 wordt gepresenteerd. 
Op de zes bladen zijn luchtfoto’s van Horn in kleur afgedrukt, gemaakt door 
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Peter Roumen. De opmaak was in handen van Har Sillen. Peter kon niet bij de 
vergadering aanwezig zijn, maar zijn partner Claudia Beeren neemt namens 
hem een grote bos bloemen in ontvangst. Elk lid kan gratis een kalender mee 
naar huis nemen.

De kalenders worden voorzien van touwtjes. Agnes Knoops ontbreekt op de foto.

Na de pauze neemt Har 
Sillen de rol van quizmaster 
op zich, waarbij de 
aanwezigen hun kennis 
van oud en nieuw Horn 
kunnen tonen. Na de 
voorronde blijven er twee 
finalisten over, die elkaar 
tot en met de laatste vraag 
in evenwicht houden. Wat 
nu te doen? Een alerte Daan 
Frost bedenkt ter plekke 
de beslissende vraag (naar 
het huidige aantal inwoners 
van Horn), waarna Pierre 
Schreurs met de eer gaat 
strijken.

16 november
Omdat er nieuwe beperkende maatregelen zijn aangekondigd in verband 
met het oplopend aantal coronabesmettingen, zullen er voorlopig geen 
inloopmiddagen meer plaatsvinden. Ook de lezing die in december op de 
agenda staat wordt tot nader order uitgesteld.

29 november
Op de valreep, net voordat de beperkende maatregelen 
voor grotere gezelschappen van kracht worden, komt 
de werkgroep bidprentjes nog bij elkaar. Laurens 
Linssen komt de werkgroep versterken en wordt 
van harte welkom geheten. Hij zal zich toeleggen 
op het invoeren van bidprentjesgegevens in het 
databaseprogramma ProGen.

13 december
Ons lid Nelly Driessen-van Horck overlijdt in de 
leeftijd van 70 jaar.
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Overig

Velen zetten zich op een of andere wijze in voor de vereniging. In het 
onderstaande wordt een overzicht van de activiteiten gegeven.

Archief 
De vereniging heeft ook dit jaar weer veel tijdschriften, boeken, bidprentjes, 
documenten en krantenknipsels ontvangen. Adelin Remy inventariseert de 
tijdschriften en boeken en zorgt voor de archivering.

Bestuursvergadering
In het voorjaar en tegen het einde van het jaar waren vanwege de lockdown 
fysieke bijeenkomsten en bestuursvergaderingen niet mogelijk. 
In maart moest daardoor de verkiezing van de beoogde nieuwe penningmeester 
en goedkeuring handhaving contributiebedrag via schriftelijk  ledenbesluit 
plaatsvinden.
Het bestuur heeft vijf keer vergaderd.

Bijeenkomsten
Er waren dit jaar slechts drie gemeenschappelijke activiteiten waaraan alle 
leden konden deelnemen: de excursie naar Wessem op 30 september, de 
jaarvergadering op 6 oktober en de presentatie van de heemkundekalender op  
3 november.

Facebook
Har Sillen verzorgt de publicaties op onze facebookpagina. Elke dag wordt een 
nieuwe foto geplaatst. Eind december zijn er ongeveer 1400 volgers.

Foto- en documentenarchief
De vereniging heeft dit jaar weer vele foto’s ontvangen, die worden opgeslagen 
in I-match. De foto’s worden gescand door Agnes Knoops. De scanbestanden 
worden verkleind door Paul Peters en op de laptops gezet van Ferd Maessen, 
de opvolger van Mia Dings (foto's vóór 2000), en van Agnes Knoops (foto's na 
2000). Bij de foto’s worden gegevens vermeld zoals de namen van afgebeelde 

22 december
De leden ontvangen een kerstwens van voorzitter Har Sillen namens het 
bestuur. De leden worden van harte bedankt voor het feit dat zij, ondanks het 
feit dat er maar weinig activiteiten hebben kunnen doorgaan, de vereniging toch 
zijn blijven steunen. De leden krijgen een restitutie op de jaarlijkse contributie 
van de helft van het normale bedrag. De verrekening daarvan zal in 2022 
plaatsvinden.

