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Jaarverslag 2020

Beste leden,

Vóór u ligt het jaarverslag 2020. Het coronavirus heeft een dikke streep 
getrokken door onze plannen in 2020. Voor ieders veiligheid, bezoekers en 
vrijwilligers, is besloten de activiteiten die vanaf 15 maart zouden plaatsvinden 
niet te laten doorgaan. Het verenigingsjaar is hierdoor geheel anders verlopen 
dan vooraf gedacht. Hopelijk kunnen we elkaar weer tijdens de activiteiten in 
2021 ontmoeten.

8 januari
Tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst in de aula van basisschool 
De Mussenberg worden de vele aanwezigen ontvangen met koffie/thee en 
wafels. De wafels zijn gebakken door Gonny Sillen.

Adelin Remy heet iedereen welkom en kijkt terug op een zeer succesvol 
verenigingsjaar, waarin de vereniging haar 12,5-jarig bestaan heeft gevierd. Hij 
laat in het kort de activiteiten uit 2019 de revue passeren. Naast de aanmelding 
van meerdere nieuwe leden memoreert hij dat in 2019 vijf leden zijn overleden 
te weten John Kortekaas, Christ Schreurs, Mien Sillen-Kiggen, Sjra Luijten en 
Jac Haves.
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Op een bijzondere wijze bedankt hij de personen ‘achter de schermen’ die veel 
werk verzetten voor de vereniging.

Na een gezamenlijke toost wordt de avond vervolgd met een film uit 1993 
over een carnavalsoptreden van Harrie Maessen en Pieter van der Heul als 
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het duo ‘Cor en Rupt’. 
Harrie geeft op een 
humoristische wijze 
uitleg over het optreden. 
Hij kondigt ook aan dat 
er een carnavalsmiddag 
voor veertigplussers 
wordt georganiseerd 
door de oud-prinsen. De 
heemkundevereniging 
zal hieraan een bijdrage 
leveren.

Onder het genot van een 
hapje en een drankje 
wordt nog lang nagepraat.

15 januari
Frits Theeven heeft 
overleg met Hugo 
van Heesewijk, 
beleidsmedewerker 
monumenten van de 
gemeente Leudal, over 
de voortgang van een 
drietal verzoeken die 
door de vereniging aan 
de gemeente zijn gericht 
inzake monumenten in 
Horn.

17 januari
Namens de gezamenlijke 
heemkundeverenigingen 
hebben Nico van de 
Waal (Neeritter), Tjeu 
Scheepers (Neer), Ger 
Laemers (Buggenum), 
Henk Leenders (Haelen) 



en Frits Theeven, een vervolgoverleg met Loes Peters en Hugo van Heesewijk 
van de gemeente Leudal over de informatievoorzieningen bij gemeentelijke en 
rijksmonumenten binnen de gemeente. Molenstichting Leudal is ook aanwezig 
en is vertegenwoordigd door Piet Zegers. Meerdere bordjes zijn aan vervanging 
toe en de meeste monumenten hebben helemaal geen bordje. Besproken wordt 
onder meer de uitvoering van de bordjes (afmetingen, kleur en vormgeving) 
en het gebruik van een QR-code met verwijzing naar de eigen website van 
een vereniging. De gemeente stelt een budget beschikbaar om bordjes aan te 
schaffen. Teksten worden door de heemkundeverenigingen gemaakt en zij 
benaderen de eigenaren van de panden.

22 januari
Mart Graef geeft een toelichting aan Anny Ickenroth, Wim Ramakers, Henk 
Schreurs en Frits en Jeanne Theeven over een op te starten project ‘Horner 
families’. Het idee is om een boekwerk samen te stellen waarin een dertig- 
tot veertigtal Horner families worden beschreven. Opzet is om over families 
met diepe wortels in Horn een kort hoofdstuk te schrijven waarbij een oude 
familiefoto, waarop één echtpaar centraal staat, uitgangspunt is. Bij elke foto 
komt een beschrijving van de familiegeschiedenis: afkomst, waar hebben 
ze gewoond, familie-anekdotes. Voor elke familie wordt een kwartierstaat 
gemaakt. Een werkgroep, bestaande uit leden van de genealogiegroep en 
andere belangstellenden, gaat aan de slag met families.

24 januari
Laurens Linssen en Jan Schreurs controleren ten huize van penningmeester 
Frits Theeven de financiële gang van zaken van de vereniging over het boekjaar 
2019.

30 januari
De 1.000ste volger heeft zich aangemeld voor de Facebookpagina van de 
vereniging. Vanaf 18 oktober 2018 wordt iedere dag door Har Sillen een 
nieuwe foto op de Facebookpagina gezet.

