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Activiteit: Lezing ‘Jong, snel - en met Weerter roots: de fietsende en koersende 
pioniers van België’ door Stijn Knuts 

 
Wanneer: maandag 16 mei 2022, 19:30 uur 
Waar: Paterskerk, Biest 43 6001 AP  WEERT 
 

 

 
Weert, 3 mei 2022 
 
Aan de leden van het LGOG, kring Weert 
 
Geachte dames en heren, 

 

Bij deze willen wij u graag op de hoogte brengen van een aantal activiteiten. 

 

‘Jong, snel - en met Weerter roots: de fietsende en koersende pioniers van België’ 

 

De (Belgische) wielerklassiekers liggen weer achter ons en de wielrenners maken zich op 

voor de Ronde van Italië en Tour de France. De wielersport is immens populair, ook in onze 

regio. Reden genoeg om de historicus Stijn Knuts uit te nodigen om naar Weert te komen. In 

2014 promoveerde hij aan de KU Leuven op een proefschrift over de geschiedenis van het 

fietsen en wielrennen in België voor de Tweede Wereldoorlog. Hij publiceerde sindsdien 

uitgebreid over de wieler- en sportgeschiedenis in binnen- en buitenland. 

 
In de lezing Jong, snel - en met Weerter roots: de fietsende en koersende pioniers van België 
neemt hij de toehoorders mee op ontdekkingstocht door de pioniersjaren van de fiets en de 
wielersport bij onze zuiderburen. We duiken in de jaren 1880 en jaren 1890, de periode 
waarin de fiets voor het eerst furore maakte. Maak kennis met de jonge en avontuurlijke 
pioniers van de vélo en ontdek hoe het was om op de vervaarlijke hoge bi te kruipen. Ga mee 
op de eerste fietsuitstappen, beleef de eerste wielerwedstrijden en kom te weten wat het 
verband is tussen Weert en het vroege Belgische wielerverhaal.  
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Titus Brandsma: een nieuwe Nederlandse Heilige 
 

Zondag 15 mei 2022 zal Paus Franciscus in 

Rome de Nederlandse Karmelietenpater 

Titus Brandsma (*1881, Oegeklooster, 

+1942, Dachau) heilig verklaren. Pater Titus 

Brandsma had een nauwe verbondenheid 

met Weert en met name met de Moeselkapel. 

De nieuwe heilige was kind aan huis bij de 

familie Driessen-van Geleuken die op de 

verdwenen boerderij “Souts” (tussen de 

huidige Jan de Oudelaan en Bernardlaan in 

Weert), woonde. 

 

De familie Driessen had 10 kinderen 

waarvan er 9 toetraden tot een religieuze 

orde. Vier van hen behoorden, evenals pater 

Titus Brandsma, tot de orde van de 

Karmelieten. Een van die Karmelieten, de 

hoogleraar dr. Hubertus Driessen, was de 

Links: Wielerbaan De Wildenberg in 1924 met Harrie Laenen en verzorger Piet Everaers 
(A9568 Erfgoedhuis). Rechts: De Nederlander Pim Kiderlen in 1885 (1868-1931) 
meermaals Europees kampioen. 
 

 

Herbertus Driessen en Titus Brandsma. 
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leermeester en begeleider van Titus Brandsma. In de Moeselkapel zijn nog twee raampjes 

aanwezig die geschonken zijn door de familie Driessen. 

 

Tijdens de heiligverklaring, zal pastoor drs. Krewinkel om 14:00 uur in de Moeselkapel 

(Irenelaan 91, Weert) op voorspraak van de nieuwe heilige bidden om vrede in Oekraïne. 

Ook zal de pastoor ter nagedachtenis aan pater Titus Brandsma en zijn verbondenheid met 

de Moeselkapel een portret van deze nieuwe heilige en martelaar, die in concentratiekamp 

Dachau in 1942 om het leven kwam, in de kapel plaatsen.  

 

Peter Korten, voorzitter van Kring Weert, zal tijdens de bijeenkomst in een korte lezing 

ingaan op Brandsma's leven en zijn verbondenheid met Moesel. U bent op zondag 15 mei 

aanstaande van harte welkom in de Moeselkapel.  

 

100 jaar Technisch Onderwijs  

 

Wij willen ook nog een andere historische gebeurtenis onder uw aandacht brengen. Op 11 

mei 2022 is het namelijk precies 100 jaar geleden dat het gebouw van de ‘Nijverheidsschool’ 

(ambachtsschool) officieel werd geopend. De stichting van de school was een initiatief van 

de RK. Middenstandsvereniging St. Laurentius te Weert. De school vormde de start van een 

eeuw technisch onderwijs, later onder de benaming Lagere Technische School, in Weert. 

                                                                     

 
Foto gemaakt bij de officiële opening van de school op 11 mei 1922.  
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  Het bestuur van de Nijverheidsschool bij het 25-jarig bestaan in 1947. 

 

Wij hopen u bij onze activiteiten te mogen verwelkomen. De Cultuurhistorische Zomer 2022 

staat in de steigers. Binnenkort maken we de data van ‘Gluren bij de buren’ bekend.  

 

Namens het bestuur van de Kring Weert van het LGOG, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Korten                                                            Paul Lammeretz 

Voorzitter                                                                 Secretaris 

 
Agenda 

• 15 mei 2022: Weert en de nieuwe heilige, korte inleiding door Peter Korten b.g.v. 

herdenkingsplek van de nieuwe Heilige Titus Brandsma in de Moeselkapel. 

• 16 mei 2022: Lezing over het begin van de wielersport door dr. Stijn Knuts in de 

Paterskerk. 

• 21 mei 2022: Excursie naar Diest en Limbricht. 

• 5 juni 2022: Mini-symposium b.g.v. opening kasteelpark en plaatsing 

ruiterstandbeeld. 

• 8 juli 2022: Causerie b.g.v. 450 jaar de Weerter Martelaren van Gorcum (1572-2022). 


