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Excursie:   Presentaties en rondleidingen Nederweert en 

St.- Lambertuskerk 

Wanneer:   Zaterdag 2 november 2019 (10.00 uur – 16.15 uur) 

Locatie:   Bi-j Siem, Kerkstraat 56, 6031 CJ Nederweert 

 

 

Het bestuur van de Sectie Monumenten nodigt u uit voor een bezoek aan Nederweert met 

presentaties en rondleidingen langs historische objecten en de St.-Lambertuskerk op 2 

november 2019. Rijdend over de A2 zou u Nederweert kunnen passeren, zonder te weten 

welke historie dit herbergt. Laat u verrassen door de verhalen van Alfons Bruekers. 

 

Merefelt 
Nederweert, in de middeleeuwen Marvilde of Merefelt genaamd, werd op het einde van de 14e 

eeuw bestuurlijk onafhankelijk van Weert (dat voorheen Overweert heette). Samen vormden 

Overweert en Nederweert het Land van Weert, dat onder de Heren (later graven) van Horn 

ressorteerde. Zowel in oppervlakte als bevolkingsomvang is het dorp Nederweert eeuwenlang een 

van de vijf grootste plaatsen van het huidige Limburgse grondgebied geweest. Als dorp op de 

grens (Staats/Spaans, Staats/Oostenrijks en Hollands/Frans) had de gemeente gedurende vele 

eeuwen zwaar te verduren door oorlog, bezetting en inkwartieringen. Dat leidde in de 17e en 18e 

eeuw tot veel misère, emigratie en een flinke afname van de bevolking. Vele inwoners zochten 

hun heil permanent in Noord- en Zuid-Duitsland, Holland, Vlaanderen en Noord-Frankrijk waar 

zich uitgebreide ‘kolonies’ van ex-

Nederweertenaren bevonden. In de negentiende 

eeuw gaven veeteelt en landbouw, mede vanwege 

de grootschalige ontginningen van de woeste 

gronden, stevige impulsen aan de groei van de 

welvaart. 

 

Monumentenwandeling Nederweert 

Bij de monumentenrondleiding door de dorpskern 

worden enkele objecten uitgebreid bezocht. Zoals 

de St. Lambertuskerk en haar begraafplaats. Maar 

ook de nog bestaande geheime schuilkerk uit de 
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Franse Tijd, het zogenaamde ‘Huis van de Twaalf Ambachten’ (1755), de middeleeuwse 

Lambertuswaterput, het ‘Huis van de Drie Gezusters’ (1659) en het voormalige gemeentehuis 

(1922) zullen worden toegelicht. Nederweert is ook een echt ‘chronogrammen-dorp’. Nieuwe 

gebouwen en plechtige gebeurtenissen worden hier al meer dan 250 jaar met regelmaat vastgelegd 

in jaartalverzen, waarvan we er enkele zullen tegenkomen tijdens de excursie. 

 

St.-Lambertuskerk 

De 15e eeuw was voor het Land van Weert een echte 

Gouden Eeuw. Talrijke bouwprojecten, zoals in het 

nabijgelegen Weert het kasteel Nijenborgh (1432), het 

klooster Maria-Wijngaard (1442), het klooster 

Aldenborgh (1461) en de St.-Martinuskerk (1500) 

werden in die eeuw uitgevoerd. Ook Nederweert 

profiteerde mee van die welvarende tijd. In 1467 werd 

daar de eerste steen gelegd van de St.-Lambertuskerk, 

afgeleid van het patronage van de kathedraal van St.-

Lambert in Luik. In zijn 552-jarige bestaan werd de 

huidige toren driemaal gedeeltelijk verwoest. 

Tweemaal door brand (1592 en 1659) en in 1944 

tijdens de bevrijding. De jongste restauratie van de 

toren wordt in november 2019 afgerond. Toren en 

kerk hebben een complexe bouwgeschiedenis, 

waarvan nog veel sporen te zien zijn. De huidige kerk 

is een Waterstaatskerk die dateert uit 1840 en die ook 

een in hoofdzaak 19e-eeuws interieur bezit. Het 

prachtige en zeldzame Clerinx-orgel uit 1850 (het 

grootste in zijn soort in Nederland) is momenteel in 

restauratie en zal in 2020 weer in gebruik worden 

genomen. 