5 februari
De meer dan zeventig aanwezigen worden in de aula van basisschool 
De Mussenberg ontvangen met koffie/thee en vlaai. Mart Graef opent de 
jaarvergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij vervangt de zieke 
Har Sillen. Na enkele mededelingen geeft hij het woord aan Adelin Remy die 
aan de hand van het digitale jaarverslag terugblikt op 2019.
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Penningmeester Frits Theeven presenteert het financieel verslag 2019 en 
de begroting 2020. Laurens Linssen doet, ook namens Jan Schreurs die 
zich heeft afgemeld voor deze avond, 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. Mart bedankt Laurens voor de controle van 
de afgelopen twee jaar.



Daarna volgt de verkiezing van de aftredende bestuursleden Agnes Knoops en 
Frits Theeven. Zij worden beiden bij acclamatie herkozen.

Adelin Remy belicht middels een PowerPoint-presentatie op een luchtige en 
humoristische manier het jaarprogramma 2020, waarna Mart Graef iedereen 
bedankt voor de inbreng en de vergadering sluit.

Na de pauze is er een optreden van buuttereedner Ron Schmeitz uit Reuver. 
Sinds een jaar of zeven timmert hij aan de weg in de buut. Hij heeft de 
afgelopen vier jaar deelgenomen aan de voorrondes van de ‘Groeat Limburgse 
Buuttekampioensjappe’. Hij brengt de buut ‘Breur de taxichauffeur’.

Na de gezellige nazit wordt het jaarverslag 2019 uitgereikt, waarin de 
gebeurtenissen van de vereniging in woord en beeld zijn opgenomen.
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7 en 8 februari
De vereniging stelt op verzoek van Vastelaovesvereiniging De Sjaopsköp 
honderdvijftig foto’s beschikbaar die worden getoond tijdens de Bóntje 
Aovendje. Het thema van de avonden is ‘Wanjele door Häör’.

14 februari
Jumbo-Heerschap heeft heemkundeverenigingen en historische verenigingen 
uit Leudal, Nederweert en Weert uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst 
in Nederweert over de uitgave van een verzamelalbum van historische 
beelden. Namens onze vereniging zijn Jeanne en Frits Theeven aanwezig. 
In Leudal wordt een album uitgegeven met verscheidene onderwerpen 
over de zestien kernen. Klanten van Jumbo ontvangen stickers die in het 
boekwerk kunnen worden geplakt. In de vergadering van de gezamenlijke 
heemkundeverenigingen op 17 maart wordt besloten of aan de actie wordt 
deelgenomen.

20 februari
Paul Wolters, namens de buurtvereniging St. Rochusput, Har Sillen en Frits 
Theeven hebben overleg met Lars Helwegen en John Janssen van de gemeente 
Leudal over de reconstructie van de hoek Hoogstraat-Steegstraat. Het wegkruis 
dat op de hoek Mussenberg-Hoogstraat staat wordt in overleg met de gemeente 
verplaatst naar de plek waar het vroeger heeft gestaan. De wijze waarop het 
wapen van Horn terugkomt bij de reconstructie van de Hoogstraat wordt nog 
nader uitgewerkt.



24 februari
De heemkundevereniging verleent medewerking aan de carnavalsmiddag in 
Hotel-Restaurant de Abdij. De oud-prinsen tekenen voor de organisatie van de 
geslaagde middag: ‘Wètj gae nog wie sjoean ’t waas’.

4 maart
Oud-slager Hub 
Lacroix uit Beek 
geeft in een volle aula 
van basisschool De 
Mussenberg een lezing 
over de huisslacht. 
Op zeer inspirerende 
en levendige wijze 
vertelt hij over zijn 
vak dat hij bijna vijftig 
jaar uitoefende en 
hoe vroeger aan huis 
geslacht werd.
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Na een korte inleiding 
wordt een film getoond 
met originele beelden 
over de huisslacht in de 
jaren tachtig. De talrijke 
bezoekers worden in de 
pauze getrakteerd op 
een toepasselijk hapje: 
roggebrood met zult.

Daarna volgt een 
toelichting op de 
gepresenteerde film. 
Vervolgens gaat de 
spreker uitvoerig in op 
de vleesverwerking van 
het geslachte varken. 
Daarbij komen onder 
meer aan de orde: het 
uitsnijden, het uitbenen 
en de eindverwerking 
van het vlees, waarna 
ter afsluiting nader 



wordt ingegaan op enkele belangrijke aspecten van de huisslacht. Het geheel is 
‘doorspekt’ met anekdotes die Lacroix zelf meemaakte tijdens de huisslacht.

