
 

 
 
 
 
 
 

 Kring Weert 
 
 Dhr. J.H.P. Lammeretz 
 secretaris 
 T. +31-495-651934 
 E. info@dealdenborgh.nl 

 
 
 
 

Activiteit:  Gluren bij de buren…de verzonken stad Vijveren 
Wanneer: Dinsdag 21 augustus 2018 om 19.00 uur 
Locatie:       Feesttent nabij De Smakerij. Venlosesteenweg 403, 3640 Kessenich (B) 
(Oude grenskantoor Kessenich-Ittervoort).Parkeergelegenheid: in en om het oude 
grenskantoor Ittervoort-Kessenich en bij de begraafplaats aan de Ittervoorterweg te 
Kessenich. 
 
Aan de dames en heren van de kring Weert van het LGOG,  
 
Als afsluiter van dit veertiende jaar “Gluren bij de Buren” hebben de organisatoren voor iets 
buitengewoons gekozen.  
We gaan tijdens een avondwandeling op zoek naar de verzonken stad Vijveren in het Vijverbroek 
gelegen tussen Neeritter, Ittervoort, Thorn en Kessenich. 
 
Maar eerst vindt er nog een feestelijk gebeuren plaats. 
 
European Citizen’s prize 
 
Sinds 2008 reikt het Europees Parlement jaarlijks de Prijs van de Europese Burger uit aan projecten, 
organisaties of burgers die zich inzetten voor de bevordering van wederzijds begrip en een sterkere 
integratie tussen burgers uit de Europese lidstaten 
 
Stichting de Aldenborgh krijgt in 2018 deze “ European Citizen’s prize” voor onderzoek en 
activiteiten in het kader van de 450ste herdenking van de onthoofding van de graven Van Egmont en 
Van Horne in 1568 te Brussel. 
 
De prijs wordt uitgereikt door Europarlementariër Jeroen Lenaers in aanwezigheid van enkele 
burgemeesters uit de regio, waaronder burgemeester Heijmans van Weert.  
Waar anders dan bij het oude grenskantoor Kessenich-Ittervoort op de grens van België en 
Nederland kan beter de Prijs voor de Europese Burger uitgereikt worden.   
 
Wij hopen dat u als trouwe leden ook aanwezig zult zijn bij deze mijlpaal voor de Weerter 
Aldenborgh. 



  
 
In en om de verzonken stad Vijveren 
Aansluitend op de uitreiking van de prijs zal ons lid Thieu Wieërs een korte inleiding geven over het 
gebied waar we ons bevinden. Vervolgens gaan we wandelen en komen daarbij deskundige gidsen 
tegen. 

Bewoners van de stad Vijveren waren zo trots op hun rijkdom dat ze geen armoede konden verdragen, 
en gingen zo ver dat ze meenden dat God noch Duivel de stad ten val kon brengen. Op een nacht 
verzinkt echter de stad in het Vijverbroek. 
Een aantal dorpen maakte ruzie over wie de klok van de verzonken stad Vijveren mocht hebben. Maar 
men kreeg aanvankelijk de klok niet opgegraven. Wat de inwoners van Thorn, Kessenich en Ittervoort 
niet lukte, speelden de mannen van Stramproy wel klaar. 

Ze liepen doodbedaard naar de klok toe, die in hun handen werd, wat speelgoed is voor een kind. Ze 
tilden ze in een oogwenk op en laadden ze op een kar. Ze vuurden het paard niet aan. Rustig reden ze 
naar Stramproy, gevolgd door hun verbaasde buren. 
 
Nauwelijks waren ze de grens van Stramproy genaderd, of de klok op hun wagen begon te luiden.  De 
klok  riep met luide stem tot alle dorpelingen: “Hier — ben — ik — thuis — Hier — ben — ik —thuis—
!” Daaruit werd opgemaakt, dat de klok aan Stramproy toebehoorde. 
 
Sinds 1843 is het ganse Vijverbroek gelegen in België, maar de gemeentes Thorn en Hunsel hadden 
er respectievelijk 50 en 20 ha in eigendom. Zij verkochten  hun deel in 1973 en 1974 aan een 
Nederlandse ontgrindingsmaatschappij. 
 
Als de duisternis valt, bent u weer van harte welkom in de feesttent, waar we samen onder het 
genot van streekbieren de prachtige Cultuurhistorische Zomer 2018 kunnen nabeschouwen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Korten     Paul Lammeretz 
Voorzitter     Secretaris 
 
Komende activiteiten 
21 augustus 2018 Gluren bij de buren…..de verzonken stad Vijveren 
16 september 2018 Excursie naar de evocatie Egmont in Zottegem 
23 september 2018 Cultureel lint Weert (met bijdrage van Rijksmuseum en de NTR in het kader 
van het Van Hornejaar 


