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8 januari
De eerste inloopmiddag in het nieuwe jaar wordt bezocht door eenentwintig 
personen. 

8 januari
Op de traditionele 
nieuwjaarsbijeenkomst 
in de aula van 
basisschool De 
Mussenberg worden 
de leden ontvangen 
met koffie/thee en 
wafels die door Gonny 
Sillen zijn gebakken. 
De voorzitter heet 
allen welkom en kijkt 
terug op een succesvol 
verenigingsjaar, 
waarin de vereniging 
de beschikking heeft 
gekregen over een 
eigen lokaal dat niet 
meer gedeeld hoeft te 
worden met leerlingen. 
Hij laat in het kort de 
activiteiten uit 2013 
de revue passeren en 
staat uitgebreid stil 
bij de succesvolle 
tentoonstelling die eind 

december is gehouden. Nadat het jaarprogramma 
2014 bekend is gemaakt, wordt een gezamenlijke 
toost uitgebracht op het nieuwe jaar. 
Hierna worden beelden getoond van de 
tentoonstelling die zijn gemaakt door Agnes 
Knoops. Adelin Remy laat ons kennisnemen van 
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de presentatie die hij 
deze maand laat zien 
aan de leerlingen van 
groep 7 en 8 over een 
onderzoek dat hij heeft 
gedaan naar onder 
meer de geboorteplaats, 
de woonplaats, het 
aantal kinderen in het 
gezin en over ouders 
en grootouders van de 
leerlingen. De try-out 
mag als zeer geslaagd 
worden genoemd.
Onder het genot van een 
hapje en een drankje 
wordt nog gezellig en 
lang nagepraat.

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

13 (en 20) januari
Adelin Remy geeft 
aan de groepen 7 en 
8 een heemkunde-les 
naar aanleiding van het 
onderzoek gedaan in 
december 2013 naar 
de afkomst van de 
leerlingen van die 
klassen. De gegevens 
worden vergeleken met 
de gegevens over de 
afkomst van de gezinnen 
in de Steegstraat in 
de jaren dertig van de 
vorige eeuw. Tijdens 
de les geeft hij uitleg 
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over de groei van Horn in de jaren 1960 tot 1980. Veel gezinnen van buiten 
Horn en buiten Midden-Limburg zijn in Horn komen wonen. Ook kinderen 
van ‘autochtone inwoners’ van Horn zijn in Horn blijven wonen, maar velen 
hebben hun werk en huis buiten het dorp gevonden. Adelin legt de leerlingen 
uit dat de geschiedenis van Horn iedere dag opnieuw gemaakt wordt door de 
inwoners van Horn en dat de leerlingen en hun ouders daar een belangrijke 
bijdrage aan leveren. De leerlingen zijn zeer geïnteresseerd en actief betrokken 
bij de les.

13 januari
Adelin Remy en Henk Schreurs hebben een overleg met Caroline Schrurs van 
de gemeente over het wandelknooppuntennetwerk en met name over het in 
kaart brengen van de routes die over privégronden lopen. 

14 januari
Jan Schreurs en Rinus van Kempen controleren ten huize van penningmeester 
Frits Theeven de financiële gang van zaken van de vereniging over het boekjaar 
2013.

22 januari
Henk Schreurs en Adelin Remy vertegenwoordigen de heemkundevereniging 
in het overleg van de samenwerkende heemkundeverenigingen Leudal in de 
Servaaszaal in Nunhem. Belangrijkste bespreekpunt is de Heemkundedag 
2014. Besloten wordt deze te houden op 28 september. Locatie is de kelder 
van Kasteel Aldenghoor. Alle heemkundegroepen presenteren zich hier. 
Het thema van deze dag is ’70 jaar bevrijding’. Voorgesteld wordt om twee 
routes uit te zetten met Kasteel Aldenghoor als centraal punt. Vandaar uit 
kunnen de oorlogslocaties per fiets of per auto bezocht worden. Er wordt een 
boekje gemaakt met omschrijvingen van de locaties met de bijbehorende 
routebeschrijving.

27 januari
Adelin Remy en Henk Schreurs hebben een afspraak met de 
Plattelandscoöperatie over het nogmaals bekijken/lopen van de route van 
wandelknooppunten langs de Oude Maas/Lateraalkanaal en door de kern van 
Horn. Uiteindelijk wordt deze route uitgebreid met een aansluiting op andere 
knooppunten in het Haelens Broek.
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29 januari
De genealogiegroep en het bestuur komen bij elkaar om de tentoonstelling, 
gehouden in december 2013, te evalueren en om de werkwijze te bespreken 
van de genealogiegroep. Voor de tentoonstelling in december over zeventig jaar 
bevrijding gaat de genealogiegroep onder meer gegevens verzamelen van de 
Horner oorlogsslachtoffers. 

Overig
- Bestuursvergadering op 6 januari.
- Bijeenkomst werkgroep genealogie op 13, 20 en 27 januari.
- Bijeenkomst werkgroep kroniek op 23 en 28 januari.
- Bijeenkomst tekstcommissie kroniek op 10 en 31 januari.
- Inloopmiddag op 8, 15, 22 en 29 januari.

5 februari
Om 14.00 uur wordt het officiële startsein gegeven voor de restauratie van 
molen De Welvaart. Ons lid Twan Houtappels verwelkomt als voorzitter van de 
Molenstichting de aanwezigen. De heer Ad Thomassen, wethouder molenzaken, 
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verwijdert met behulp 
van een kraanwagen de 
roeden van de molen. 
Namens het bestuur van 
onze vereniging zijn Har 
Sillen en Frits Theeven 
aanwezig. Na afloop 
van het formele gedeelte 
is een informele 
samenkomst in Hotel-
Restaurant De Abdij.

5 februari
Tijdens de inloopmiddag wordt weer hard gewerkt.

5 februari
Voorzitter Har Sillen opent de jaarvergadering en heet iedereen van harte 
welkom. Hij geeft een terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar.
Hij doet een oproep om foto’s en voorwerpen aan te leveren voor de expositie 
‘70 jaar bevrijding’ die in december 2014 wordt gehouden.

Penningmeester Frits Theeven presenteert het financieel verslag 2013 en 
geeft een toelichting op de begroting 2014. Jan Schreurs doet ook namens 
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Rinus van Kempen 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.

De vergadering gaat akkoord met het 
bestuursvoorstel tot handhaving van de hoogte van 
de contributie. 

Daarna volgt de verkiezing van de bestuursleden. 
Volgens het rooster van aftreden zijn Frits Theeven 
en Rinus Graef aftredend. Rinus stelt zich niet meer 
herkiesbaar. 
Har Sillen dankt Rinus, onder overhandiging van 
een ‘Bonhäörke’ en een bos bloemen, voor zijn 
inzet als bestuurslid en mede-oprichter van onze 
vereniging, hetgeen door de aanwezigen met een 
luid applaus wordt onderstreept. 
Frits wordt bij acclamatie herkozen.
Agnes Knoops-Peeters is door het bestuur 

voorgedragen als nieuw 
bestuurslid. Er wordt 
schriftelijk gestemd. 
Unaniem wordt Agnes 
gekozen. De voorzitter 
feliciteert Agnes, 
overhandigt haar een 
mooie bos bloemen als 
welkom en wenst haar 
veel succes. 
Adelin Remy belicht 
op een luchtige en 
humoristische manier 
met behulp van een 
PowerPoint-presentatie 
het jaarprogramma 
2014. Hij maakt daarin 
melding van het feit 
dat door het succes van 
de inloopmiddagen, de 
inloopavonden komen 
te vervallen. Hij geeft 
een toelichting op de 
voortgang van de wandel-
knooppuntenroutes. 
Verder kondigt hij aan 
dat de Heemkundedag 
2014 zal plaatsvinden op 
28 september in Kasteel 
Aldenghoor te Haelen. 

Twan Houtappels geeft 
als voorzitter van de 
Molenstichting Leudal 
een toelichting over de 
restauratie van molen De 
Welvaart. Ook meldt hij 
de aanstaande restauratie 
van de watermolens in 
de gemeente Leudal.          
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Er wordt komende tijd een structureel onderhoudsprogramma opgesteld voor 
alle molens in de gemeente.
Theo Peeters meldt dat 3ML binnenkort beelden uitzendt van het dagelijkse 
leven van onze dorpsgenoot Wiel Janssen (Rijksweg).

Na de vergadering wordt het jaarverslag 2013 uitgereikt, waarin de 
gebeurtenissen van de vereniging in woord en beeld zijn opgenomen.