Een huisslachting door de dorpsslager gebeurde meestal rond 11 november, 
de feestdag van St. Martinus. Om die reden werd de maand november in de 
volksmond dan ook de ‘slachtmaand’ genoemd. Het slachten was noodzakelijk 
om een jaar lang tijdens de maaltijden vlees op tafel te hebben. Dat maakte 
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het boerengezin op vleesgebied zelfvoorzienend. Alleen bij uitzonderlijke 
gebeurtenissen, zoals kermis of feestelijke gelegenheden, werd nog een beroep 
gedaan op de dorpsslager.

Op deze avond is een kleine tentoonstelling ingericht door Jeanne en Frits 
Theeven, waarbij naast foto’s, ook materialen worden uitgestald die bij het 
slachten en uitbenen van varkens werden gebruikt.

11 maart
Een delegatie van het bestuur van de vereniging heeft in ons lokaal een overleg 
met pastoor Dieteren en Louis Vermeulen namens het kerkbestuur. Besproken 
wordt onder meer de evaluatie van de kroedwèsviering van vorig jaar en de 
viering in 2020. Afgesproken wordt dat leden van de heemkundevereniging 
kruiden plukken, bosjes maken en de kruidenbosjes in de kerk uitdelen. De 
parochie zorgt voor de versiering van de kerk, de invulling van de mis en voor 
de PR.

15 maart
De leden ontvangen bericht dat er voorlopig geen activiteiten van de vereniging 
plaatsvinden gezien de coronapandemie. Van verdere ontwikkelingen worden 
de leden op de hoogte gehouden.



11 april
Het bestuur ontvangt het droevige bericht van het 
overlijden van Wiel Janssen, Kemp 24. Hij was al 
jaren lid van onze vereniging en voelde zich altijd 
erg betrokken bij wat in Horn gebeurde.

16 april
Het bestuur ontvangt het droevige bericht van het 
overlijden van Jan Hendrikx, Engelenboom 10. Hij 
heeft onze vereniging, in de tien jaar dat hij lid was, 
altijd een warm hart toegedragen.

30 mei
Het bestuur ontvangt het droevige bericht van het 
overlijden van Maarten Smeets, Haelerweg 14. Hij 
was een trouw lid van onze vereniging. Sinds een 
half jaar hield hij ons digitaal documentenarchief 
bij, en dat deed hij met volle overgave. Ook was hij 
een vaste bezoeker op onze inloopmiddagen.

15 juni
Na een lock-down van drie maanden zijn er voor het eerst weer activiteiten 
in kleine groepen mogelijk. Enkele leden van de werkgroep genealogie en 
bidprentjes zijn weer gestart met het scannen, sorteren en archiveren van 
bidprentjes. Dit zal alleen maar doorgang vinden als veilig gewerkt kan worden 
en ieder moet zich daar ook goed bij voelen. Zo is de onderlinge afspraak.
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13 juli
De leden ontvangen een bericht over het niet doorgaan van de activiteiten 
in 2020 vanwege de coronapandemie. Bij de nieuwsbrief is een ‘hartelijk’ 
presentje gevoegd. In ons lokaal worden de enveloppen klaargemaakt.

15 juli
Een delegatie van de werkgroep kroedwès, te weten Anny Claessen, Thea Dirks, 
Mien Janssen, Agnes Knoops, Mieke Nieboer, Betsie Reijnen, Jeanne Theeven, 
Lia Timmermans en Toos Timmermans, komen ‘op gepaste afstand’ in ons 
lokaal bijeen. Besloten wordt om dit jaar, gezien de corona-maatregelen, geen 
kruiden te plukken en kruidenbosjes te maken. De zegening van een kroedwès 
is wel mogelijk tijdens de mis op 16 augustus. Bezoekers moeten dan zelf 
kruidenbosjes meebrengen.

27 augustus
Har Sillen vertegenwoordigt onze vereniging bij de startbijeenkomst ‘Project 
100 jaar Hornerheide’. Een initiatiefgroep bestaande uit Huub Stollman, Har 
Brouns en Hilde Glessner, heeft een eerste opzet gemaakt voor de organisatie 
van feestelijke activiteiten rondom het 100-jarig bestaan op 7 mei 2021. 
In het overleg wordt een toelichting gegeven op de plannen en worden 
ideeën uitgewisseld. Jac Wijnands schrijft een gedenkboek waarvoor de 
heemkundevereniging foto’s aanlevert.