 

Deskundige gids 
Alfons Bruekers (1961) is in het dagelijkse leven werkzaam als 

directeur innovatie en strategie bij de Technische Universiteit 

Eindhoven. Daarnaast publiceert hij regelmatig over onderwerpen 

uit de archeologie, cultuurgeschiedenis en bouwgeschiedenis uit zijn 

woonplaats Nederweert. Ook is hij al vele jaren excursiegids, 

columnist en spreker op cultuurhistorisch gebied. Hij is sedert 1990 

redactielid van het LGOG-tijdschrift ‘De Maasgouw’, tevens 

voorzitter van de Stichting Geschiedschrijving Nederweert en van 

de Gemeentelijke Erfgoedcommissie Nederweert. Zie 

https://www.linkedin.com/in/alfonsbruekers/ 

 

Dagindeling 

Ontvangst en ochtendprogramma Bi-j Siem, Kerkstraat 56, 6031 CJ Nederweert 

Parkeergelegenheid naast de kerk (buiten de blauwe zone).  

Let op: binnen de blauwe zone maximaal 2 uur parkeren met parkeerschijf. 

10.00 - 10.30 uur  Ontvangst met koffie/thee en vlaai Bi-j Siem 

10.30 - 11.00 uur  Presentatie ‘Luchtige kennismaking met historisch Nederweert’  

11.00 - 12.30 uur  Monumentenrondleiding door het dorp, inclusief verhaal over Siem 
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Lunch  

12.30 – 13.30 uur Bi-j Siem, Kerkstraat 56, 6031 CJ Nederweert 

 

Middagprogramma Bi-j Siem, Kerkstraat 56, 6031 CJ Nederweert 

13.30 - 14.30 uur Presentatie ‘550 jaar St. Lambertustoren’ 

14.30 - 15.45 uur Bezoek aan kerk, toren en begraafplaats 

15.45 uur  Afsluiting en nazit (Bi-j Siem) 

 

Kosten en aanmelding 

De kosten bedragen € 20,- voor leden of gezinsleden van de Sectie Monumenten en € 25,- voor 

niet-leden en introducés. Dit is op basis van eigen vervoer. 

Het maximaal aantal deelnemers is 35. U kunt zich uitsluitend aanmelden voor deze dagexcursie 

door tijdige betaling van de kosten via overschrijving op het IBAN-nummer NL88 INGB 0007 

811398 t.n.v. LGOG – Sectie Monumenten. Tevens een e-mail met naam (namen) van de 

deelnemers en woonplaats(en) sturen aan dhr. Hermans: hmjhermans@outlook.com. Eventuele 

dieetwensen eveneens per e-mail doorgeven. 

 

Aanmelding uiterlijk 30 oktober 2019 

Mocht uw inschrijving binnenkomen wanneer de excursie is volgeboekt, dan ontvangt u daarvan 

tijdig bericht en wordt uw geld teruggestort. Bij afmelding waarvoor geen vervanging gevonden 

wordt, kan helaas geen terugbetaling plaatsvinden. Afmelding dient te geschieden bij de 

penningmeester. 

Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht bij mw. Joke Jongeling via 

joke.jongeling@gmail.com.  

 

 

Contactpersonen tijdens de excursie  

1. Mw. J. Jongeling (voorzitter) tel. 0031- (0)6 212.457.12 

2. Dhr. H. Hermans (penningmeester) tel. 0031- (0)6 573.824.30 

 

 

 Bezoekt u eens onze website met de laatste gegevens, actualiteiten, veel 
interessante tips en verschillende weblinks. 

 

https://lgog.nl/themas/monumenten 
 

Ook zijn we te vinden op sociale media, zie onze pagina op Facebook 
 

https://www.facebook.com/lgogmonumenten/ 
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