21 februari
Molenstichting Leudal houdt in MFC De Postkoets een bijeenkomst over 
molen De Welvaart. Namens de heemkundevereniging geeft Adelin Remy een 
presentatie over de geschiedenis en de afkomst van de molenaars en eigenaars 
van de molen. 

Overig
- Bestuursvergadering op 3, 10 en 17 februari.
- Bijeenkomst werkgroep genealogie op 3, 10, 17 en 24 februari.
- Bijeenkomst werkgroep kroniek op 11, 18 en 27 februari.
- Bijeenkomst tekstcommissie kroniek op 17 en 24 februari.
- Inloopmiddag op 5, 12, 19 en 26 februari.

4 maart
Rinus van Kempen heeft voor ons lokaal computertafels gemaakt die hij samen 
met Frits Theeven monteert. Het resultaat mag er zijn!
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12 maart
Olaf Op den Kamp, 
secretaris van de 
Plantenstudiegroep van 
het Natuurhistorisch 
Genootschap in 
Limburg en onder meer 
hoofdredacteur van 
het Natuurhistorisch 
Maandblad, houdt in 
de aula van basisschool 
De Mussenberg een 
lezing over bevers en 
vleermuizen. 
Sinds 1993 leven er weer 
bevers in Limburg. Het 
betreft waarschijnlijk 
zwervende dieren uit de 
populaties in de Duitse 
Eifel. In het Leudal 
zijn in de herfst van 
2002 bevers uitgezet. 
Deze hebben vanuit hun 
kunstburcht een nieuwe 
woonplek gezocht en 
aan de vele knaagsporen 
te zien, voelen ze zich 
best op hun plek in het 
Leudal. 
Na de pauze wordt 
de lezing vervolgd 
met geheimzinnige 
nachtjagers: de 
vleermuizen. De 
vleermuis is voor velen 
een onbekend dier dat 
enigszins mysterieus 
is door zijn verborgen, 
nachtelijke levenswijze. 

Aan de hand van dia’s laat Olaf zien hoe de 
vleermuis leeft, welke soorten er zijn en hoe we 
vleermuizen kunnen waarnemen. 

18 maart
Agnes Knoops en Mia Dings bespreken met een 
tiental leden het draaiboek voor de presentatie van 
het boekwerk De Steegstaat. Aan de orde komt 
onder meer het uitzoeken en opprikken van foto’s, 
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opstelling tentoonstellingsborden, horeca, tafelversiering en aankleding aula. 
Ook wordt het maken van versieringen voor de wegkruisen besproken en de 
verdeling van taken.

19 maart
Wim Ramakers is reservelid en teller bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het 
bedrag dat hij hiermee verdient komt geheel ten goede aan de vereniging.

Overig
- Bestuursvergadering op 10 maart.
- Bijeenkomst werkgroep genealogie op 3, 10, 17, 24 en 31 maart.
- Bijeenkomst werkgroep kroniek op 4, 18, 21, 24 en 27 maart.

2 april
Henk Schreurs vertegenwoordigt de heemkundevereniging in het overleg 
van de samenwerkende heemkundeverenigingen Leudal dat wordt gehouden 
in Roggel. De heer Van Doorn van de gemeente Leudal geeft een toelichting 
over archeologische vondsten binnen de gemeente. Hij vraagt hulp van de 
heemkundeverenigingen bij opgravingen. Bij de verenigingen is namelijk veel 
kennis voorhanden over de geschiedenis binnen hun grondgebied. Hierdoor is 
het inschakelen van een duur adviesbureau soms niet nodig. 
De Heemkundedag 2014, die op 28 september plaatsvindt in de kelders van 
Kasteel Aldenghoor, wordt besproken. Iedere vereniging levert teksten aan 
voor een uit te brengen brochure.

5 april
Anny Ickenroth, 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 ‘PARVAPAR’ (PARtner VAn PARtner). Hiermee kunnen eventuele 
eerdere partners van personen zichtbaar worden gemaakt bij het uitprinten van 
gegevens. Daarna geeft Ben Bal een presentatie met als onderwerp ‘Sorteren, 
Selecteren en Markeren’. Hij laat zien hoe je elke gewenste soort informatie uit 
je bestand zichtbaar kunt maken. 
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5 april
Het bestuur ontvangt het droeve bericht van het 
overlijden van Jan Alers. Kort na de oprichting van 
onze vereniging is hij lid geworden. Wij hebben 
hem leren kennen als zeer betrokken. Wij zijn 
dankbaar voor zijn aandacht en zullen hem in onze 
herinnering bewaren.

9 april
De Kroniek Horn 2013 wordt gepresenteerd in de aula van basisschool De 
Mussenberg. Agnes Knoops heeft een film gemaakt over de totstandkoming van 
de kroniek. Zij laat foto’s zien die in de kroniek zijn opgenomen en foto’s die 
het niet hebben ‘gehaald’. Na de boeiende filmbeelden bedankt de voorzitter 
de werkgroep en biedt Christien Brauer, Jan Claessen, Christien Dings, Mia 
Dings, Piet Ickenroth, Betsie Reijnen en Toos Timmermans een kroniek aan. 
Een woord van dank gaat verder uit naar Mart Graef, Henk Schreurs en Frits 
Theeven, die de conceptteksten zorgvuldig hebben bekeken. Har Sillen heeft de 
opmaak van de kroniek voor zijn rekening genomen.
Na het officiële gedeelte volgt nog een gezellig samenzijn. De plakboeken 
worden aandachtig doorgekeken en de verkoop van de kroniek is succesvol.
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10 april
De uitslag van de stemming van de Rabobank Clubkas Campagne is binnen. 
Evenals vorige jaren heeft Heemkundevereniging Horn in Horn de meeste 
stemmen gekregen. Dit jaar heeft de vereniging 159 stemmen ontvangen. 
Rabobank Peel, Maas en Leudal stelde een bedrag van € 200.000,00 
beschikbaar voor een extra financiële ondersteuning voor verenigingen uit het 
werkgebied om hun ambities en doelen te realiseren. Maar liefst 7.764 leden 
brachten in totaal 37.801 stemmen uit. Dit betekent dat één stem € 5,29 waard 
is. Aan de 159 stemmen is een geldbedrag van € 841,11 verbonden.

11 april
Enkele dames van de vereniging maken voor het zevende achtereenvolgende 
jaar kransen van palmtakken en coniferengroen voor de drie wegkruisen die 
Horn rijk is. De kransen worden gemaakt in ons lokaal in basisschool De 
Mussenberg. Vier dames van Studiegroep Leudal zijn te gast. Na een uitleg 
door de werkgroep-leden gaan ze zelf zeer enthousiast aan de slag. 
De kransen worden in Horn door Rinus Graef opgehangen.                            
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12 april
De aula van basisschool De Mussenberg wordt 
ingericht voor een kleine tentoonstelling over de 
Steegstraat en voor de boekpresentatie. Tafels 
worden aangekleed en de vele bloemstukjes maken 
de inrichting compleet.

13 april
Het postuum uitgegeven 
boek De Steegstraat, 
Horn in de jaren 1930-
1945, geschreven door 
Piet Spee (1926-2011), 
wordt gepresenteerd in 
de aula van basisschool 
De Mussenberg. Een 
honderdtal bezoekers 
luistert naar het openings-
woord door Har Sillen, 
voorzitter van de 
heemkundevereniging, 
waarna Wim van Ratingen 
zijn gedicht: ‘Sjteegers’ 
voordraagt. Wethouder 
monumentenzorg Ad 
Thomassen geeft een 
inleiding over ‘de heem-
kunde’ waarna Theo 
Peeters vertelt over Piet 
Spee, de auteur van het 
boekwerk. 
Na een korte toelichting 
over Piet Spee door Pieter 
Hoogland, wordt het 
programma vervolgd door 
Mart Graef die uitleg geeft 
over de totstandkoming 
van het boekwerk. Na 
iedere spreker is er een 
muzikaal intermezzo. 
Theo Peeters, op gitaar 
begeleidt door zijn zoon 
Ruud en Ben Beurskens, 
hebben speciaal voor 
deze gelegenheid liedjes 
gemaakt. 
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‘t printebook van vreuger 
 tekst en meziek: Thei Peeters

Refrein:
Es ich ‘t printebook van vreuger nog ins aope wil sjlaon,
Den komme väöl herin’ringe nao baove.
Den zeen ich in gedachten al die miense naeve gaon,
Die ós die sjoean aoj beeldje toen gaove.
Al die foto’s zègke ós, wie in dae aoje tied,
De miense hieël gelökkig en zonger haat of nied,
Met ei bietje al tevreje wore, diek content,
Ouch al haaj m’n geine roeaje cent. 