27 augustus
Het bestuur ontvangt het droevige bericht van het 
overlijden van Rinus van Kempen, Schoolstraat 20. 
Met Rinus had de vereniging een speciale band. Als 
er iets gedaan moest worden stond hij altijd klaar 
met een oplossing. Ook was hij een vaste bezoeker 
op onze inloopmiddagen.

12 september
Het wapen van Horn wordt geplaatst op de Hoogstraat. Het object is er 
gekomen dankzij een samenwerking van buurtvereniging Sint-Rochus en de 
heemkundevereniging. De gemeente Leudal heeft alle medewerking verleend 
aan de realisatie van het project.
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De gemeente Horn is op 1 januari 1991 samengevoegd met de gemeente 
Haelen. Ter gelegenheid van de herindeling is door het toenmalige college in 
1990 het wapen van Horn aangebracht in het plantsoen gelegen op de hoek 
Hoogstraat-Steegstraat. De gemeente heeft de heemkundevereniging gevraagd 
een voorstel te maken om de in de beplanting uitgevoerde drie horens terug 
te laten komen op deze locatie. Bij de reconstructie van de Hoogstraat moest 
namelijk het wapen verwijderd worden. Lei Hendrix, Rinus van Kempen † 
en Frits Theeven hebben een ontwerp gemaakt dat de goedkeuring kreeg van 
buurtvereniging Sint-Rochus, de eigenaar van het object. 

Het object, uitgevoerd in cortenstaal, is gebaseerd op het wapen van Horn 
vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 11 juni 1964. De ontwerpers hebben 
een eigentijdse verwijzing naar het wapen van Horn gemaakt. Op het 
infobordje is een QR-code aangebracht met een link naar de website van de 
heemkundevereniging waar meer achtergrondinformatie over het project is 
opgenomen.

12 september
Op initiatief van Paul Wolters (Sint-Rochusput) en Frits Theeven is een 
infobordje geplaatst bij de Sint-Rochuskapel op de hoek Kemp-Broekstraat. 
Door bewoners van de buurtvereniging is de kapel in 1996 gebouwd. Via een 
QR-code wordt doorverwezen naar de website van de heemkundevereniging 
waarop de geschiedenis van de kapel is te lezen.



17 september 
Mart Graef en Henk Schreurs hebben op verzoek van de gemeente de 
naamgeving van oude zandwegen in ‘t Broek uitgezocht. Hierbij is gebruik 
gemaakt van oude aantekenboekjes, akten en minuutplannen van het kadaster 
van omstreeks 1843. Een moeilijkheid bij de naamgeving van de oude 
veldwegen is dat ze meestal nooit een naam hebben gehad. Tot in de twintigste 
eeuw werden wegen gewoonlijk slechts informeel aangeduid, zoals “de weg 
naar…”. De aangrenzende velden hadden gewoonlijk wél namen, die vaak 
al honderden jaren in gebruik waren. De meeste namen zijn teruggevonden 
op de minuutplannen. De wegenlegger wordt voor een reactie gestuurd naar 
alle belanghebbenden zoals buurgemeenten, Rijkswaterstaat, ProRail en de 
Provincie Limburg, waarna deze ter inzage wordt gelegd voor inwoners van de 
gemeente.  

Voorstel naamgeving: 
16 / 148 + 17 / 149 + 19 / 151: in elkaar overgaande paden: ‘Hoogbroek’.
18 / 150: ‘Brickbemden’ of ‘Haeler Ohé’.
20 / 152: ‘Achter ’t Häöfke’.
21 / 153 en overgaand in 32: ‘Zeven Ellenpad’.
22 / 154: ‘Beerenbeemd’ of ‘Beerenbemd’.
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18 september 
Het wegkruis ‘Kruuts op de Huuegdje’ en een infobordje worden geplaatst 
op de hoek Hoogstraat-Broekstraat-Steegstraat. Meer informatie over 
het kruis is via een QR-code op het bordje te lezen op de website van de 
heemkundevereniging.

23 september
Frits Theeven heeft overleg met de beleidsmedewerker monumenten van 
de gemeente Leudal over de voortgang van een tweetal verzoeken die door 
de vereniging aan de gemeente zijn gericht inzake de monumentale panden 
Dorpstraat 57 en Raadhuisplein 1.

