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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     Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken                                                    

                  MEDEDELING 

 

 

 

 

        
 
Weert, 22 mei 2018 
 
Aan de dames en heren leden van de kring Weert van het LGOG, 
 
Wellicht heeft u het al uit de pers vernomen of aan de stamtafel gehoord: het boek “Weert, Parel 
van de heide” verschijnt in het najaar. 
 
U moet nog even geduld hebben en uw nieuwsgierigheid naar het boek over Weert in de 19e eeuw 
bedwingen. Het goede nieuws is dat er weer enkele opmerkelijke ontdekkingen zijn gedaan. Om die goed 
mee te kunnen nemen in deze uitgave is extra productietijd nodig. 
 
Zodra we meer weten over de verwerking van de nieuwe feiten en beelden, plannen we een nieuwe 
verschijningsdatum. Dat wordt dus in het najaar van 2018.  
 
Ontdekking 
We kunnen alvast een tipje van de sluier oplichten… Een van de ontdekkingen is een waarlijk schitterende 
en unieke pentekening van de Markt in Weert, met aanzicht van de Martinuskerk van vóór 1887, dus met 
de middeleeuwse stompe toren en ook een fraaie blik op het vroegere St. Louis en het originele ‘Bruine 
Paard’. De tekening is eind 19de eeuw gemaakt door Jean Koppers. 
 
Het boek 
Nog even over “Weert. Parel van de heide… “ van auteur Frits Nies. 
Uitgever van het boek is de Stichting Cultuurhistorische Publicaties voor de Regio Weert, in samenwerking 
met de Stichting Geschied- en Oudheidkundig Genootschap De Aldenborgh en op initiatief van oud-
Weertenaar Léon Stroekxs van den Broek.  
 
Het wordt een gebonden uitgave op staand formaat 21x30 cm, met harde kaft, ruim 250 pagina’s rijk aan 
vaak nog niet eerder gepubliceerde beelden in full colour en zwart-wit. Leidend thema van het boek is hoe 
Weert in de 19e eeuw werd wakker gekust door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart en de IJzeren Rijn. Er 
ontstond een bedrijvige ‘stichtstad’ met o.a. opstand, migratie, kloosters, burgerij en buitenie, internaten, 
Mariadevotie, sociëteiten, armbestuur, ziekenbussen, brouwers, tinnegieters, zilversmeden, molenaars, 
bakkers, muzikanten, schutters, ontginners, boeren en missionarissen… 
 
Intekenen 
Het geduld van de intekenaars wordt dus nog iets langer op de proef gesteld, maar wordt dan wel extra 
beloond. Het uitstel maakt het voor degenen die nog niet hebben ingetekend mogelijk en zeker ook de 
moeite waard om dit alsnog te doen.  
Wie het boek vóór de presentatie bestelt en betaalt, ontvangt 5 euro korting op de winkelverkoopprijs 
van € 34,50. Alle informatie hierover is te vinden op de website van stichting De Aldenborgh: 
www.dealdenborgh.nl  
 
 
 

LGOG Kring Weert en 
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Zomerprogramma 
Nu het zomer wordt, gaan veel mensen op vakantie. Wij gaan sowieso in juli en augustus samen met de 
Aldenborgh en GHK “Land van Thorn” Gluren bij de Buren…  
We maken van de gelegenheid gebruik om hieronder alvast de data van ons zomerprogramma 
mee te delen. Noteer deze in uw agenda. 
 
Wij zien u graag bij een of meer van onze activiteiten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Korten                                    Paul Lammeretz 
Voorzitter                                         Secretaris 
 
 
 
 
Agenda 
26 mei 2018  Voorjaarsexcursie naar Gouda 
01-05 juni 2018  Graafschapsfeesten Horn 
05 juni 2018   Herdenking terechtstelling Philips van Montmorency,  

Heer van Weert en graaf Van Horne  
(om 13.00 uur in Brussel, om 19.00 uur in de Sint Martinuskerk te Weert) 

16  juni 2018  boekpresentatie “De ontstaansgeschiedenis van het kerkdorp  Altweerterheide”  
 
Cultuurhistorische Zomer 2018: 
04-05 juli 2018   Tweedaagse excursie naar Brussel in het kader van de  graaf Van Horne 

(bezoek kasteel Gaasbeek, de Ommegang in Brussel en exclusieve rondleiding in  
kathedraal St. Goedele en St. Michiel) 

8 juli 2018  Bal Champêtre Weert (café-zaal Dennenoord aan de IJzeren Man) 
10 juli 2018  Gluren bij de buren…Maasbracht 
17 juli 2018  Gluren bij de buren…Grevenbicht 
21 juli 2018  175 jaar zusters Birgittinessen Weert 
24 juli 2018   Gluren bij de buren…Susteren 
07 augustus 2018 Gluren bij de buren…Biest-Weert 
21 augustus 2018  Gluren bij de buren…Vijveren 
03 september 2018 Lezing over Heraldiek door de heer. R. Vroomen 
08 september 2018   Najaarsexcursie Leuven 
16 september 2018 Dagtocht evocatie Lamoraal Egmont in Zottegem 
 
 
04 oktober 2018 Start cursus Weerterlogie 
03-04 november 2018 Fototentoonstelling Swartbroek 