De aodste sjtraot oet Häör, det is besjlist de Sjteeg,
Ein sjtraot mèt hoezer op ein rieke.
Woea aod en jónk biejein, van ligksjtool toet de weeg,
Gelökkig same laefdje es gelieke.
Det waas vanzellefsjpraekendj, zónger gekke tuuën,
Zo’n laeve det waas gans gewuuën. 

Refrein:    

De miense wore erm, mer veuldje zich toch riek,
Want naobersjap mook häör tevreje.
M’n heel ein verkske en get hoonder en ouch ein paar knien, 
Zoea waas det vreuger, neet zoea lang geleje.
M’n deildje alles same, waas det zoea gewindj,
D’n naober waas de bèste vrindj.

Refrein:     

Ich weit det Beulen Tinus de pien aafbaeje kós,
Gebäördje dao toen ein klein wónjer?
En Dina Hendrikx trok met kinjer nao de roepsebos,
Det vònj zie väör die wichter echt gezónjer.
Ieërst mòs m’n katte rape es aanmaak väör de sjtaof,
Väördet ‘t daonao sjpelkes gaof.     

Refrein:

Joa, Piet van Sjpee wis väöl oet ziene kop
Van oet zien kinjerjaore!
Hae sjreef det later in ein beukske väör ós op
En zoea gaon zien wäörd noeat mieër verlaore.

Refrein:   
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Na de overhandiging van het eerste exemplaar aan Ben Beurskens, een neef van 
Piet Spee, wordt een gezamenlijke toost uitgebracht.
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De bestelde boeken worden bij Henk Schreurs afgehaald en ook worden vele 
boeken verkocht die afgerekend worden bij Frits Theeven.

In de aula is ook een kleine tentoonstelling ingericht met nog niet vertoonde 
oude foto’s van de Steegstaat en haar bewoners. Na afloop van de presentatie is 
er veel belangstelling voor de foto’s. 



20

Van de presentatie zijn door omroep 3ML TV-opnamen gemaakt die worden 
uitgezonden in het 3ML Journaal.

14 april
Het bestuur bespreekt met Mat Rooswinkel een opzet voor de website. Mat 
heeft al heel wat uurtjes besteed aan het bouwen van de nieuwe site van de 
vereniging.



21

19 april
Het bestuur ontvangt het droeve bericht van het 
overlijden van Yvonne Stienstra-Fieten. Kort na de 
oprichting van onze vereniging is zij lid geworden. 
Wij hebben haar leren kennen als zeer betrokken. 
Wij danken Yvonne voor haar aandacht en zullen 
haar in onze herinnering bewaren.

Foto uit kroniek?

20 april
Het bestuur ontvangt het droeve bericht van het 
overlijden van Lia van Ass. Zij was ruim twee jaar 
lid van onze vereniging. Wonend in De Weerd, was 
zij altijd zeer betrokken bij wat in Horn gebeurde. 
Dankbaar voor haar aandacht zullen we haar in 
onze herinnering bewaren. 

Overig
- Bestuursvergadering op 14 april.
- Bijeenkomst werkgroep genealogie op 7, 14 en 28 april.
- Bijeenkomst werkgroep kroniek op 8, 15, 22 en 29 april.
- Bijeenkomst tekstcommissie kroniek op 24 april.
- Inloopmiddag op 2, 9, 16, 23 en 30 april.

7 mei
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De heemkundevereniging verzorgt voor leerlingen van groep 8 van basisschool 
De Mussenberg een oorlogswandeling door Horn. De jongeren wordt gewezen 
op de nog zichtbare sporen van de oorlog. Al wandelend wordt de periode van 
de mobilisatie, de inval, de bezetting, de razzia van 8 oktober 1944 als ook 
het vertrek van de Duitsers toegelicht. Gids Adelin Remy vertelt voor twee 
groepen van vijftien kinderen over de bombardementen en de bevrijding door 
de Engelsen. Zij bezoeken plekken waar krijgsgevangenen, piloten en Joodse 
onderduikers verbleven. 

Adelin wandelt op 12 mei met de derde groep van vijftien kinderen de 
oorlogsroute.
De leerlingen maken als afronding van het project een PowerPoint-presentatie 
over de wandeling, die te zien zal zijn op de tentoonstelling op 27 en 28 december.

9 mei
Om 8.30 uur vertrekken eenenveertig leden per touringcar naar Zoutleeuw in 
België. Na het nuttigen van een stukje fruitvlaai met koffie/thee in De Cleyne 
Taefel, wordt een bezoek gebracht aan het historisch stadhuis, geopend in 1538. 
Hier wordt de groep opgedeeld en rondgeleid door twee gidsen. De aanwezigen 
krijgen de geschiedenis te horen van Zoutleeuw, een kleine stad in oppervlakte 
maar met een groot bouwkundig erfgoed wat haar verleden verraadt als 
belangrijk centrum. 
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De rondleiding gaat verder met een bezoek aan de Grote Markt met het 
Spiegelhuis en aan een beekje, de Kleine Gete, in de dertiende eeuw bevaarbaar 
gemaakt tot een belangrijke rivier met een rechtstreekse verbinding naar 
Antwerpen.
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De lunch is in het 
monumentale eetcafé De 
Lakenhalle. Hierna volgt 
een rondrit met de bus 
door de Haspengouw, 
op heuvelachtige en 
kronkelende wegen, 
langs gezellige dorpjes, 
prachtige kastelen en 
langs veel fruitbomen. 
De gids geeft deskundig 
uitleg over het vele 
moois wat te zien 
is. De rit eindigt bij 
brouwerij Wilderen 
waar de deelnemers 
een rondleiding krijgen 
door de alcoholstokerij, 
de brouwerij en de 
voormalige brouwerij, 
een industrieel 

monument uit 1743. In het brouwerijcafé, 
ondergebracht in een oude vakwerkhoeve, worden 
‘uiteenlopende producten van de brouwerij’ 
geproefd. Het uitstapje wordt in deze mooie locatie 
gezellig afgesloten. Na een voorspoedig verlopen 
terugreis is de groep om 19.15 uur weer in Horn, 
iets later dan gepland.
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10 mei
Tijdens de Nationale Molendag geeft ons lid Leon Frissen rondleidingen in 
molen De Hoop. 

15 mei
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de restauratie van molen De 
Welvaart. Nog vóór de vakantie (eind juli) zal het karwei grotendeels zijn 
geklaard. Molenstichting Leudal wil aan de heringebruikname in oktober 
een feestelijk tintje geven. Vertegenwoordigers van toneelvereniging 
Spelenderwijs, de Molenput, molenaar Thieu Tubée en Frits Theeven namens 
Heemkundevereniging Horn, brainstormen in MFC De Postkoets met Twan 
Houtappels, de voorzitter van de Molenstichting en lid van onze vereniging, 
over een mogelijke invulling van het feestweekend op 4 en 5 oktober.
Uit historisch onderzoek is vast komen te staan dat de molen in 1864 is 
gebouwd. Dit betekent dat de molen dit jaar ook 150 jaar bestaat.

22 mei
Wim Ramakers is teller bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. De 
financiële vergoeding die de vereniging hiervoor ontvangt van de gemeente, 
komt geheel ten goede aan de verenigingskas. 



26

24 mei
Een bezoek wordt gebracht aan aspergetelers Peter en Janine Vestjens-
Engels, Houterhof 1 te Horn. Hier krijgen we onder meer een zeer leerzame 
en interessante uitleg over het behandelen, sorteren, schillen en inpakken van 
asperges en kunnen we zien hoe dit in zijn werk gaat. Veel handelingen zijn 
nodig voordat een asperge kan worden gegeten. 

Na de rondleiding 
door het bedrijf gaan 
de zevenendertig 
deelnemers naar Hotel-
Restaurant De Abdij 
waar we door Els 
en Gerard Kuijpers 
worden ontvangen met 
een kopje koffie/thee. 
Zij hebben heerlijke 
asperge-hapjes bereid. 
Gestart wordt met 
een asperge-mousse, 
gevolgd door een 
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aspergesoep en een pastasalade. Vervolgens proeven we een pasteitje met 
asperge-ragout, een gefrituurde asperge waarna wordt afgesloten met asperge-
ijs. Een gezellige en smakelijke middag!

29 mei
Adelin Remy geeft namens onze vereniging een rondleiding door het park 
van Kasteel Horn voor dertig leden van Milieu en Heemkunde Vereniging 
Swalmen. Zij bezoeken ook de binnenplaats en de ridderzaal.