28 december

Ons lid Thei Clout overlijdt in de leeftijd van 83 jaar.
Een echte Häörder jóng, geboren en getogen inne Hei. Samen met echtgenote 
Nelly en zoon Rob bewoonde hij het ouderlijk huis. Aanvankelijk mijnwerker, 
besloot hij na de sluiting van de mijnen het vak van metselaar met veel verve 
uit te voeren. Menig bouwwerk in Horn is dan ook onder zijn vakkundige hand 

Een straatje in Wessem

Ons lid Thei Clout overlijdt in de leeftijd van 83 jaar.
Een echte Häörder jóng, geboren en getogen inne 
Hei. Samen met echtgenote Nelly en zoon Rob 
bewoonde hij het ouderlijk huis. Aanvankelijk 
mijnwerker, besloot hij na de sluiting van de mijnen 
het vak van metselaar met veel verve uit te voeren. 
Menig bouwwerk in Horn is dan ook onder zijn vak-
kundige hand gebouwd. Tevens kon hij zijn ziel en 
zaligheid leggen in zijn volière tussen zijn prachtige 
kanaries. 
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personen, wanneer en waar de foto is gemaakt en of de foto is gebruikt 
voor een expositie, boek of kalender. Ook wordt vermeld wie de foto’s of 
documenten heeft aangeleverd. De nieuwe foto’s en documenten worden door 
Paul Peters op de computers van de vereniging opgeslagen. Paul voorziet 
de originele gescande en digitale bestanden van een uniek nummer voor de 
I-match databases. Ook zorgt hij wekelijks voor back-ups.
Maarten Smeets verzorgde tot zijn overlijden in 2020 het documentenbeheer in 
I-Match. Henk Schreurs zet het werk van Maarten voort.

Horeca
Tijdens de (dit jaar schaarse) bijeenkomsten zorgen meerdere dames voor 
koffie, thee, verfrissingen en hapjes.  

Inloopmiddag
Elke woensdag zijn leden en niet-leden tussen 14.00 en 17.00 uur welkom in 
ons lokaal in basisschool De Mussenberg. In een ontspannen en gezellige sfeer 
worden foto’s bekeken, herinneringen uit ons mooie dorp opgehaald en kan 
het archief worden geraadpleegd. Ook worden foto’s en bidprentjes gescand 
die door de bezoekers worden meegebracht. De informatie die onder meer op 
de inloopmiddagen is verkregen, is van onschatbare waarde voor ons foto- 
en genealogiearchief. Door de beperkende maatregelen hebben slechts in de 
periode juni-november inloopmiddagen plaats kunnen vinden.

Inventarisatie nagelaten geschriften 
van Willem van de Boel
Onder de nagelaten geschriften van W.H. van de Boel bevindt zich een 
onvoltooide studie over Filips van Montmorency, de laatste graaf van Horn. Dit 
manuscript wordt door Mart Graef in samenwerking met Jan Hanssen (Baarlo) en 
Jacqueline Scheepers-van de Boel (Beegden) bewerkt om het geschikt te maken 
voor publicatie. De oorspronkelijke tekst is intussen geheel herzien en gecorrigeerd, 
maar voor de nog te schrijven aanvullingen is verder onderzoek nodig.

Jaarverslag
Het materiaal voor het jaarverslag wordt door de bestuursleden verzameld. 
De tekst wordt verzorgd door Mart Graef en de opmaak is in handen van             
Har Sillen.

Kalender
De luchtfoto’s in kleur die de kalender van 2022 sieren zijn gemaakt door Peter 
Roumen. Har Sillen verzorgde de opmaak.

Kroniek
Een officiële presentatie van de Kroniek 2020 kon vanwege de beperkende 
maatregelen voor bijeenkomsten niet plaatsvinden. Deze elfde editie beschrijft 
de gebeurtenissen in Horn in coronajaar 2020. Zij kwam tot stand onder redactie 
van Jan Claessen, Mia Dings, Betsy Reijnen-Lemmen, Har Schulpen en Toos 
Timmermans-Jeurninck. Mart Graef en Henk Schreurs vormden de lezersgroep 
en Har Sillen verzorgde de opmaak.

Ledenbestand
Op 1 januari 2021 waren 249 personen lid van onze vereniging, op 1 januari 
2022 bedroeg het ledental 253.

PR
Har Sillen draagt zorg voor mededelingen en inhoudelijke bijdragen op onze 
website en facebookpagina.

Samenwerkende Heemkundeverenigingen Leudal
Adelin Remy en Henk Schreurs vertegenwoordigden onze vereniging in het 
overleg van de Samenwerkende Heemkundeverenigingen Leudal, Thorn en Heel. 

