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Activiteit:  Tentoonstelling “Swartbroek van vroeger” 
 

Wanneer: zaterdag 3 en zondag 4 november 2018 

Locatie: MFA Corneel, Ittervoorterweg 101A te Swartbroek-Weert 

 

 

Weert, 23 oktober 2018 

 

Aan de dames en heren leden van de kring Weert van het LGOG 

 

Geachte dames en heren,  

  

Ongetwijfeld bent u al op de hoogte van het feit dat op 15 december a.s. het boek “Swartbroek, 

Namen en Bijnamen” verschijnt. Bijgevoegd treft u een folder met meer informatie hierover aan. 

 

In de succesvolle reeks Namen en Bijnamen verschenen de afgelopen jaren maar liefst drie 

boeken: over Moesel, Keent en Altweert. In de jaren tachtig/negentig van de vorige eeuw zijn al 

dergelijke boeken over Boshoven, Hushoven, Vrakker, Laar en Altweerterheide verschenen. 

 

Een kerkdorp dat niet kan achterblijven, is Swartbroek: “parel in de kroon van Weert”, volgens 

het Swartbroeks volkslied. Enkele van onze leden zijn enige tijd geleden begonnen met het 

verzamelen van oude foto’s en documenten over Swartbroek.  

 

Van bijna alle huizen en gezinnen die in 1950 in Swartbroek stonden resp. woonden zijn 

inmiddels foto’s gevonden. Ook zijn van Swartbroeker families kwartierstaten uitgezocht, zodat 

iedereen met Swartbroeker “roots” gemakkelijk zijn of haar voorouders kan vinden. 

 

 



               
Moeder Ingeveld-Janissen met  Hooi inkuilen op Aareshof, de familie Knippenberg 

kinderen. Zij was weduwe van Joannes 

Ingeveld; “de Baard vanne Krang”. 

 

Op zaterdag 3 november en zondag 4 november a.s. zal er in de MFA Corneel,  

Ittervoorterweg 101A te Swartbroek een grote overzichtstentoonstelling met deze foto`s en 

documenten te zien zijn, ingericht door de stichting De Aldenborgh en de stichting Namen en 

Bijnamen.  

 

Deze foto`s, documenten, kwartierstaten en verhalen over Swartbroeker verenigingen vormen 

ook de ingrediënten van het boek “Swartbroek, Namen en Bijnamen”. U kunt tijdens de 

tentoonstelling nog intekenen op het boek. Dat kan ook nog door voor 1 december a.s. de 

bestelbon op te sturen naar of in te leveren bij de in de folder vermelde personen. 

 

De fototentoonstelling is gratis toegankelijk. Openingstijden: zaterdag 3 november 13-18 uur, 

zondag 4 november van 11-18 uur. 

 

Wij hopen u dan te mogen ontmoeten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Korten      Paul Lammeretz 

Voorzitter      Secretaris 

 

Agenda 

03-04 november 2018  Fototentoonstelling Swartbroek 

18 november 2018 première Van Horne compositie van Rob Goorhuis door kerkelijke 

harmonie St.-Joseph 1880 in de Sint Martinuskerk 

19 november 2018 Nederlandse première film “Grensgeval” (Eerste Wereldoorlog) 

van ons lid Peter Crins (Gotcha-bioscoop) 

 6 december 2018 lezing over het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch en 

presentatie boek over Weerter Tin en Tinnegieters door  

Jan Beekhuizen uit Amsterdam 