Overig
- Bestuursvergadering op 5 mei.
- Bijeenkomst werkgroep genealogie op 5, 12, 19 en 26 mei.
- Bijeenkomst werkgroep kroniek op 6, 20 en 27 mei.
- Inloopmiddag op 7, 14, 21 en 28 mei.

4 juni
Een groep van circa zestig deelnemers staat om 19.00 uur klaar voor een 
wandeling langs plekken in Horn die een herinnering oproepen aan de Tweede 
Wereldoorlog. In twee groepen worden de wandelaars door Henk Schreurs en 
Adelin Remy rondgeleid. 
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Na een toelichting bij het oorlogsmonument gaat de route over het kerkhof via 
de Kerkstraat en het Kerkpad naar de Eindstraat. De wandeling wordt vervolgd 
via het Huybenstraatje naar de Rijksweg om over de Haelerweg, Molenweg, 
Maaslandstraat, Daalakkerstraat en het Schoolpad naar de Dorpstraat te gaan. 

Wandelend door een klein stukje Horn horen we hoe Horner mensen in de 
oorlogsjaren groot van hart waren en zien we de nog steeds aanwezige sporen 
van de oorlog. Bij diverse woningen worden herinneringen opgeroepen aan de 
bewoners en aan de gebeurtenissen in de oorlog. Uitleg wordt gegeven over de 
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mobilisatie, de inval, de bezetting, de razzia van 8 oktober 1944 en het vertrek 
van de Duitsers, maar ook over de bombardementen en de bevrijding door 
de Engelsen. De gidsen vertellen over de woningen waar krijgsgevangenen, 
piloten en Joodse onderduikers verbleven. Ook de gevolgen van de evacuatie 
van omliggende dorpen komt ter sprake evenals de ellende van de burgers in de 
maanden dat Horn in het frontgebied lag.

De bijzonder interes-
sante wandeling 
wordt afgesloten bij 
Woonboerderij Peters 
waar de deelnemers door 
onze leden Matty, Sien, 
Bart, Jop en Peter welkom 
worden geheten met koffie/
thee en zelfgebakken 
vlaai. Verschillende leden, 
die fysiek niet kunnen 
deelnemen aan de tocht, 
zijn ook aanwezig voor 
de gezellige nazit. Onder 
het genot van een drankje 
en hapjes wordt de avond 
afgesloten.
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11 juni
Namens het bestuur heeft Mia Dings overleg met de dames die meehelpen bij 
de Lentemarkt. 

12 juni
In Hotel Restaurant De Abdij vindt de tweede bespreking plaats over de 
heringebruikname van molen De Welvaart. Aanwezig zijn vertegenwoordigers 
van toneelvereniging Spelenderwijs, de Molenput, molenaar Thieu Tubée, 
molenaar in opleiding Doep Windhorst en ons heemkundelid Wia Zijp 
namens de Molenstichting Leudal. Frits Theeven vertegenwoordigt de 
heemkundevereniging.
De officiële heropening wordt vastgesteld op 4 oktober vanaf 13.00 uur. 
Op 5 oktober, tijdens de Limburgse Molendag, vinden er kinderfestiviteiten 
plaats en worden verkoopkramen geplaatst. Taken worden verdeeld over de 
verschillende verenigingen en molenaars. Aan de heropening wordt ook een 
scholenproject gekoppeld. Alle leerlingen van de basisschool brengen een 
bezoek aan de molen. Har Sillen maakt ‘voor op school’ een kleurplaat. De 
heemkundevereniging zal in de molen een expositie inrichten en zorgen voor 
een PowerPoint-presentatie van de restauratie.

18 juni
De vereniging ontvangt de bevestiging van het evenementenbureau van de 
Provincie Limburg dat tijdens de tentoonstelling in december gebruik kan 
worden gemaakt van een door de provincie samengestelde roulerende expositie 
‘Bevrijding in Limburg’, die uit vijftien banners bestaat. De banners geven een 
compleet beeld van de bevrijding in Limburg, van zuid naar noord, met unieke 
documenten, tekeningen, kaarten en foto’s uit allerlei archieven. 

18 juni
Adelin Remy en Frits Theeven vertegenwoordigen de heemkundevereniging 
in het overleg van de samenwerkende heemkundeverenigingen Leudal in het 
nieuwe onderkomen van Heemkundevereniging Oos Naer in de bibliotheek te 
Neer. In de vergadering zijn van de gemeente aanwezig Hugo van Heesewijk, 
die een toelichting geeft over de inventarisatie van kruisen en kapellen, en 
Caroline Schrurs, die informatie geeft over een provinciale financiële bijdrage 
in het kader van ’70 jaar bevrijding’. Daarnaast wordt uitleg gegeven over de 
vertraging in de uitvoering van de wandelknooppuntenroutes. 
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22 juni
De heemkunde-
vereniging is weer 
present tijdens de altijd 
gezellige Lentemarkt 
in het centrum van 
Horn. Christien Brauer, 
Mia Dings, Agnes 
Knoops, Sophia Levels, 
Betsie Reijnen, Jeanne 
Theeven en Toos 
Timmermans verkopen 
niet alleen boeken, 
maar ook alle uitgaven 
van de kalenders van 
de vereniging en de 
kronieken van 2010 
tot en met 2013. Via 
een laptop worden 
oude foto’s getoond. 
De belangstelling voor 
onze verkoopstand is 
groot en de verkoop is 
prima. Gerrie Schoone-
Hüskens en de heer 
en mevrouw Anne en 
Mieke Nieboer-Bakker 
melden zich aan als 
nieuw lid.

30 juni
Pieter Ligtenberg geeft in ons verenigingslokaal een cursus I-match aan Mia 
Dings, Agnes Knoops en Har Sillen. Hij geeft op een duidelijke manier uitleg 
over het scannen, opslaan en beheren van foto’s in I-match, het systeem waarin 
onze foto’s zijn opgeslagen.
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Overig
- Bestuursvergadering op 23 juni.
- Bijeenkomst werkgroep genealogie op 2, 16, 23 en 30 juni.
- Bijeenkomst werkgroep kroniek op 3, 6 en 14 juni.
- Inloopmiddag op 4, 11, 18 en 25 juni.

2 juli
Jac Wijnands houdt voor een zeventigtal bezoekers 
in basisschool De Mussenberg een lezing over 
‘Kleine monumenten in Horn’. 
Grote monumenten als kerken, kastelen en 
boerderijen trekken de aandacht. Kleine 
monumenten worden letterlijk over het hoofd 
gezien. En toch zijn ze interessant: ze maken de 
geschiedenis zichtbaar, ze geven uitdrukking aan 
plaatselijke tradities of ze zijn van kunstzinnige 
betekenis.
In deze boeiende lezing vertelt Jac aan de hand 
van foto’s die worden getoond, en met veel 
achtergrondverhalen, over de huidige ‘kleine 
monumenten’. Ook verdwenen kleine gebouwen en 
objecten worden besproken.
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3 juli
Har Sillen, Frits Theeven en vertegenwoordigers van Studiegroep Leudal 
overleggen met Caroline Schrurs van de gemeente over een door de gemeente 
aangevraagde provinciale financiële bijdrage van € 2.500,00 in het kader van 
’70 jaar bevrijding in Leudal’. Besloten wordt om drie activiteiten te weten: 

bevrijding Horn door Heemkundevereniging Horn (gedurende hele jaar 2014)
gezamenlijke Heemkundedag (28 september 2014)
tentoonstelling Studiegroep Leudal (12 oktober 2014 t/m 18 januari 2015)

▪
▪
▪

als één gezamenlijke activiteit te beschouwen, hetgeen ook mogelijkheden 
biedt voor een gemeentelijke subsidie.

3 juli
Pieter Ligtenberg geeft in ons verenigingslokaal een cursus I-match aan Mia 
Dings, Agnes Knoops en Har Sillen, die een vervolg heeft op 10 en 11 juli. 

9 juli
Wim Brinkhaus, medewerker van de PRO-GEN Gebruikersgroep, geeft in ons 
verenigingslokaal aan de leden van de werkgroep genealogie en bidprentjes 
uitleg over PRO-GEN, een programma voor het digitaal opslaan en bewerken 
van genealogische gegevens van allerlei bronnen en bidprentjes.
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17 juli
Een afvaardiging van het 
bestuur bezoekt samen 
met molenaar Thieu Tubée 
molen De Welvaart, die 
thans wordt gerestaureerd. 
Gekeken is naar de 
opstellingsmogelijkheden 
van tentoonstellingsborden 
voor een expositie 
van de vereniging 
tijdens de feestelijke 
heringebruikname van de 
molen op 4 en 5 oktober. 

