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L I M B U R G S   G E S C H I E D-   E N   O U D H E I D K U N D I G   G E N O O T S C H A P  

Opgericht 1863 

   Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken                                                    

                      CONVOCAAT 

 

 

 

 

 

 

Activiteit Jaarvergadering met lezing “ Genealogie in onze omgeving” door Thieu Wieërs 

Wanneer: Maandag 5 maart 2018 om 19.30 uur 

Locatie: Brasserie-hotel Antje van de Statie, Stationsplein 1, 6001 CH Weert 

 

          

Weert, 20 februari 2018 

 

Aan de dames en heren leden van de LGOG Kring Weert, 

 

Het bestuur van de kring Weert van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 

nodigt u van harte uit voor de jaarvergadering op maandag 5 maart 2018.  

 

De bijeenkomst vindt plaats in Brasserie-hotel Antje van de Statie, Stationsplein 1, 6001 CH Weert  

De jaarvergadering begint om 19.30 uur; de lezing om ca. 20.15 uur.  

 

Agenda Jaarvergadering 

 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter 

2. Verslag van de jaarvergadering 2017 *  

3. Jaarverslag 2017 * 

4. Jaarrekening 2017 

* verslag kascontrolecommissie 2017 

* benoeming kascontrolecommissie voor 2018 

5. Bestuurssamenstelling en verkiezing 

De heren Bouke Kouters en Anton Cornelissen hebben te kennen gegeven te willen toetreden tot het 

bestuur. 

Leden die het kringbestuur eveneens willen versterken kunnen zich aanmelden tot uiterlijk vrijdag 2 maart 

bij de secretaris. 

6. Verslag uit de B&W adviescommissies Cultuurhistorie en Roerend Erfgoed en stand van zaken van 

projecten 

7. Toelichting op diverse activiteiten zoals het Van Hornejaar 2018 en de 14de Cultuurhistorische Zomer 

8. Rondvraag 

9. Sluiting  

 

*De verslagen zijn vóóraf op te vragen bij het Bureau LGOG te Maastricht (tel. 043- 321 25 86).                                         

Ze zijn ook te raadplegen op www.dealdenborgh.nl en https://lgog.nl/regios/weert 

 

 

 

LGOG Kring Weert 

Dhr. P. Lammeretz 

Secretaris 

T. 0495-65.19.34 
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Na een korte pauze begint om 20.15 uur de lezing “Genealogie in onze omgeving ” door ons Vlaams 

medelid Thieu Wieërs .  

 

Een gebied  met schuivende grenzen, 

Gelardeerd met grote en kleine enclaves, 

Gepokt en gemazeld met zwarte en grijze gaten. 

 

Zo beschrijft de spreker het gebied in de vierhoek Meijel in het noorden, Heppeneert-Visserweert in het 

zuiden, Weert in het westen en de Maas in het oosten. 

 

Een zeer bijzondere streek dus voor genealogisch onderzoek, iets wat de spreker al decennialang doet. 

Daarom is deze lezing een “must” voor een ieder die genealogisch onderzoek doet en/of daarin 

geïnteresseerd is . 

 

Een praktijkvoorbeeld: een kind wordt in Ell gedoopt, het woont in Kelpen. 

Een geboorteakte is er niet. Het kind trouwt later met iemand uit Oler op het gemeentehuis in Wessem en 

sterft in Grathem. En dat allemaal zonder te verhuizen. 

Hoe kan dit? 

 

 
 

Thieu Wieërs uit Geistingen voorstellen is eigenlijk  overbodig in onze kring .  

 

In zijn vroeger leven was Thieu Wieërs leraar wiskunde aan het college van de kruisheren te Maaseik. 

 

Zijn interesse in en onderzoek naar het verleden van al zijn voorouders en dus ook van hun leefwereld deed 

hem uitgroeien tot een bekend genealoog en kritisch streekhistoricus in en rond het grensgebied Maaseik-

Weert-Meijel-Roermond en de Maas. 

 

Verhalen van zijn vader (onderwijzer) over bokkenrijders in zijn geboortedorp Geistingen pasten bij dit 

alles. 

 

Bij zijn zoektochten in vele archieven ontdekte hij grote delen van het verloren gewaande dossier van deze 

bende. 

Dit alles werd verwerkt in het boek: Wij zullen u met assen lonen. (1985), een klassieker! 

 

Hij was bestuurslid van de “Geschied- en heemkundige kring “Het land van Thorn” en is redacteur van het 

tijdschrift “de Kroetwès”  van deze kring. Hij  is bestuurslid van de sectie genealogie van het LGOG.   

Ook is hij vanaf het begin een kartrekker van de Cultuurhistorische Zomer, bekend van onder meer Gluren 

bij de Buren. 

 

Zijn wetenschappelijk  onderbouwde lezingen worden gepresenteerd in zijn eigen humoristische stijl. De 

anekdoten zijn een lust voor het oor.  

 
Wij hopen u allen op de jaarvergadering en bij de interessante lezing te mogen begroeten.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Korten     Paul Lammeretz 

Voorzitter     Secretaris 
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Komende activiteiten 

 
22 februari 2018  Start cursus Weerterlogie  

05 maart 2018  Jaarvergadering en lezing “Genealogie in onze omgeving” door Thieu Wieërs 

18 maart 2018  Theatermiddag : “In de hoofdrol…. Philips van Horne” in het Munttheater Weert 

09 april 2018  Lezing “Zijn de Oranjes van oorsprong Franstalige Brusselaars?” door Roel Jacobs 

07 mei 2018  Lezing “Ontginningen Altweerterheide” door Gerard Stals 

11-12 mei 2018  Graaf van Horne, de musical in Weert 

28 mei 2018  Boekpresentatie “Weert, parel van heide……..”  en lezing door Frits Nies. 

01-05 juni 2018  Graafschapsfeesten Horn 

05 juni 2018  Herdenking terechtstelling Philips van Montmorency, Heer van Weert en graaf Van Horne 

04-05 juli 2018  Tweedaagse excursie naar Brussel in het kader van de graaf Van Horne 

16 september 2018 Excursie naar de evocatie Egmont in Zottegem 

03-04 november 2018 Fototentoonstelling Swartbroek 


