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Jaarverslag 2019 

van de kring Weert e.o. van het KLGOG 

1. Inleiding 

 

Het jaar 2019 is voor de kring Weert van het Koninklijk Limburgs Geschied- en 

Oudheidkundig Genootschap een bijzonder jaar geweest met onder meer een jubileumviering 

en boekpresentaties. 

 

Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op een geslaagd jaar. De kring vertoefde dit jaar 

maar liefst twee keer in het Munttheater van Weert. Een keer in het kader van het feest in 

verband met het 80-jarig bestaan. Daar werden ook de eerste exemplaren van het boek 

“Weert, Parel van de Heide in de 19e eeuw” van drs. Frits Nies uitgereikt. De andere keer bij 

de theatervoorstelling ter gelegenheid van de presentatie van het prachtige boek “De vergeten 

prinsessen van Thorn” van dr. Joost Welten.  

Naast de theatervoorstellingen kende ook 2019 weer een aantrekkelijk programma met 

lezingen en excursies.  

Speciaal vermelden we de bezoeken aan naburige plaatsen in het kader van de 

cultuurhistorische zomer. We kunnen alleen maar de conclusie trekken dat de 

cultuurhistorische zomer steeds meer bezoekers trekt en zeer gewaardeerd wordt.  

 

 

2. Ledenbestand  

 

De kring Weert telde per 31 december 2019 224 leden. Het aantal leden stabiliseert na een 

aantal jaren van lichte daling. Het aantal vrienden van stichting De Aldenborgh steeg in 2019 

wederom.  

 

3. Bestuur  

 

De samenstelling van het bestuur van de kring Weert is per 31 december 2019 als volgt: 

 

Voorzitter:  P.J.M.(Peter) Korten  

Vlasvenstraat 6a     

3640 Molenbeersel-Kinrooi België    
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tel. 06-53284665      

sinds 2000 en herkozen in 2004, 2008, 2012 en 2016 

Secretaris:   J.H.P. (Paul) Lammeretz,  

Tungeler Dorpsstraat 34   

6005 RJ Weert 

tel. 0495-651934 

   sinds 2012 en herkozen in 2016  

Penningmeester:  A. (Anton) Cornelissen 

Hegstraat 37  

6001 EW Weert 

tel. 0495-540133    

                    sinds 2018    

Lid:    mr. W.H.G.A. (Wil) Filott 

Moeselschansweg 40 6005 NA WEERT 

tel. 0495-525133  

                sinds 2016  

Lid:   B. (Bouke)  Kouters 

   Middelstestraat 122 

   6004 BM Weert 

   tel. 06-15022340 

   sinds 2018 

 



3 
 

* De leden van de kascontrolecommissie voor 2019 zijn de heer Peters en mevrouw Geuns 

(nieuw). 

* Het bestuur kwam in het verslagjaar 4 maal in vergadering bijeen.  

* Bestuursleden namen deel aan de voor- en najaarsvergaderingen van het Koninklijk 

Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap en aan vergaderingen met besturen van 

andere kringen, secties en commissies.  

* Namens de Kring Weert hadden de volgende leden zitting in onderstaande 

Collegeadviescommissies van de gemeente Weert:  

-  in de Adviescommissie “Roerend erfgoed en beeldende kunst”: de heer P.J.M. Korten 

-  in de Adviescommissie “Cultuurhistorie”: de heer mr. W.H.G.A. Filott 

 

4. Jaarprogramma 2019 

 

Hieronder staat een overzicht van de activiteiten in 2019 

 

10 01 2019 Lezing “Ruiterstandbeelden door de eeuwen heen” door Kees van Tilburg. 

                                                                                               70 bezoekers 

24 01 2019 Start voorjaarscursus Weerterlogie.                                       35 cursisten 

07 02 2019 Lezing “Weerbaar Weert” door Lara Voerman                     110 bezoekers 

23 02 2019 Excursie naar Alden Biesen en de abdij van Herkenrode      45 deelnemers 

24 03 2019 Jubileum 80 jaar De Aldenborgh: presentatie boek Weert “Parel van de Heide” 

in de 19e eeuw         400 bezoekers 

11 03 2019 Jaarvergadering en lezing “Heraldiek” door René Vroomen 75 bezoekers 

17 05 2019 Feestelijk diner ter gelegenheid van 80 jaar De Aldenborgh  95 deelnemers 

25 05 2019 Excursie naar Ammersoyen en Zaltbommel                           60 deelnemers 

 

 

Cultuurhistorische Zomer 15de editie   

11 07 2019 Excursie naar Chaam en Roosendaal. Op bezoek bij “onze” burgemeesters.   