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

Werkgroepen
In de vereniging zijn de volgende werkgroepen actief:

Aezel Projek Limburg
AEZEL is een vrijwilligersproject dat tot doel heeft de historische kadastrale 
gegevens in Limburg te digitaliseren en beschikbaar te stellen voor een 
groot publiek. Deelnemers namens onze vereniging zijn Anny Ickenroth,             
Jeanne Theeven en, tot diens overlijden, Nico Hoeberichts.
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Dialectsjrieve
De werkgroep legt zich toe op de instandhouding van het Häörder dialect. Zij 
bestaat uit John Koolen, Wim Ramakers en Henk Schreurs.
Genealogie en bidprentjes
De bidprentjeswerkgroep komt normaliter elke maandagochtend bij elkaar. 
Ondanks coronabeperkingen is dit toch nog vierentwintig maal gelukt. 
Daarnaast is er veel thuiswerk verricht. De werkgroep legt zich toe op 
het verzamelen, ordenen en digitaliseren van familiedocumenten zoals 
geboortekaartjes, bidprentjes, rouwbrieven, aankondigingen van huwelijken 
en jubilea, enzovoorts. Digitaliseren bestaat uit fysiek scannen en daarnaast 
de gegevens in een database vastleggen. De groep bestaat uit Sjir Creemers, 
Hub de Hilster, Joop Jansen (thuis-scanner), Sophia Levels, Henk Schreurs 
(coördinator) en Annie Stultjens. Laurens Linssen is sinds november naast 
Sophia Levels actief binnen deze werkgroep bidprentjesgegevens vastleggen in 
een database.
De genealogiegroep, bestaande uit Anny Ickenroth, Adelin Remy, 
Henk Schreurs en Jeanne Theeven, is begonnen aan het project ‘Horner 
Kwartierstaten’. Het doel is de kwartierstaten van een aantal Horner families 
uit te zoeken, om de resultaten daarvan vast te kunnen leggen in een 
kwartierstatenboek. Een eerste bijeenkomst stond gepland op 17 november 
maar moest tot nader order worden uitgesteld.

Kroedwès
De werkgroep Kroedwès bestaat uit Marie-Thérèse van den Boom, Anny 
Claessen, Thea Dirks, Mien Janssen, Agnes Knoops (coördinator) , Mieke 
Nieboer, Betsie Reijnen, Antoinette Rooswinkel, Jeanne van Rossum, Jeanne 
Theeven, Lia Timmermans en Toos Timmermans.

Kroniek
De werkgroep stelt de jaarlijkse Kroniek Horn samen. De leden zijn Jan 
Claessen, Mia Dings, Betsie Reijnen, Har Schulpen en Toos Timmermans. 
Fysieke bijeenkomsten konden slechts in beperkte mate plaatsvinden, maar 
door veel thuiswerk kon het werk toch worden voltooid.

Lief en leed
Agnes Knoops zorgt voor een blijk van medeleven namens de vereniging.

Versiering wegkruisen
De versiering van de wegkruisen in Horn in de paastijd wordt verzorgd door een 
werkgroep bestaande uit Annie Claessen, Rinus Graef, Mien Janssen, Agnes Knoops 
(coördinator), Mieke Nieboer, Betsie Reijnen, Jeanne Theeven en Toos Timmermans.
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Jaarprogramma 2022 (onder voorbehoud)

23 maart 

6 april   

17 april  

11 mei 
   
25 mei   
 
8 juni

7 juli   

12-14 augustus 

7 september
   

5 oktober

29-30 oktober  
 
9 november 

 
7 december

Lezing: Mijn geschiedenis van Horn 1950-1970 (Mart Graef)

Presentatie Kroniek Horn 2021 en de ‘Horn-Quiz’n

Versiering wegkruisen

Jaarvergadering

Wandeling

Lezing: ‘Geschiedenis van scouting Horn’ (Sam Evers)

Excursie

Kroedwès

Lezing: ‘Volksgeneeskunde: geloof of bijgeloof’                       
(Annie Schreuders-Derks)

Lezing: ‘Geschiedenis van het onderwijs in Horn’  
(Adelin  Remy en Mart Graef )   
                                                               
Tentoonstelling: 'Geschiedenis van het onderwijs in Horn’

Presentatie kalender 2023 en lezing over buurtvereniging 
Rochusput (Adelin Remy) 

Lezing: ‘Maasvaart, van bron tot monding’                              
(Hugo Hoedemakers, Willy Borkelmans)



Vijf jaar op rij de 
hoogste waardering!

Bron: Bankenmonitor Consumentenbond 2021 

Zuiderhuis
Raadhuisplein 4
6085 BZ HORN
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