Op 12 september 2019 is aan het college een handhavingsverzoek gedaan voor 
het pand Huyben, Dorpstraat 57 aangezien het gemeentelijk monument in een 
zeer slechte bouwkundige staat verkeert. Op de buitenmuren zijn meerdere 
grote vochtplekken. Beplanting groeit op de muren en tussen de voegen. Het 
voegwerk raakt los en de hemelwaterafvoeren zijn afgebroken en de goten 
lekken. Niet alleen de buitenzijde is slecht, door het binnentredend vocht 
bevinden ook de dragende binnenmuren zich in een erbarmelijke toestand. 



7 oktober
Namens de heemkundevereniging heeft Frits Theeven overleg met Har 
Corpelijn (architect van Proteion), Jac Wijnands en Huub Stollman (Stichting 
‘Project 100 jaar Hornerheide’) in het ‘portiersgebouw’ op het terrein van 

Tot op heden heeft de eigenaar niets ondernomen. Ook niet aan de onveilige 
situatie door het loslaten van het voegwerk dat op het trottoir valt. De 
heemkundevereniging heeft de gemeente meerdere malen verzocht om op te 
treden. Zij verwacht op korte termijn actie. Het pand verloedert met de dag. 
Tot enkele jaren geleden stond het voormalig raadhuis, Raadhuisplein 1, 
gereedgekomen in 1938, op de rijksmonumentenlijst. Begin 2016 is het pand 
van de lijst geschrapt. Een reden kan zijn dat het pand mogelijk nooit echt 
rijksmonument is geweest en dat er fouten kunnen zijn gemaakt gedurende de 
procedure, waarna blijkbaar vergeten is de aanwijzingsprocedure af te maken.

Op 22 mei 2016 is het college voor het eerst verzocht om in overleg met de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te treden om het gebouw alsnog aan 
te wijzen als rijksmonument. Mocht dit niet haalbaar blijken te zijn, dan zou 
een gemeentelijke monumentenstatus een goed alternatief zijn. Verscheidende 
keren heeft er overleg plaatsgevonden tussen de heemkundevereniging en de 
gemeente over de voortgang van een te verkrijgen monumentenstatus. Tot op 
heden is van het college geen reactie ontvangen.

30 september
Namens de gezamenlijke heemkundeverenigingen hebben Nico van de 
Waal (Neeritter), Tjeu Scheepers (Neer), Ger Laemers en Ton Metsemakers 
(Buggenum), Jan Hocks (Haelen), Piet Zegers (Molenstichting) en Frits 
Theeven overleg met Hugo van Heesewijk van de gemeente Leudal over de 
informatievoorzieningen bij gemeentelijke en rijksmonumenten binnen de 
gemeente. Meerdere bordjes zijn aan vervanging toe en de meeste monumenten 
hebben helemaal geen bordje.

Uitgangspunten worden besproken over onder meer de uitvoering van de 
bordjes (afmetingen, kleur en vormgeving) en het gebruik van een QR-code 
met verwijzing naar de eigen website van een vereniging. De gemeente betaalt 
de borden. Heemkundeverenigingen benaderen eigenaren van panden. Hieraan 
voorafgaand stuurt de gemeente een brief naar de eigenaren met een uitleg 
over het project. De gemeente laat enkele proefontwerpen maken die in een 
vervolgoverleg worden besproken.
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Proteion. In het kader van het 100-jarig bestaan van Hornerheide op 7 mei 2021 
wil de stichting samen met Proteion zes cultuurhistorisch zeer waardevolle 
glas-in-loodramen weer ‘zichtbaar’ maken voor patiënten en bezoekers.
In de hal van het hoofdgebouw werden in 1954 zes glas-in-loodramen 
geplaatst, naar ontwerp van Charles Eyck (1887-1983). De serie ramen draagt 
de titel ‘Het gezonde leven in Limburg’: kinderen in een maïsveld, fruitoogst, 
de meimaand, het schutters-koningspaar, la belle jardinière (de mooie 
hovenierster) en de mijnwerkers en de kolenmijnen.
In de hal zijn in 2008 kantoortjes aangebracht. Om voldoende daglicht in de 
nieuwe ruimten te krijgen moesten de ramen worden weggehaald. Ze hebben 
daarna nog een tijdje in het nieuwe gebouw ‘de piramide’ gestaan. Om 
beschadigingen te voorkomen zijn de ramen hier verwijderd en opgeslagen.

Besproken is het plan om de glas-in-loodramen een plaats te geven in de 
‘buitenlucht’ nabij het hoofdgebouw. Afgesproken dat een glas-in-loodbedrijf 
om advies wordt gevraagd onder welke condities de ramen in de buitenlucht 
kunnen worden geplaatst.

12 oktober
De leden ontvangen een nieuwsbrief.



