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Weert, 8 oktober 2020 

 

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

 

Geachte dames en heren, 

 

Alhoewel we nog enkele weken geleden dachten weer lezingen te gaan organiseren, hebben de 

actuele ontwikkelingen en maatregelen ons doen besluiten om dit niet te doen. Ook de nieuwe 

cursisten Weerterlogie (en die op de wachtlijst) hebben we helaas moeten berichten dat de 

najaarscursus tot nadere datum is uitgesteld. 

 

“Van graag naar kraan’ 

 

Maar onze leden zitten niet stil. Zo presenteerde ons lid Bart Maes namens stichting Weertzzz het 

boek: Gebrouwen in Weert – Brouwers uit het heden en verleden. In dit boek kan men kennis 

maken met het brouwproces van bier en de geschiedenis van voormalige en hedendaagse 

brouwers van Weert. Ooit telde de stad niet minder dan 184 brouwers.  

Het boek werd aan wethouder Gabriëls uitgereikt bij de opening van de tentoonstelling Van 

graag naar kraan in de bibliotheek van Weert (Wilhelminasingel 250). Dit is een expositie van 

Het Erfgoedhuis over brouwerijen en cafés in Weert en Stramproy door de geschiedenis heen. 

Samensteller van het boek is ons lid drs. Theo Schers. De tentoonstelling is nog te zien tot 30 

april 2021. 
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Afgebroken café Beej Duuër Hoeëbe aane Waog’ (Stroeëj Dorus) aan de Dries van Weert. 

 

 

Weerter Stadsgidsen 

De Weerter Stadsgidsen (allen actieve leden van de Aldenborgh) hebben een nieuwe wandeling, 

onder de naam Weert Wordt Wakker, van marktplaats tot industriestad samengesteld. Deze 

wandeling is gebaseerd op het boek Weert, parel van de heide van ons lid drs. Frits Nies en de 

succesvolle Gluren bij Buren-editie van 2019. Centraal staan de bedrijven en industrieën in de 

woonwijk Fatima en langs de Zuid-Willemsvaart. 

Deze thema-wandeling wordt, net als bij de Van Horne Wandeling uit 2018, ingeleid door een 

filmpje. Het script daarvan is geschreven door stadsgids Harrie Mennen en de film is 

samengesteld en gemonteerd door ons lid Math Ramakers, bekend van de dvd’s Weert Zoals Het 

Was. 

Ook presenteerden de Stadsgidsen een nieuwe website: https://www.stadsgidsenweert.nl/. Bezoek 

en bekijk deze website eens. U kunt zich ook aanmelden voor een rondleiding door eigen stad en 

streek. 

 

205 jaar koninkrijk 

 

Het zal de meesten onder u wel zijn ontgaan, maar in Den Haag werd op 21 september gevierd 

dat 205 jaar geleden Willem I koning werd van het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden. 

 

Tijdens een bijeenkomst werd in verband daarmee het boek Van Stadhouder tot Koning 

overhandigd aan de burgemeester van de residentie, mr. Van Zanen. Dit boek is gebaseerd op een 

toneelstuk. Ook werd het gezelschapsspel Van Stadhouder tot Koning gepresenteerd. 

https://www.stadsgidsenweert.nl/
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En zoals wij hier in Weert wellicht vergeten waren dat het 205 jaar geleden was dat koning 

Willem I de troon besteeg, zo was men onze graaf Philips Van Horne bijna vergeten in boek, 

toneelstuk en spel. Dankzij een attent lid uit Wassenaar heeft de initiatiefneemster drs. I.J.A.C.M. 

barones van Voorst tot Voorst, née jonkvrouw van Nispen tot Sevenaer op de valreep deze 

omissie weten te voorkomen.  

 

En zo is Weert, de Van Hornestad, weer op de kaart gezet.  

 

AEZEL 

 

AEZEL, Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen, 

digitaliseert erfgoedinformatie en stelt het laagdrempelig en authentiek visueel beschikbaar voor 

een groot publiek. 

 

Koning Willem I hervatte in 1816 het kadastreren van onroerend goed in Nederland, in 1811 

ingevoerd door Keizer Napoleon. Kadastreren is het meten en in kaart brengen van onroerend 

goed en het inschrijven daarvan in registers. In 1838 is er de invoering van het burgerlijk 

wetboek. De inschrijving van overdrachts- en hypotheekakten in registers wordt dan verplicht. 

Nieuwe registers van in- en overschrijving van onroerende goederen worden daartoe ingevoerd. 

  

In de afgelopen elf jaar hebben in de hele provincie Limburg honderden vrijwilligers miljoenen 

gegevens voor AEZEL ingevoerd, die inmiddels zijn gebundeld in een nieuwe website. 

Dankzij onze leden, Tom en Marie-Luciën Geuns-Schroeten en dochter Lian Geuns, zijn Weert 

en omliggende plaatsen ook opgenomen en uitgewerkt in het project AEZEL. 

    

En nu is het zo ver! AEZEL wordt gepresenteerd aan het grote publiek, en dat werd tijd. Hoewel 

er nog veel valt te doen en te verbeteren, heeft stichting LGGI (Limburgs Genealogisch en 

Geschiedkundig Informatiecentrum) gemeend niet langer te moeten wachten met de officiële 

presentatie.   

  

In de Limburger van vrijdag 9 oktober zal een hoofdartikel gewijd worden aan AEZEL, en op 

zaterdag 10 oktober om 11:00 uur zal deputé Koopmans AEZEL tijdens een feestelijke 

bijeenkomst officieel een druk op de knop geven.  

 

Het kadaster vormt een belangrijke bron van informatie voor eenieder die aan lokale en 

familiegeschiedenis doet. Wilt u genealogische opzoekingen doen, of bent u geïnteresseerd in 

eigendommen van uw familie in 1840 in Weert? Ga dan naar de website https://aezel.eu/. U zult 

zich dan de komende weken niet hoeven te vervelen. Op de website is een schat aan historische 

informatie te vinden. 

  

Nogmaals dank aan en een proficiat voor de familie Geuns-Schroeten voor haar inspanningen 

voor deze belangrijke, informatieve website. 

 

https://aezel.eu/
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Het voormalig kasteel De Nijenborgh en klooster van de Franciscanen aan de Biest. Gemeente 

Weert, datum 15-05-1844, Kadasternummer E1042, Op Biest, eigenaar Louis Francois Hubert 

Beerenbroek, bouwland, 8515m2. Bron: https://aezel.eu/ 

 

 

Binnenkort zullen ook de archeologische onderzoeken beginnen aan het voormalig kasteel De 

Nijenborgh aan de Biest. 

 

Eind deze maand komen we nog met een opzienbarende vondst naar buiten en dat is niet het graf 

van Philips van Horne!  

 

Zo ziet u, de geschiedenis van Weert wordt steeds meer ontsloten!  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Korten                                                         Paul Lammeretz 

Voorzitter                                                    Secretaris 

https://aezel.eu/

