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Activiteit: Herontdekking-Herbestemming-Herstart 
  

 
 
 
 
 
 
Weert, 16 juni 2020 

 

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

 

Geachte dames en heren, 

 

We beleven een bijzondere tijd in de Weerter- en wereldgeschiedenis. Terwijl de Aldenborgh drie 

maanden geleden nog bezig was om de traditie van de eeuwenoude Paersmêrrentj voort te zetten, 

werd dit vanwege een begrijpelijk overheidsbesluit onmogelijk gemaakt. Lezingen, het symposium 

over de industrie en ondernemers in Weert, geplande excursies en het grote project Wieërter 

Oorlogslaeve belaeve zijn tot nadere datum uitgesteld. 

 

De afgelopen maanden heeft u weinig van ons vernomen. We hoopten steeds u weer een herstart 

van de activiteiten mede kunnen te delen. Nu de overheid de maatregelen iets versoepeld heeft, 

gaan wij onze activiteiten ook weer voorzichtig oppakken. Onze leden hebben namelijk niet 

stilgezeten de afgelopen drie maanden. 

 

Herontdekking 

 

In de monumentale paterskerk in Weert is vorige week een kelder herontdekt. De kelder is mogelijk 

onderdeel van het kasteel de Aldenborgh. Dat was de verblijfplaats van de graven van Horn tussen 

1250 en 1458 in Weert. 

 

In de grafkelder is ook een grote zware muur te zien die wellicht het fundament is van een 

buitenmuur van het eerste kerkje van de Franciscanen. Afgelopen zaterdag bezochten ambtenaren 

van de gemeente Weert (Joke Jongeling, beleidsadviseur monumenten & architectuur; Wim 

Truyen, beleidsadviseur cultuur; en John van Cauteren, conservator van het gemeentemuseum) de 
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grafkelder. Ons bestuurslid Bouke Kouters maakte een eerste inventarisatie van de omvang van de 

kelders. Alles onder toeziend oog van onze leden, gardiaan Heesterbeek van de Franciscanen en 

Bart Maes van de stichting Paterskerk. Meer informatie (tekst en reportage) kunt u vinden via: 

https://middenlimburgactueel.nl/2020/06/14/grafkelder-aldenborgh-weert-herontdekt/ 

 

 

 
 

Bestuurslid Bouke Kouters in de herontdekte kelder (Foto’s: Artis Mediagroep | Dion Huiberts).  

 

Herbestemming 

 

Dankzij de oplettendheid van ons lid, de heer Pruijmboom, werden we geattendeerd op het grote 

H. Hartbeeld dat bijna een halve eeuw in de tuin grenzend aan het St. Jansgasthuis heeft gestaan. 

Later stond het beeld in de tuin van verzorgingshuis Sint Martinus aan de Emmasingel. 

 

In samenspraak met  de directie van het Land van Horne hebben we het beeld voor Weert kunnen 

behouden en een passende bestemming kunnen vinden. Aanstaande donderdag, 18 juni 2020, om 

15:00 uur, zal het beeld worden geschonken aan de zusters Birgittinessen. U kunt hierbij aanwezig 

zijn in de kloostertuin van de zusters. Om 14:55 gaat de grote poort aan de Maasstraat open.  

 

Wie ook daarbij aanwezig is, is mgr. drs. Harrie Smeets, bisschop van Roermond.  Hij zal het beeld 

dan inzegenen. De zusters zijn zeer blij met de schenking. 

 

https://middenlimburgactueel.nl/2020/06/14/grafkelder-aldenborgh-weert-herontdekt/
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H. Hartbeeld in de tuin tussen het St. Jansgasthuis en de Emmasingel. 

 

Kasteel Nijenborgh 

 

En uiteraard  zullen de ontwikkelingen op het voorhof van kasteel Nijenborgh (voorheen 

houthandel Scheijmans) de komende tijd ook nieuwe inzichten in de Weerter- en Van 

Hornegeschiedenis blootleggen. Archeologisch onderzoek is in voorbereiding. 

 

Hofferkeukens Thorn 

 

Cunegonda van Saksen, de laatste vorstin-abdis van Thorn is teruggekeerd in het enige deel van 

haar paleis dat nog overeind staat, namelijk het keukengebouw. Jarenlang is er hard gewerkt aan 

de verbouwing tot restaurant van dit prachtige monumentale pand in hartje Thorn. Sinds vorige 

week zijn de deuren van het restaurant Hofferkeukens geopend: https://www.restaurant-

hofferkeukens.nl/  

 

Dankzij advies van onze leden, dr. Joost Welten en Lena Reyners, kunt u in het restaurant de 

historie van de vergeten prinsessen van Thorn herbeleven! Overigens is de respons op het boek De 

vergeten prinsessen van Thorn van dr. Joost Welten buitengewoon positief, wat onder andere blijkt 

uit lovende recensies. Er wordt nu ook een Duitse uitgave overwogen - en er zit nog meer in het 

vat! 

 

Herstart 

 

Zoals u zult begrijpen zal er dit jaar geen Cultuurhistorische Zomer komen. Alhoewel alles was 

geregeld, hebben we in samenspraak met de plaatselijke organisatoren, besloten om alles een jaar 

uit te stellen. 

https://www.restaurant-hofferkeukens.nl/
https://www.restaurant-hofferkeukens.nl/
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Maar enkele mensen van het eerste uur hebben toch nog de hoop om een speciale ‘nood’-editie van 

Gluren bij de buren te organiseren.   

 

Wij houden u op de hoogte. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Korten                                            Paul Lammeretz 

Voorzitter            Secretaris 