60 deelnemers 

16 07 2019 Gluren bij de buren: Weert, de industriële ontwikkeling   420 deelnemers 

21 07 2019 Zevende viering Bal Champêtre    950 deelnemers 

30 07 2019  Gluren bij de buren: Tungelroy.     400 deelnemers 

06 08 2019 Gluren bij de buren: Ophoven.     375 deelnemers 

20 08 2019  Gluren bij de buren: Grote-Brogel.     350 deelnemers 

27 08 2019 Gluren bij de buren: Haelen.      380 deelnemers 

21 09 2019 Excursie naar Xanten.                            60 deelnemers 

 

15 09 2019 Lezing over de ontdekking van een VOC-schip door Bruno Wertz.  

                                                                                               240 deelnemers 

22 09 2019 Film “Deportatie in het zicht van de bevrijding” door Peter Crins/Peter 

Hermans. 

25 09 2019 Lezing “Franciscus en de Sultan: Christendom en Islam, samen op zoek naar  

                        vrede” door Gerard Pieter Freeman. 

03 10 2019 Start cursus Weerterlogie, najaarscursus.                             35 cursisten 

20 10 2019 Theaterprogramma “De Vergeten Prinsessen van Thorn” en presentatie boek  

                        van dr. Joost Welten.       450 bezoekers 

09 11 2019 Boekpresentatie ” Stamtäöfelkes nummer twee” van Frits Weerts. 

30 11 2019 Excursie naar Jülich en Schloss Merode met bezoek aan de kerstmarkt. 

                                                                                              54 deelnemers 
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15 12 2019 Boekpresentatie “De Biest en haar bewoners” door Stichting Namen en 

Bijnamen                                                                                                    400 bezoekers 

 

 

 

Activiteiten door leden: 

14 09 2019 33e Open Monumentendag “Plekken van Plezier” 

15 09 2019 33e Open Monumentendag “Plekken van Plezier” 

15 10 2019 Film “de Meysberg” van Peter Crins in Molenbeersel 

19 10 2019 Boekpresentatie “Pieter Bruegel, een Limburger!?” 

02 11 2019 Boekpresentatie “Weert binnen de singels….zoals het was, zoals het is” 

10 11 2019 Boekpresentatie “Helden op hengsten”  van Kees van Tilburg 

 

5. Viering 80-jarig bestaan en feestdis  

 

Op 6 maart 2019 was het 80 jaar geleden dat geschied- en oudheidkundig genootschap De 

Aldenborgh van Weert in hotel De Engel aan de Korenmarkt in Weert werd opgericht. Het 

jubileum werd op 24 maart van dit jaar groots gevierd in het Munttheater met een wervelend 

programma. Het programma stond ter lering en vermaak in het teken van de 19e eeuw. Ook 

werd het eerste exemplaar van jubileumboek “Weert. Parel van de heide in de 19e eeuw” van 

auteur drs. Frits Nies overhandigd aan de commissaris van de koning in Limburg, drs. Theo 

Bovens. Aan de zeer druk bezochte middag werkten verder nog mee: historicus prof. Dr. Peer 

Vries, prof. Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld en cineast Peter Crins. De middag werd muzikaal 

opgeluisterd door de Weerter Stedelijke Harmonie St. Antonius en het mannenkoor Eendracht 

uit Swartbroek.  

 

Op 17 mei van dit jaar konden leden en vrienden het menu dat ter gelegenheid van de 

oprichting werd genuttigd in 1937, wederom proeven tijdens een onderhoudende avond met 

historische anekdotes. Sprekers waren gardiaan Heesterbeek OFM, drs. C. Majoor, de heer M. 

Wieërs, mr. H. van der Bruggen en de heer B. Lempens. 