18 juli
De werkgroep kroedwès komt in ons lokaal bijeen om de voorbereidingen van 
de vijfde editie van de kroedwès-zegening op 16 augustus te bespreken. 

21 juli
Har Sillen en Frits Theeven bespreken met Jan Hocks, Frits van Horne en 
Henk Leenders van Studiegroep Leudal de gezamenlijke activiteiten in het 
kader van ‘70 jaar bevrijding in Leudal’. In de organisatie van de activiteiten 
trekken de werkgroep van de Samenwerkende Heemkundeverenigingen 
Leudal, Heemkundevereniging Horn en de Studiegroep Leudal samen op. Het 
samenwerken bestaat onder andere uit PR, gezamenlijk beheer financiën en 
het gebruik maken van elkaars materialen. Het activiteitenplan alsmede de 
gezamenlijke begroting vormt de basis voor de aanvraag van een gemeentelijke 
subsidie.
 
21 juli
Een afvaardiging van het bestuur heeft overleg met de leden van de werkgroep 
kroniek. Besproken wordt onder meer de jubileumeditie 2014 en de 
verkoopprijs van de Kroniek Horn 2014.  

22 juli
In Hotel Restaurant De Abdij vindt een vervolgbespreking plaats over de 
heringebruikname van molen De Welvaart. Frits Theeven vertegenwoordigt 
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de heemkundevereniging in het door de Molenstichting Leudal georganiseerd 
overleg. De invulling van het feestweekend op 4 en 5 oktober krijgt steeds meer 
vorm. Stichting Boerebroelof is ook bij het overleg aangeschoven. Zij willen 
de traditie van een molenfeest weer oppakken. De buurtvereniging organiseert 
op zondag een ontbijt voor alle inwoners van Horn. De molenstichting stelt een 
draaiboek samen voor het totale programma.

23 juli
Tijdens de inloopmiddag wordt om vier uur één minuut stilte gehouden 
ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de vliegramp met de MH17 van 
Malaysian Airlines in Oekraïne op 17 juli.

31 juli
Har Sillen, Frits Theeven en vertegenwoordigers van Studiegroep Leudal 
overleggen met Caroline Schrurs van de gemeente over de subsidieaanvraag 
voor ons gezamenlijk project ‘70 jaar bevrijding in Leudal’. De provinciale 
bijdrage van € 2.500,00 is toegekend. De gemeente onderzoekt of een 
gemeentelijke subsidiëring mogelijk is.

Overig 
- Bestuursvergadering op 7 juli.
- Bijeenkomst werkgroep genealogie op 7, 14, 21 en 28 juli.
- Bijeenkomst werkgroep kroniek op 8, 15, 22 en 29 juli.
- Bijeenkomst tekstcommissie kroniek op 16 juli.
- Inloopmiddag op 2, 9, 16, 23 en 30 juli.

15 augustus
Voor het vijfde jaar op rij gaan de leden van de werkgroep kroedwès op 
zoek naar kruiden en gewassen die nodig zijn voor het maken van de 
‘kroedwès’. Het plukken neemt bijna de hele ochtend in beslag. Die middag 
wordt de kerk versierd met de geplukte bloemen.

16 augustus
Door de dames van de werkgroep kroedwès worden vanaf 9.30 uur in 
ons verenigingslokaal in basisschool De Mussenberg circa 250 boeketten 
gemaakt. De kroedwès wordt die avond om 18.00 uur tijdens de H. Mis in 
de prachtig versierde kerk uitgedeeld en gezegend. 
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Na de H. Mis wordt bij Hotel Restaurant De Abdij nog gezellig nagepraat over 
de geslaagde kroedwès-mis. 

20 augustus
Henk Schreurs vertegenwoordigt de heemkundevereniging in het overleg van 
de samenwerkende heemkundeverenigingen Leudal. Heemkundevereniging 
Heitse is de gastheer in hun verenigingslokaal in De Kreppel in Heythuysen. 
De vorderingen van de gezamenlijke Heemkundedag, die plaatsvindt op 28 
september in Kasteel Aldenghoor in Haelen, is het belangrijkste agendapunt.

25 augustus
In Hotel Restaurant De Abdij vindt de derde bespreking plaats over de 
heringebruikname van molen De Welvaart. Namens de heemkundevereniging 
is Frits Theeven aanwezig. 

29 augustus
Het bestuur bedankt namens de vereniging Rinus Graef voor zijn vele werk 
wat hij voor de heemkundevereniging heeft gedaan. Samen met zijn echtgenote 
Diny krijgt hij een etentje aangeboden in Eetcafé ’t Raodhoes te Neer. In 
februari droeg hij zijn bestuurstaak over aan Agnes Knoops.
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Overig 
- Bijeenkomst werkgroep genealogie op 4, 11, 18 en 25 augustus.
- Bijeenkomst werkgroep kroniek op 5, 12 en 28 augustus.
- Bijeenkomst tekstcommissie kroniek op 7, 26 en 27 augustus.
- Inloopmiddag op 6, 13, 20 en 27 augustus.

3 september
Mart Graef geeft in de aula van basisschool De Mussenberg een lezing 
over ‘Horn 1761’. Hij vertelt over de gebeurtenissen in een roerig jaar in 
de geschiedenis van het graafschap Horn. Luitenant-drossaard Karel de 
Borman kwam in 1761 in conflict met de Staten van Horn. Dit leidde zelfs tot 
enig oproer onder de plaatselijke bevolking, tientallen jaren vóór de Franse 
Revolutie! Aan de hand van juridische en ambtelijke stukken, die zich in het 
archief van de voormalige Staten van Horn bevinden, laat Mart zien dat bij 
verschillende van de daarin genoemde incidenten dorpelingen waren betrokken 
die met name worden genoemd. De talrijke bezoekers krijgen door het gedegen 
archiefspeurwerk enig idee over de samenleving in het graafschap Horn en over 
het dagelijks leven van de gewone dorpsbewoners in Horn in de achttiende 
eeuw.
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8 september
Har Sillen en Frits Theeven bespreken met Paul Heijnen van basisschool De 
Mussenberg het bezoek van de kinderen van de school aan de gerestaureerde 
molen De Welvaart. Ook wordt afgesproken welke ruimten de vereniging 
gaat gebruiken voor de tentoonstelling op 27 en 28 december. Adelin Remy 
geeft in december voor de leerlingen van groep 7 en 8 een presentatie over de 
bevrijding van Horn. De leerkrachten maken opdrachten voor de kinderen van 
groep 7 en 8 over de banners van de provincie die een overzicht geven van de 
bevrijding in heel Limburg.

10 september
Henk Schreurs en Frits Theeven wonen de vergadering bij van de 
samenwerkende heemkundeverenigingen Leudal in de kelder van Kasteel 
Aldenghoor in Haelen. Het enige bespreekpunt is de Heemkundedag. De 
plekken waar de verenigingen zich presenteren worden vastgesteld. Verder 
worden afspraken gemaakt over onder meer het aantal tentoonstellingsborden 
per vereniging, inruimen en opruimen, verkoop boeken en bemensing 
parkeerplaatsen en fietsenstalling.

24 september
De tentoonstellingsborden voor de kleine expositie in de kerk in het kader van 
de Heemkundedag worden in ons lokaal opgeprikt door Wim en Mia Ramakers, 
Toos Timmermans en Mia Dings.

26 september
De tentoonstellingsborden 
worden in het voorportaal 
van de kerk geplaatst.

27 september
Har Sillen, Rinus 
van Kempen en Frits 
Theeven richten molen 
De Welvaart in voor de 
schoolkinderen die op 
29 en 30 september een 
bezoek brengen aan de 
gerestaureerde molen.
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27 september
In een van de vele 
kelders in Kasteel 
Aldenghoor te 
Haelen worden de 
voorbereidingen 
getroffen voor de 
Heemkundedag, 
waaraan onze vereniging 
ook haar medewerking 
verleent.

28 september
Tijdens de Heemkundedag wordt onze stand zeer goed bezocht. Ook voor 
de kleine tentoonstelling in de kerk over de Tweede Wereldoorlog en 70 jaar 
bevrijding, alsmede voor de rondleidingen over het kerkhof, die door Henk 
Schreurs en Adelin Remy worden gegeven, is veel belangstelling.
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29 september
Frits Theeven is namens de heemkundevereniging aanwezig bij de laatste 
bespreking over de heringebruikname van molen De Welvaart. Het overleg 
vindt plaats in de molen. Het programma voor het feestelijk molenweekend in 
oktober wordt definitief gemaakt.