Beste leden,

Enige maanden geleden hoopten we nog optimistisch dat we rond deze tijd 
weer voorzichtig met enige activiteiten zouden kunnen beginnen, maar het ziet 
er niet naar uit dat binnenkort alles weer als vanouds zal zijn. Toch willen we 
als bestuur niet stil blijven zitten, en ons zeker niet stil houden ten opzichte van 
onze leden. In het bestuur bespreken we – op gepaste onderlinge afstand – wat 
er wel en niet kan, en daarvan houden we jullie graag op de hoogte.
Het zal nog wel even duren voordat we weer reguliere bijeenkomsten kunnen 
houden, maar ideeën zijn er genoeg. We denken erover om wanneer dat weer 
mogelijk is (en de regels dat toelaten) lezingen en soortgelijke activiteiten 
in kleine kring te organiseren (maximaal dertig personen). Dat houdt in dat 
deelnemers zich van tevoren zullen moeten aanmelden, maar we kunnen de 
betreffende activiteit meerdere keren laten plaatsvinden (’s middags en 
’s avonds, twee avonden na elkaar of op twee opeenvolgende woensdagen), 
zodat niemand iets hoeft te missen. Natuurlijk zal de ruimte zodanig worden 
ingericht en de logistiek zodanig worden georganiseerd dat de regels 
zorgvuldig in acht genomen kunnen worden. Veiligheid staat voorop!
Iets om naar uit te zien: de heemkundekalender 2021 is in de maak.
Nog iets om naar uit te zien: het is weer tijd om onze leden een hart onder 
de riem te steken, zoals dat ook al eens in juli is gebeurd. Er wordt nog op 
gepuzzeld in welke vorm dat het beste kan, maar binnen enkele weken zal dat 
duidelijk worden.
Natuurlijk horen we ook graag jullie ideeën en suggesties. Laat ze ons weten!
Hartelijke groet en blijf gezond.

Namens het bestuur van Heemkundevereniging Horn,
Har Sillen

14 oktober
Adelin Remy, Henk Schreurs en Har Sillen hebben in ons lokaal een 
overleg met Leo Janissen uit Stramproy. De heer Janissen heeft meerdere 
volksverhalen opgetekend en aan heemkundeverenigingen aangeboden 
in die plaatsen waar die verhalen spelen. Hij heeft ook verhalen uit Horn 
opgeschreven en uitgewerkt. Deze verhalen zijn in 1978 aan hem verteld door 
Lei Barten uit Roermond, oudste telg van de familie Barten-Hendrix uit Horn, 
destijds wonend Broekstraat A 53, en van de in Haelen geboren J. Mevissen. 
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Afgesproken is dat de heemkundevereniging de verhalen wil publiceren. Har 
Sillen zoekt bijpassende illustraties uit en zorgt voor de vormgeving. Mart 
Graef doet de redactie en schrijft een inleiding en een nawoord.

21 oktober
Frits Theeven heeft overleg met Har Corpelijn (architect van Proteion) en 
Koot de Wildt (Leenders Glas in Lood BV uit Nijmegen) over het plaatsen van 
de glas-in-loodramen bij het hoofdgebouw van Proteion (Hornerheide). De 
mogelijkheden om de ramen ‘buiten’ te plaatsen worden besproken evenals de 
plaats waar ze komen te staan.

24 oktober
De leden ontvangen een puzzel van 500 stukjes van een historische plek. 
Waar nu het Raadhuisplein is, liep ooit een naamloze straat van de Dorpstraat 
naar de kerk. Pas in 1930 legde de gemeenteraad de straatnamen vast, 
veranderde er een paar, bedacht enkele nieuwe, en liet voor de zekerheid ook 
maar straatnaambordjes ophangen. De foto is rond 1906 gemaakt. In een 
begeleidende brief, opgesteld door Adelin Remy, wordt onder meer informatie 
gegeven over de bewoners van de huizen die op de puzzel zijn te zien en over 
hun nakomelingen. Har Sillen heeft de puzzeldoos ontworpen.



26 oktober
Paul Wolters (namens buurtvereniging Sint-Rochus) en Frits Theeven (namens 
de heemkundevereniging) hebben het initiatief genomen om bij het veldkruis 
aan de Haelerweg een infobordje te plaatsen. Via een QR-code kan worden 
doorgelinkt naar de website van de heemkundevereniging waarop meer 
informatie over het veldkruis alsmede over de historische plek is te lezen.

18 november
Onze vereniging krijgt van Rabobank Peel, Maas en Leudal bericht over de 
Rabo ClubSupport 2020. In totaal is onder de deelnemende verenigingen uit Horn 
€ 9.140,30 verdeeld. De heemkundevereniging ontvangt een geldbedrag van 
€ 694,54.

