
Louis ter Huurne geridderd 
 
(Door: Jeroen Poot) 
 
Louis ter Huurne is op zaterdag 21 januari 2017 opgenomen in de ridderorde van het Steenen 
Kruus. Dat gebeurde tijdens de Pronkzitting van Carnavalsvereniging de Dwarsliggers. 
 
De Ridderorde van het Steenen Kruus is een ridderorde waarin men opgenomen kan worden. Dat 
gebeurt door uitreiking van het ordeteken kortweg: Het Steenen Kruus. Dragers van de orde heten 
Ridders van het Steenen Kruus. De naam Steenen Kruus is ontleend aan het stenen kruis dat bij de 
toegang tot de uiterwaarden stond ter hoogte van de huidige straat Stenen Kruis. Om in aanmerking 
te komen voor toetreding tot deze ridderorde, moet een persoon zich bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de gemeente Renkum of specifiek voor de Oosterbeekse gemeenschap zelf, 
over een lange reeks van jaren. 
 
Louis ter Huurne werd 30 mei 1947 geboren in Haaksbergen als zoon van een café-eigenaar en 
woont sinds 1978 in Oosterbeek. Na zijn doctoraal studie pastorale theologie in Nijmegen ging hij 
werken in het vormingswerk voor werkende jongeren in Zevenaar en  daarna als trainer in 
trainingscentrum De Keijenberg in Renkum. Zijn werk bestond uit het geven van trainingen aan 
managers in de thuiszorg, communicatietrainingen en medezeggenschapstrainingen  aan 
cliëntenraden in de zorg..  
 
In 1998 werd Ter Huurne namens de Partij van de Arbeid (PvdA) raadslid in de gemeente Renkum. 
Datzelfde jaar werd hij wethouder ruimtelijke ordening, verkeer, wijkbeheer en milieu. Na zijn 
wethouderschap keerde Ter Huurne terug in de gemeenteraad waar hij, met een korte onderbreking, 
tot maart 2014 lid van zou blijven. 
 
Naast zijn politieke werkzaamheden in de gemeente Renkum houdt Ter Huurne er een actief sociaal 
maatschappelijk bestaan op na als bestuurslid van diverse stichtingen en comités. Hij is lid van het  
Dorpsplatform Oosterbeek  en heeft  als voorzitter van de Stichting Stuwwalloop dit evenement 
richting de 2000 deelnemers weten te loodsen. Daarnaast zet hij zich in voor het onderhoud van park 
Bato’s Wijk en is hij lid van Buurtcomité Nieuwland en redacteur van buurtkrant De Nieuwlander. 
Met de Stichting Zomerconcerten gemeente Renkum organiseerde hij jarenlang  een serie concerten 
samen met het NJO in onze gemeente. Als bestuurslid van de Stichting Wederopbouw Architectuur  
gemeente Renkum en omstreken werkte hij verder mee aan een zeer fraai boek over de architectuur 
van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog in onze regio. Dit boek vertelt het verhaal van het 
verloop, de samenhang en de veelvormigheid van deze periode van herstel en vernieuwing.  Tot slot 
is hij sinds kort bestuurslid van de Stichting Belangenbehartiging Sportpark Hartenstein en sinds 
augustus 2016 voorzitter van de Biljartvereniging De Molenberg. 
 
Louis ter Huurne is dus een maatschappelijk betrokken gemeenschapsmens en maakt zich tot op de 
dag van vandaag  verdienstelijk voor de gemeente Renkum en voor de Oosterbeekse gemeenschap in 
het bijzonder. Hij is een cultuurwerker in hart en nieren. Hij heeft de gemeente Renkum en de 
Oosterbeekse gemeenschap kleur gegeven. Gezien de langdurigheid, intensiviteit en betekenis van 
zijn werkzaamheden voor onze gemeenschap heeft het het Bestuur van Carnavalsvereniging de 
Dwarsliggers behaagd Louis ter Huurne op te nemen in de ridderorde van het Steenen Kruus. 
 
 
 
 
 



Curriculum Vitae Louis ter Huurne 
  
2016-heden: Bestuurslid Stichting belangenbehartiging Sportpark Hartenstein 
2016-heden: Voorzitter Biljartvereniging De Molenberg 
2014-heden: Lid dorpsplatform Oosterbeek 
2013-heden: Bestuurslid Stichting Wederopbouw Architectuur in de gemeente Renkum 
2007-heden: Voorzitter Stichting Stuwwalloop 
2005-heden: Lid buurtcomité Nieuwland Oosterbeek 
2002-heden: Voorzitter Stichting Zomerconcerten gemeente Renkum 
1978-heden: Actief lid PvdA afdeling Renkum 
2004-2010: Raadslid namens de PvdA in de gemeente Renkum 
1998-2002:  PvdA wethouder ruimtelijke ordening, verkeer, wijkbeheer en milieu 
2012-2014: Raadslid namens de PvdA in de gemeente Renkum 
2011-2015:  Voorzitter Stichting Kunst in de gemeente Renkum 
2010-2012:  Voorzitter Dorpsplatform Oosterbeek 
2005-2012:  Bestuurslid museum Veluwezoom 
 
Ridders van het Steenen Kruus 
 
J.R. Beekhuis-de Jong (1989) 
G. Bosch (1987) 
H.A.F.M. Custers (1996) 
H.C.J. Erkens (1977) 
F.F. Gerritsma (1976) 
J.F.M. Goossens (2013) 
F. Hageman (2010) 
I. Hamersma (1981) 
C. Heerink (1975) 
L. ter Huurne (2017) 
J. Klaassen-Opendorp (1973) 
M.T.B. van der Kracht (1992) 
H. Kuik (1971) 
J.B. Lamers - Pasman (2012) 
J. Oostijen (2004) 
G. Pijpers (2009) 
J. Pijpers-Rozenboom (2009) 
I. Risseeuw (2007) 
E.J. Schoevaars (2011) 
D. van Soest (2016) 
J.J.H. Verheij (2005) 
M.H. Versteegh (2013) 
P.A. Vos (1994) 
S. Wandel (2008) 
Joh. Wesselink (1970) 
R.O. van Zutphen (2001) 
 