29 en 30 september
Circa 280 leerlingen 
van basisschool De 
Mussenberg bezoeken 
molen De Welvaart, 
waar ze de kleurplaten 
en de molenwerkstukken 
inleveren die op 
school zijn gemaakt. 
Ze worden in kleine 
groepen rondgeleid door 
vrijwillige molengidsen, 
die uitleg geven over 
de molen en over 
gebruiksvoorwerpen en 
gewassen die door de 
heemkundevereniging 
zijn verzameld en 
uitgestald. Door 
Fransje Lemmen, 
Antoinette Rooswinkel, 
Sophia Levels, Mia 
Meulenberg, Jeanne 
en Frits Theeven 
worden de kinderen 
opgevangen en voorzien 
van een drankje en een 
molenkoekje.
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30 september
Wim en Mia Ramakers, Toos Timmermans en Mia Dings prikken foto’s en 
teksten op tentoonstellingsborden voor de expositie in molen De Welvaart.

Overig 
- Bestuursvergadering op 2, 8 en 22 september.
- Bijeenkomst werkgroep genealogie op 1, 8, 15, 22 en 29 

september.
- Bijeenkomst werkgroep kroniek op 4 september.
- Bijeenkomst tekstcommissie kroniek op 23 september.
- Inloopmiddag op 3, 10, 17 en 24 september.

1 oktober
Een dertigtal bezoekers geniet van de film ‘De Meysbergh: sporen door de tijd’, 
een bijna twee uur durend filmportret over de streek rond Hunsel, Swartbroek, 
Heythuysen, Leveroy en Weert. De aanwezigen komen veel te weten over 
belevenissen uit de oorlogen 1914-1918 en 1940-1945, het dagelijks leven op 
het platteland, geloofsperikelen, landbouwtechniek en zelfs over de Franse tijd. 
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Peter Crins uit Leveroy won in december 2012 
met deze film het filmfestival ‘Tijdsbeeld’. 
De documentaire geeft een beeld van de 
streekgeschiedenis van Midden-Limburg in de 
afgelopen vier eeuwen, waarbij boerderij De 
Meysbergh, de boerderij van de grootvader van 
Crins, uitgangspunt is. Serieuze onderwerpen 
worden afgewisseld met vele humoristische 
verhalen van gewone mensen. De dialect gesproken 
getuigenissen van familieleden en streekgenoten, 
Nederlands ondertiteld, worden afgewisseld met 
historische foto’s en filmfragmenten.  

3 oktober
In molen De Welvaart 
wordt door Rinus van 
Kempen, Har Sillen 
en Frits Theeven de 
tentoonstelling ingericht 
voor de feestelijke 
heringebruikname en het 
150-jarig bestaan van de 
molen.

4 en 5 oktober
Onder een stralende zon 
vindt op zaterdag de 
feestelijke heropening 
plaats van de kleinste 
beltmolen van 
Limburg. Vele sprekers 
benadrukken het belang 
van de restauratie. 
Pastoor Dieteren 
zegent de molen en 
de beschermheilige 
Sint Victor met een 
door Truus Poels 
gemaakte kroedwès. 
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De voorzitter van de heemkundevereniging 
ontvangt van Twan Houtappels, voorzitter van de 
Molenstichting Leudal, ter archivering, het oude 
molenboek. De tentoonstelling wordt beide dagen 
zeer goed bezocht. De foto’s van de restauratie van 
de molen worden ‘doorlopend’ op een tv-scherm 
gepresenteerd. De bezoekers worden door Toos 
Timmermans en Mia Dings welkom geheten.

11 oktober
De werkgroep boekwerk ‘Oorlogsslachtoffers 
Horn’ bestaande uit Mart Graef (redacteur), 
Anny Ickenroth, Wim Ramakers, Adelin Remy, 
Henk Schreurs en Jeanne Theeven (historisch 
en genealogisch onderzoek), Mia Dings en Frits 

Theeven (meelezers) 
en Har Sillen (meelezer 
en verantwoordelijk 
voor vormgeving en 
opmaak), bespreken de 
inhoud, vormgeving en 
de voortgang van het 
boekwerk.

15 oktober
Adelin Remy 
vertegenwoordigt de 
heemkundevereniging 
in het overleg van 
de samenwerkende 
heemkundeverenigingen 
Leudal. 
Heemkundevereniging 
Heibloem is de 
gastheer in Route 
74 in Heibloem. 
De gezamenlijke 
Heemkundedag wordt 
geëvalueerd. Het 
restant van de boekjes 
‘Herinneringen aan 
WO-II in Leudal’ 
wordt verdeeld en het 
voorlopige positieve 
financiële resultaat 
wordt bekendgemaakt.

25 oktober
De werkgroep boekwerk 
‘Oorlogsslachtoffers 
Horn’ bespreekt de 
vorderingen van het 
boek.
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30 oktober
Adelin Remy, Mia 
Dings, Jeanne en Frits 
Theeven bezoeken 
museum ‘Vervlogen 
Tijden’ in Buggenum. 
Samen met de eigenaren 
de heer en mevrouw 
Joosten worden 
oorlogsattributen 
uitgezocht die worden 
gebruikt voor de 
tentoonstelling in 
december.

Overig 
- Bestuursvergadering op 13 oktober.
- Bijeenkomst werkgroep genealogie op 6, 13, 20 en 27 oktober.
- Bijeenkomst werkgroep kroniek op 2 en 27 oktober.
- Bijeenkomst tekstcommissie kroniek op 2, 9 en 29 oktober.
- Inloopmiddag op 1, 8, 15, 22 en 29 oktober.

5 november
Har Sillen start de 
bijeenkomst in de aula 
van basisschool De 
Mussenberg met een 
bedankje aan Pieter 
Ligtenberg. Hij heeft in 
ons verenigingslokaal 
aan Mia Dings, Agnes 
Knoops en Har Sillen 
in een vijftal sessies 
uitleg gegeven over het 
scannen, opslaan en 
beheren van foto’s in 
I-match, het systeem 
waarin onze foto’s zijn 
opgeslagen. 
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Har Sillen geeft daarna uitleg over de totstandkoming van de kalender 2015 
van de heemkundevereniging. Met boeiende achtergrondverhalen, ondersteund 
door fraaie beelden, geeft hij per maand een toelichting. Het eerste exemplaar 
wordt uitgereikt aan de dames Riny Cremers-Peeters en Truus van Rooijen-
Lemmen, die samen bij de maand juli staan afgebeeld, fietsend op de Oude 
Weerterweg omstreeks 1960.

Na de pauze verzorgt Adelin Remy een lezing over het gemeentebestuur in 
Horn van 1940 tot 1945. Hij besteedt aandacht aan de positie van de zittende 
burgemeester Kirkels en de wethouders Geenen en Schreurs in het begin 
van de Tweede Wereldoorlog. Op grond van het Landoorlogreglement, een 
internationaal verdrag, moesten zij de bezetter bijstaan. Burgemeester Kirkels 
koos begin 1942 voor aftreden en de wethouders wilden vanaf zijn vertrek 
zijn voorbeeld volgen maar kregen hiervoor aanvankelijk geen kans. Hoe dit 
uiteindelijk door lijdzaam verzet toch lukte, wordt aan de hand van brieven 
geïllustreerd. 
Daarna geeft hij een beeld van het optreden van de NSB-burgemeesters 
De Glas en Trijbels die Horn in de jaren 1942 tot 1944 bestuurd hebben. 
Tenslotte wordt stilgestaan bij de zuiveringsactie ná de oorlog tegenover 
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gemeenteambtenaren en bestuurders die in de oorlog blijk hebben gegeven van 
ontrouw aan Nederland door samen te werken met de Duitsers.  
Circa zeventig bezoekers hebben genoten van beide presentaties.

8 november
De werkgroep boekwerk ‘Oorlogsslachtoffers Horn’ bespreekt de vorderingen 
van het boek. Teksten worden op een groot beeldscherm bekeken. Besloten 
wordt om een lijst van gedeporteerden bij de kerkrazzia op zondag 8 oktober 
1944 op te nemen. Een aantal onderdelen dienen nog uitgewerkt te worden.

8 november
Mia Dings en Frits Theeven bezoeken het Leudalmuseum om samen met 
conservator Mien van Hoef spullen uit te zoeken voor de tentoonstelling in 
december.

10 november 
De werkgroep boekwerk ‘Oorlogsslachtoffers Horn’ bespreekt de vorderingen 
van het boek. Foto’s, documenten en bidprentjes worden op een groot 
beeldscherm bekeken en uitgezocht. 

13 november
Het bestuur bereikt het droeve bericht van het 
overlijden van ons lid Fer Maessen. Wij zijn 
dankbaar voor zijn betrokkenheid en lidmaatschap 
van onze vereniging en we zullen hem in onze 
herinnering bewaren.