Ook staatssecretaris Mona Keijzer, Europarlementariër Jeroen Lenaers en Limburgs deputé 

Hubert Mackus spraken de aanwezigen toe tijdens de drukbezochte feestbijeenkomst. 

 

De volgende jubilarissen werden in het zonnetje gezet:  

Mevrouw drs. B.M.Verstraelen-Kockelkoren (25 jaar) 

De heer ing. B. van Laer    (25 jaar) 

De heer M. Beelen     (25 jaar) 

De heer ir. J.F.H. Brouwers    (40 jaar) 

Mevrouw E. Tuinder-de Haas   (40 jaar)  

Mevrouw M.Th. Matti-van Kemenade  (50 jaar) 

De heer A. Halfers     (50 jaar) 

De heer mr. M. Stultiens    (50 jaar) 

 

Verder werden de teruggetreden trouwe bestuursleden, oud-voorzitter Frits Weerts (18 jaar 

bestuurslid), penningmeester Anna van Wegberg-Veugen (17 jaar bestuurslid) en bestuurslid 

Martin van Hoef (10 jaar bestuurslid) bedankt voor hun langjarige inzet. Als dank daarvoor 

ontvingen zij een cadeau en een bos bloemen. 
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6. Cursus Weerterlogie 

De cursus Weerterlogie (acht avonden door deskundige sprekers) was ook in 2019 een succes. 

Zowel de voorjaars- als de najaarscursus van 2019 telde volle klassen. Deze cursussen startten 

op  24 januari en 3 oktober 2019.  

 

7. Excursie naar Chaam en Roosendaal 

 

Deze excursie stond ook mede in het teken van het bezoeken van “onze” burgemeesters. Mr. 

Joeri Minses (Weert, 1980) begroette ons in de dorpskern van Chaam als burgemeester van 

Alphen-Chaam en in Roosendaal werden we welkom geheten door burgemeester mr. Jacques 

Niederer (Weert, 1960 en voormalig burgemeester van Weert). Daarnaast stond de dag in het 

teken van het “proeven” aan veel cultuur en historie. 

 

8. Theaterprogramma “De vergeten Prinsessen van Thorn” 

 

Na 4 jaar diepgaand archiefonderzoek had dr. Joost Welten dit jaar zijn boek gereed met als 

onderwerp het leven van de laatste dames van hoge adel in het stift Thorn. Om het nieuwe 

beeld op het leven van de stiftdames toe te lichten werd er een speciale middag georganiseerd 

in het Munttheater in Weert. 

Korneel Bernolet, een van de beste klavecimbelspelers van de Lage Landen, bracht met zijn 

groep Apotheosis muziek die indertijd ook in Thorn klonk.  

Dorothée Wortelboer en haar barokdansers voerden dansen uit de achttiende eeuw uit, zoals 

de stiftdames van Thorn die ook dansten.  

De Gezellen van St. Hubertus – bekende jachthoornblazers - gaven een demonstratie van een 

Trompe de chasse: het schallen van de jachthoorns tijdens de jacht.  

 

Verder belichtten gerenommeerde sprekers het thema van het nieuwe boek. Het eerste 

exemplaar van het boek werd overhandigd aan de erfprins Salm Salm. 

 

Na de presentatie verschenen lovende recensies in gerenommeerde kranten en tijdschriften. 

 

 

9. Namen en bijnamen 

 

Onder auspiciën van de Aldenborgh zag dit jaar weer een boek in de reeks “Namen en 

bijnamen” het licht: De Biest. De drukbezochte boekpresentatie hiervan in het Franciscushuis 

werd opgeluisterd door een gelegenheidskoor. Gardiaan Heesterbeek en de heer A. Kirkels 

hielden een inleiding. 

Voor deze reeks is inmiddels weer een nieuw project gestart: Stramproy.   

 

 

10. Tot slot 

 

Het bestuur dankt alle leden, vrienden en sympathisanten voor de vaak massale opkomst bij 

de activiteiten. Maar ook de vele organisaties met wie afgelopen jaar zo prettig is 

samengewerkt. Ook veel dank aan de stichting De Aldenborgh voor de grote samenwerking 

en ondersteuning aan de kring Weert e.o.. 
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Met vriendelijke groet,  

 

Paul Lammeretz 

Secretaris kring Weert van het KLGOG 

Weert, maart 2020 