1 december
De leden ontvangen de kalender 2021 vergezeld van een nieuwsbrief.
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Beste leden van de heemkundevereniging,
 

Toen we het jaarprogramma van de heemkundevereniging voor 2020 
samenstelden, hadden we er geen idee van dat dit jaar heel anders 
zou verlopen dan alle voorgaande jaren in de geschiedenis van onze 
vereniging. De lente was nog niet eens aangebroken toen we met vrijwel al 
onze activiteiten moesten stoppen. Vanaf de ene op de andere dag konden 
we geen lezingen, geen excursies, geen bijeenkomsten meer organiseren. Even 
hadden we nog de hoop dat dat na een paar weken weer over zou gaan, maar 
al gauw bleek dat de anderhalvemetersamenleving ook voor onze vereniging 
voorlopig het ‘nieuwe normaal’ zou blijven.

Een vereniging bestaat voor haar leden. We hebben geprobeerd die een hart 
onder de riem te steken (ook al was dat dan van chocolade) en enige afleiding 
te bezorgen (al leverde dat nog een hele puzzel op), maar we zien uit naar het 
moment dat we elkaar weer in levende lijve kunnen ontmoeten. Intussen werken 
wij enthousiast aan het jaarprogramma voor 2021. Hoe dat er uit gaat zien 
weten we nog niet precies, maar aan ideeën is geen gebrek.

De kalender voor het komend jaar, die u hierbij aantreft, is meer dan ooit 
een schone lei. We hebben er alle vertrouwen in dat we, langzaam maar 
zeker, ons verenigingsleven weer op gang kunnen brengen. We hebben samen 
heel wat in te halen!
 

Met hartelijke groet, 

Bestuur van Heemkundevereniging Horn



24 december
De leden ontvangen 
een nieuwjaarskaart 
met een afbeelding van 
het in 1967 afgebroken 
kapelletje toegewijd 
aan Sint-Jozef. Het is 
in 1987 achter de circa 
350 jaar oude lindeboom 
herbouwd.

26



27

Overig

Velen zetten zich op een of andere wijze in voor de vereniging. In onderstaand 
overzicht zijn de activiteiten van de vereniging opgenomen.

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

Bestuursvergadering
Het bestuur heeft negen maal vergaderd.

Bijeenkomsten
Dit jaar hebben drie bijeenkomsten plaatsgevonden 
te weten de nieuwjaarsbijeenkomst, 
de jaarvergadering en een lezing over huisslacht. 
Voor deze lezing heeft Har Sillen een poster 
gemaakt. Aan niet-leden is voor het bijwonen van 
deze bijeenkomst een bijdrage gevraagd van € 1,50.

Facebook
Har Sillen verzorgt de publicaties op Facebook. 
Eind december zijn er al meer dan 1.200 volgers.

Foto- en documentenarchief
De vereniging heeft dit jaar weer vele foto’s ontvangen die opgeslagen worden 
in I-match. De foto’s worden gescand door Agnes Knoops. De scanbestanden 
worden door Paul Peters verkleind en op de laptops van Mia Dings (foto’s vóór 
2000) en Agnes Knoops (foto’s na 2000) gezet. Zij vermelden gegevens bij de 
foto’s, zoals welke personen staan er op, wanneer en waar is de foto gemaakt, is 
de foto gebruikt voor een expositie, in een boek of voor de kalender. Ook wordt 
vermeld wie de foto’s of documenten heeft aangeleverd. De nieuwe foto’s met 



onderschriften worden door Paul Peters op de computers van de vereniging 
gezet. Paul voorziet de originele gescande en digitale bestanden van een uniek 
nummer voor de I-match databases. Ook zorgt hij wekelijks voor back-ups.

Tot zijn overlijden op 30 mei hield Maarten Smeets het digitaal 
documentenarchief bij.

Horeca
Tijdens de bijeenkomsten zijn de aanwezigen door meerdere dames van een 
kopje koffie/thee en een glaasje fris/bier voorzien.

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

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 wordt verkregen, is van onschatbare waarde voor ons foto- en 
genealogiearchief. In totaal hebben er tien inloopmiddagen plaats gevonden 
(t/m 11 maart).

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 tekeningen voor de kalender 2021 zijn door Har Sillen gemaakt, evenals de 
opmaak.