20 november
Mia Dings en Paul Peters brengen een bezoek aan Pieter Ligtenberg. Paul 
gaat ook foto’s beheren in I-match. Van Pieter ontvangt hij verschillende 
programma’s en de nodige aanwijzingen.

29 november
De werkgroep boekwerk ‘Oorlogsslachtoffers Horn’ bespreekt de vorderingen 
van het boek.
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Overig 
- Bestuursvergadering op 19 november.
- Bijeenkomst werkgroep genealogie op 3, 10, 17 en 24 november.
- Bijeenkomst werkgroep kroniek op 4, 13 en 26 november.
- Bijeenkomst tekstcommissie kroniek op 28 november.
- Inloopmiddag op 5, 12, 19 en 26 november.

3 december
Har Sillen en Frits Theeven hebben overleg met wethouder Arno Walraven over 
zijn bijdrage aan de officiële opening van de tentoonstelling en de presentatie 
van het boek op 27 december.

10 december
Stichting Liberation Route Europe heeft in samenwerking met onder andere 
VVV Midden-Limburg en Jub Holland, een bloembollen leverancier, het 
project ‘Liberation Colors’ opgestart. Dit project, ter ere van 70 jaar bevrijding, 
bestaat uit het inplanten van velden met bloembollen in de kleuren van de 
Nederlandse vlag: rood, wit en blauw. De bloemen zullen vanaf half april tot 
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begin mei 2015 in bloei staan, precies tijdens 70 jaar bevrijding. De gemeente 
Leudal, gelegen langs de Liberation Route Europe, doet aan dit project mee om 
samen met de rest van Nederland de vrijheid op deze speciale manier te vieren. 
Heemkundevereniging Horn is gevraagd om in het kader van ‘70 jaar 
bevrijding Horn’, het project mede te begeleiden en er een schoolproject van te 
maken. Gekozen is om de bloembollen te planten bij het oorlogsmonument in 
Horn. 
Na een welkomstwoord door Har Sillen, voorzitter van de 
heemkundevereniging, en wethouder Arno Walraven, start leerkracht Mayke 
Damen met haar leerlingen van groep 8 van basisschool De Mussenberg met 
het poten van de bloembollen. In de gemeente zijn in het kader van dit project 
ook in Hunsel en Roggel velden met bloembollen ingepoot.

10 december
Hugo Levels en Eric Munnicks geven voor circa 125 bezoekers, waarvan 59 
niet-leden, een presentatie over 70 jaar bevrijding in Horn en omgeving en de 
daarop volgende frontperiode. 
De heer Munnicks heeft al veertig jaar een indrukwekkende hoeveelheid 
spullen verzameld uit de Tweede Wereldoorlog. De vele documenten en foto’s 
met betrekking tot Roermond vormden de aanzet tot het schrijven van het 

boek ‘Van kazemat 
tot Kelderleven, 
Roermond 1940-1945’ 
met als medeauteur 
Hugo Levels. De heer 
Levels is van jongs 
af aan geïnteresseerd 
in de geschiedenis 
van de Tweede 
Wereldoorlog, met name 
in de gebeurtenissen 
in Midden- en Noord-
Limburg. Hij werkte 
onder meer mee aan het 
boek ‘Verdraagtj Uch’ 
waarin veel persoonlijke 
verhalen van burgers en 
veteranen uit vooral het 
Leudal zijn opgenomen. 
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Aan de hand van documenten, foto’s en kaarten, wordt een beeld geschetst 
van het verloop van de bevrijding. Een antwoord wordt gegeven op de vraag 
waarom de bevrijding zolang heeft geduurd. Verder is er ook aandacht voor 
de Maasfrontperiode en de Civil Affairs organisatie, die verantwoordelijk 
was voor de bevoorrading van de maasdorpen, de evacuaties en het zo veel 
mogelijk normaliseren van het burgerleven. 
 
10 december
Ter gelegenheid van de viering van zeventig jaar bevrijding kwam op vrijdag 
12 september het vrijheidsvuur uit Caen (Frankrijk) naar Limburg. Het 
vrijheidsvuur werd op woensdagavond 10 september door vertegenwoordigers 
van de Provincie Limburg en Atletiek Maastricht in Caen opgehaald. Ons lid 
wethouder Arno Walraven ontvangt het vuur van gouverneur Theo Bovens. Het 
vrijheidsvuur brandt in Horn tot na het concert van Harmonie De Drie Horens 
op 28 december.

15 december  
Namens de heemkundevereniging vertelt Adelin Remy aan leerlingen van de 
groepen 7 en 8 van basisschool De Mussenberg in drie sessies over 70 jaar 
bevrijding. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de door de Provincie Limburg 
beschikbaar gestelde roulerende expositie ‘Bevrijding in Limburg 1944-1945’, 
welke bestaat uit vijftien banners waarop de bevrijding van heel Limburg staat 
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afgebeeld in unieke foto’s en documenten. Ook wordt stilgestaan bij de oorlog 
en bevrijding in Horn.

15 december
Henk Schreurs heeft in het gemeentehuis overleg met Caroline Schrurs van de 
gemeente en Martijn van Vegchel van de Plattelandscoöperatie Peel & Maas 
over het wandelknooppuntennetwerk. De laatste onduidelijkheid over de route 
bij Houterhof wordt weggenomen.

15 december
In molen De Welvaart wordt teruggekeken op het molenfeest. Namens de 
heemkundevereniging is Frits Theeven aanwezig. Alle verenigingen die hebben 
deelgenomen aan de organisatie van het feest zijn bijzonder tevreden over het 
verloop van de heringebruikname van de molen. 

17 december
Tijdens het huiskamerproject in Daalakkerserf vertelt Adelin Remy namens 
de heemkundevereniging aan de talrijke aanwezigen over 70 jaar bevrijding 
in Horn. Aan de hand van een PowerPoint-presentatie geeft hij uitleg over 
de mobilisatie, de inval, de bezetting, de razzia van 8 oktober 1944 en over 
het vertrek van de Duitsers. Ook de bombardementen, de bevrijding door de 
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Engelsen, de plekken waar krijgsgevangenen, piloten en Joodse onderduikers 
verbleven, komen aan de orde.
De door de Provincie Limburg beschikbaar gestelde roulerende expositie 
‘Bevrijding in Limburg 1944-1945’, is in de huiskamer opgesteld. 

18 t/m 24 december
Vanaf vrijdag 18 december t/m woensdag 24 december worden spullen 
opgehaald, borden geplaatst, foto’s en documenten opgeprikt, oorlogsattributen 
opgesteld, versieringen aangebracht, enzovoort. Bijna de gehele school wordt 
leeggeruimd. Dat alles is nodig voor de tentoonstelling en boekpresentatie op 
27 en 28 december.

27 december
Vanaf 10.30 uur worden de eerste bezoekers voor de officiële opening en 
boekpresentatie in basisschool De Mussenberg begroet. Na ontvangst met 
koffie en thee, heet Har Sillen de circa 125 aanwezigen welkom. Adelin Remy 
zingt twee liederen met pianobegeleiding van Theo Peeters. Hierna vervolgt 
wethouder Arno Walraven het programma, waarbij hij onder meer verwijst naar 
de huidige wereldincidenten en wat we moeten leren uit de 70 jaar waarin wij 
in vrijheid leven. Daarna leest Theo Peeters de door Mart Graef geschreven 
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voordracht voor over het belang van de uitgave 
van het boekwerk over de oorlogsslachtoffers 
in Horn. Theo vervangt Mart, die in de sneeuw 
is vast blijven zitten, waardoor hij niet tijdig 
aanwezig kan zijn. Het eerste exemplaar van het 
boekwerk ‘Oorlogsslachtoffers Horn’ wordt door 
de voorzitter overhandigd aan de leden van de 
werkgroep genealogie van de vereniging, die er 
voor hebben gezorgd dat de oorlogsslachtoffers van 
Horn weer een gezicht hebben gekregen, alsook 
aan de ‘meelezers’. Adelin bedankt Har voor de 
vormgeving en opmaak van het boekwerk. Na de 
voordracht van een gedicht door Adelin Remy 
wordt een gezamenlijke toost uitgebracht en opent 
de voorzitter de tentoonstelling.

