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Activiteit: jubileum-theaterprogramma  “Weert. Parel van de 

heide…”  

Wanneer: Zondag 24 maart 2019 vanaf 13.30 uur  
Locatie: Munttheater, Collegeplein 3, 6001 HN Weert 

 

 
 

Weert, 12 maart 2019 

 

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

 

Geachte dames en heren, 

 

Vorige week, 6 maart om precies te zijn, was het 80 jaar geleden dat geschied- en 

oudheidkundig genootschap De Aldenborgh in hotel De Engel aan de Korenmarkt 

in Weert werd opgericht. 

 

De Aldenborgh/Weerter kring van het Koninklijk Limburgs Geschied- en 

Oudheidkundig Genootschap (LGOG), viert op zondag 24 maart a.s. dit jubileum 

op grote wijze.  

 

De afgelopen jaar nog door het Europees Parlement met de European Citizen’s 

Prize (Prijs van de Europese Burger) onderscheiden organisatie viert haar jubileum 

in het Weerter Munttheater met een programma ter lering en vermaak in het teken 

van de 19e eeuw.  

 

Hier wordt ook het eerste exemplaar van jubileumboek Weert. Parel van de heide… 

in de 19e eeuw van auteur Frits Nies overhandigd aan de Limburgse commissaris 

van de koning, Theo Bovens. 

 



 

             
 
Weert en de wijde wereld 

Tijdens het jubileumprogramma zal de in Weert geboren historicus prof. dr. Peer 

Vries (universiteit Leiden, Nijmegen, Tianjin en Wenen) zijn licht laten schijnen 

over ‘Weert en de wijde wereld’. Wat kunnen we in de lokale, 19e-eeuwse 

geschiedenis van Weert terugzien van grote, wellicht zelfs globale ontwikkelingen 

en wat niet? Zijn collega prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld (Tilburg University), 

verwant aan de familie van de legendarische Weertenaar ‘Potte Ties’, belicht het 

thema ‘familiegeschiedenis als sociale geschiedenis’.  

 
Cineast Peter Crins (bekend van De Meysbergh en Grensgeval) vertoont enkele 
‘19e-eeuwgetuigen’, onder wie oude bekenden, als 

    
Tjeu Jonckers (1905),  Mies Vermeulen (1907)),  Irma Nies (1916), 
 

   
Thea Verstappen-Verhagen (1912), Graad Peters (1919) en Miet Jacobs-
Verhagen (1912). 



De in de 19e eeuw opgerichte Weerter Stedelijke Harmonie St.-Antonius 1879, 

onder leiding van dirigent Tjeu Snoek, en Mannenkoor Eendracht van Swartbroek 

(1923) onder leiding van Paul Koolen zorgen voor de muzikale omlijsting. Samen 

ook zullen zij het roemruchte Lied van Limburgs Steden uit 1910 vertolken. 

 

         
 
 
Bestellen/afhalen 

Na afloop van het programma in de zaal is er een jubileumborrel in de foyer van 

het Munttheater. Hier kunnen voorintekenaars van het jubileumboek Weert. Parel 

van de heide… in de 19e eeuw hun exemplaar in ontvangst nemen en eventueel 

laten signeren door de auteur.  

 

Bestelde boeken zijn ook nog op maandag 25 maart van 14.00 tot 17.00 uur af te 

halen en te laten signeren in café De Tramhalt aan de Maasstraat/Emmasingel in 

Weert. Na 24 maart is het boek voor € 34,50 te koop via De Aldenborgh of bij 

Bruna Weert. 

 

Voor het jubileumprogramma op zondag 24 maart vanaf 13.30 uur zijn nog enkele 

kaarten à € 15 (inclusief pauzedrankje) te koop via de kassa van het Weerter 

Munttheater: telefonisch 0495 51 35 75 of online www.munttheater.nl. 

 

Wij hopen u te begroeten op deze historische Weerter middag! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Korten                                               Paul Lammeretz 

Voorzitter                                                    Secretaris 

 