Kroniek
Dit jaar is de tiende editie van de kroniek uitgegeven. Door de 
coronamaatregelen heeft er geen officiële presentatie plaatsgevonden.             
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De werkgroep is wel door het bestuur ‘in het 
zonnetje gezet’. De lezersgroep bestaande uit Mart 
Graef, Henk Schreurs en Frits Theeven, heeft de 
teksten zorgvuldig nagelezen. Har Sillen heeft de 
lay-out verzorgd.

Ledenbestand
Het aantal leden bedroeg op 1 januari 245 en 
op 31 december zijn 250 personen lid van onze 
vereniging.

PR
Frits Theeven verzorgt de teksten van de aankondigingen van activiteiten en 
bijeenkomsten naar collega-verenigingen in Leudal, De Limburger, VIAleudal, 
op de website van de heemkundevereniging en op de sites van Haor.nl, 
De Limburger, ML5 en RegioLeudal.TV.

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

Werkgroepen
In de vereniging zijn de volgende werkgroepen actief:

Aezel Projek Limburg
Nico Hoeberichts, Anny Ickenroth en Jeanne Theeven.

Dialectsjrieve
John Koolen, Wim Ramakers en Henk Schreurs.

Genealogie en bidprentjes
De bidprentjeswerkgroep bestaande uit Sjir Creemers, Ria Derkx, Hub de 
Hilster, Joop Janssen, Sophia Levels, Henk Schreurs, Annie Stultjens en Leen 
Arts (vanaf september), is op maandagmorgen in zijn geheel of gedeeltelijk 
in totaal eenendertig keer bijeen gekomen (tot 10 maart en vanaf 15 juni t/m 
half december). Sjir Creemers, Hub de Hilster, Joop Jansen (thuis) en Henk 
Schreurs scannen bidprentjes. Ria Derkx moest na maart helaas afhaken. 
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Ria en Annie Stultjens archiveerden samen de fysieke prentjes. Anny Stultjens 
zette dit werk ook thuis voort in de maanden dat niet bij elkaar gekomen kon 
worden. Sophia Levels beheert voornamelijk thuis (ook tijdens het ‘corona-
slot’) het digitale bidprentjesarchief en zet de gegevens tevens in een database. 
Op maandag sorteert en archiveert zij rouwkaarten, bidprentjes, huwelijks- en 
geboortekaartjes. Leen Arts ordent achterstallig werk en alfabetiseert en ordent 
daarmee jubileum-, huwelijks- en geboortekaartjes. Henk Schreurs coördineert 
de groep. Corona versluierde weliswaar het werken maar voor zover mogelijk 
was, werd thuis individueel stug doorgewerkt.
De genealogiegroep bestaande uit Anny Ickenroth, Henk Schreurs en Jeanne 
Theeven is niet bijeen geweest.

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

Kroniek
De werkgroep bestaande uit Jan Claessen, Mia Dings, Betsie Reijnen, 
Har Schulpen en Toos Timmermans heeft vijf keer vergaderd en de 
tekstcommissie bestaande uit Jan, Mia en Toos twee maal. Vanaf april is de 
werkgroep en de tekstcommissie niet meer fysiek bij elkaar gekomen. Wel is er 
regelmatig telefonisch overleg geweest en is digitaal gewerkt.

Lief en leed
Mia Dings en Agnes Knoops.

Versiering wegkruisen
Annie Claessen, Rinus Graef, Agnes Knoops, Mieke Nieboer, Betsie Reijnen, 
Jeanne Theeven en Toos Timmermans.

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

Rinus van Kempen heeft tot zijn overlijden op 27 augustus meerdere 
werkzaamheden in ons lokaal uitgevoerd. Hij werd hierbij geholpen door 
Harrie Beenen.
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Jaarprogramma 2021 (onder voorbehoud)

3 maart  

27 maart  

1 april 

12 mei
   

2 juni   

30 juni

8 juli   

12 t/m 15 augustus

1 september
   
oktober 

3 november 

 
1 december 

 

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

Versieren wegkruisen

Jaarvergadering en presentatie Kroniek Horn 2020

Lezing: Maasafvaart, van bron tot monding
(Hugo Hoedemakers en Willy Borkelmans)

Wandeling

Film: ‘Grensgeval’ (Peter Crins)

Excursie

Kroedwès

Lezing: 100 jaar Sint-Rochusput (Adelin Remy)

Lezing: Volksgeneeskunde.. Geloof of bijgeloof?
(Annie Schreuders-Derks)     
                                                               
Presentatie kalender 2022 (Har Sillen)
en quiz (Adelin Remy)

Lezing: Scouting Horn (Sam Evers) 

1 september

6 oktober



Weer de 
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van Nederland!
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