Bijzondere documenten en foto’s zijn te zien 
over de oorlogsslachtoffers van Horn en hun 
familieleden, het verzet en de bevrijding. Het 
meeste van dit materiaal is nog niet eerder 
getoond. De werkgroep genealogie heeft van alle 
oorlogsslachtoffers een kwartierstaat gemaakt, een 
stamboom-overzicht van de voorouders van de 
slachtoffers. Deze kwartierstaten zijn ook te zien 
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op de tentoonstelling. 
Een topstuk van de 
expositie is een originele 
luchtfoto van 90 x 
90 cm, genomen op                   
1 september 1944, 
circa twee maanden 
voordat Horn wordt 
bevrijd. Op de foto staan 
onder meer afgebeeld 
bunkers, greppels en 
versperringen tussen 
Roermond en Horn.

Naast foto’s en 
documenten zijn ook 
de nodige interessante 
attributen en objecten 
te bezichtigen. De 
voorwerpen komen 

uit het museum ‘Vervlogen Tijden’ (Buggenum), 
museum ‘Terug in de Tijd’ (Horn), Leudalmuseum 
(Haelen) en uit particuliere collecties. Ze geven 
een goed beeld van deze bewogen periode. De door 
de Provincie Limburg ter beschikking gestelde 
roulerende expositie ‘Bevrijding in Limburg 1944-
1945’ completeert de tentoonstelling.
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In ons verenigingslokaal 
worden beide dagen 
oorlogsfilms getoond 
over Leudal. In de 
feestelijk ingerichte aula 
staat het vrijheidsvuur 
dat afkomstig is uit 
Caen (Frankrijk). Onder 
een originele parachute 
genieten de bezoekers 
van een drankje en een 
stukje vlaai, terwijl op 
een groot tv-scherm 
foto’s worden getoond.
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28 december
Vanaf 11.00 uur brengen 
vele personen op de 
tweede dag van de 
gratis toegankelijke 
tentoonstelling een 
bezoek aan basisschool 
De Mussenberg. Ze 
zijn vol lof over het 
gepresenteerde. Om 
17.00 uur sluiten de 
deuren en kan worden 
teruggekeken op 
een zeer succesvolle 
expositie en een mooie 
boekpresentatie.

28 december
De heemkunde-
vereniging verleent 
medewerking aan 

het concert van Harmonie De Drie Horn in MFC 
De Postkoets. Het concert heeft als thema ’70 
jaar vrijheid’. De banners die door de Provincie 
Limburg aan de heemkundevereniging beschikbaar 
zijn gesteld over ‘Bevrijding in Limburg 1944-
1945’, vormen een passend decor. Foto’s worden 
vóór het concert en in de pauze getoond over de 
bevrijding in Horn. Het vrijheidsvuur, afkomstig 
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uit Caen (Normandië), brandt voor de laatste 
keer in Horn en wordt door mevrouw Magnée, 
beschermvrouwe van de harmonie, uitgeblazen.

29 en 30 december
De tentoonstelling wordt afgebroken en de spullen 
die gehuurd en geleend zijn worden teruggebracht en 
de school wordt weer door ‘vele handjes’ ingeruimd.

Overig 
- Bestuursvergadering op 8 en 17 december.
- Bijeenkomst werkgroep genealogie op 1,     

8 en 15 december.
- Bijeenkomst werkgroep kroniek op 4 en    

18 december.
- Bijeenkomst tekstcommissie kroniek op     

11 december.
- Inloopmiddag op 3, 10 en 17 december.
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BEVERS EN VLEER-

DOOR OLAF OP DEN KAMP

WOENSDAG 12 MAART 20.00 UUR

MUIZEN IN LEUDAL

IN BS DE MUSSENBERG HORN
NIET LEDEN € 1,50 ENTREE - INGANG VIA DE SPEELPLAATS

HORN 1761
Een lezing door Mart Graef 

WOENSDAG 3 SEPTEMBER - BASISSCHOOL DE MUSSENBERG
(INGANG VIA DE SPEELPLAATS)

AANVANG 20:00 UUR - ENTREE € 1,50 - LEDEN GRATIS

Woensdag 10 december om 20:00 uur
in Basisschool De Mussenberg

Ingang via de speelplaats, entree niet-leden € 1,50

BEVRIJDING HORN
en omgeving

Een lezing door Hugo Levels en Eric Munnicks

Kl
ei

ne

Monumen
ten

Een lezing door Jac Wijnands

Woensdag 2 juli om 20:00 uur 
in Basisschool De Mussenberg

Ingang via de speelplaats, entree niet-leden € 1,50

I   N      H   O   R   N

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. 
Voor het bijwonen 
van de bijeenkomsten         
wordt aan 
niet-leden een 
bijdrage 
gevraagd 
van € 1,50.
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Fotoarchief
De vereniging heeft dit jaar vele foto’s ontvangen die opgeslagen worden in 
I-match door Mia Dings en Har Sillen. Ze worden van onderschriften voorzien 
door Mia Dings. De foto’s na 2000 worden van onderschriften voorzien 
door Agnes Knoops. Naast Henk Schreurs en Har Sillen zorgen ook Lia 
Timmermans en Agnes Knoops voor het scannen van foto’s. Vanaf november 
helpt Paul Peters ook mee.

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

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 is ook 
verantwoordelijk voor de opmaak.

Ledenbestand
Op 31 december bedraagt het ledenbestand 188, een toename van 25 leden ten 
opzichte van vorig jaar.

PR
De artikelen die wekelijks in ’t Blaedje en in het LeudalNieuws staan, komen 
van de hand van Frits Theeven. Hij verzorgt ook de aankondigingen van 
activiteiten en bijeenkomsten in Dagblad De Limburger, De Trompetter, 
LeudalNieuws, Heemkunde Leudal, Trompetter, Hallo Leudal, op de websites 
van de heemkundevereniging en op de sites van Häör en 3ML en op L1-radio.

Uitgave boekwerk ‘Oorlogsslachtoffers Horn’
Voor de uitgave van het boekwerk is een werkgroep samengesteld bestaande uit 
Mart Graef (redacteur), Anny Ickenroth, Wim Ramakers, Adelin Remy, Henk 
Schreurs en Jeanne Theeven (historisch en genealogisch onderzoek), Mia Dings 
en Frits Theeven (meelezers) en Har Sillen (meelezer en verantwoordelijk voor 
vormgeving en opmaak).
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Voor het historisch en genealogisch onderzoek zijn vele bezoeken gebracht aan 
meerdere familieleden van de oorlogsslachtoffers, alsmede aan archieven van 
verscheidene instanties en instellingen.

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

Werkgroepen
In de vereniging zijn de volgende werkgroepen actief:

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. Sophia Levels beheert en scant het digitale 
bidprentjes archief.

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

Werkgroep kroniek
Christien Brauer, Jan Claessen, Christien Dings, Mia Dings, Piet Ickenroth, 
Betsie Reijnen en Toos Timmermans. Vanaf oktober maakt ook Har Schulpen 
deel uit van de werkgroep.

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.
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te bewaren en toegankelijk te ma-
ken voor onze generatie, maar ook 
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Meer dan dertig inwoners van 
Horn zijn tijdens de Tweede 
Wereldoorlog omgekomen door 
oorlogshandelingen of de gevolgen 
daarvan. De namen van de 
meesten van hen zijn ingebed in 
het monument dat werd opgericht 
voor hun nagedachtenis. Wie 
waren zij? Wat weten we nu, 
zeventig jaar na de bevrijding, nog 
over hun lotgevallen? Op deze 
vragen probeert dit boek een 
antwoord te geven. 

De samenstellers, leden van 
de werkgroep genealogie van 
de Heemkundevereniging 
Horn, hebben aan de hand van 
gesprekken met nabestaanden, 
persoonlijke documenten, 
archiefbronnen en diverse 
publicaties, korte schetsen 
gemaakt van de levensloop 
van elk van onze omgekomen 
dorpsgenoten. Daarnaast zijn de 
gezinnen waaruit ze afkomstig 
waren gereconstrueerd. Zo hebben 
de oorlogsslachtoffers van Horn 
weer een gezicht gekregen.
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Jaarverslag 2013

62



63

Jaarprogramma 2015

7 januari   Nieuwjaarsbijeenkomst

4 februari   Jaarvergadering

4 maart    Lezing

28 maart   Versiering wegkruisen 
    
1 april    Presentatie Kroniek Horn 2014

6 mei    Uitstapje

3 juni    Lezing schutterswezen

7 juni    Lentemarkt

24 juni    Wandeling

15/16 augustus   Zegenen kroedwès

2 september   Lezing over wild- en faunabeheer

7 oktober   Lezing 'Gouden Jaren'

4 november   Presentatie kalender 2016

9 december   Voordracht over heksen in Horn
       



Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Ja, 
u krijgt 

persoonlijk 
advies Bel vooreen afspraakof kom 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


