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Jaarverslag 2020 

van de kring Weert e.o. van het KLGOG  

1. Inleiding 

 

Het jaar 2020 is ook voor de kring Weert van het Koninklijk Limburgs Geschied- en 

Oudheidkundig Genootschap een bijzonder jaar geweest door de Coronapandemie  

 

 

2. Ledenbestand  

 

De kring Weert telde per 31 december 2020 195 leden, een kleine achteruitgang. Het aantal 

vrienden van stichting De Aldenborgh was stabiel.  

 

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    

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 
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tel. 0495-525133  

                sinds 2016  

Lid:   B. (Bouke)  Kouters 

   Middelstestraat 122 

   6004 BM Weert 

   tel. 06-15022340 

   sinds 2018 
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* De leden van de kascontrolecommissie voor 2019 en 2020 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 2020 

 

Hieronder staat een overzicht van de activiteiten in 2020 

 

13 01 2020 Lezing “De Limburgse Pieter Bruegel, schilder in Brussel”  

door Roel Jacobs       105 bezoekers 

17 02 2020 Lezing “Ontstaan van het Weerter landschap 

door Bèr Peeters   .                                115 bezoekers 

 

 

En op 12 maart 2020 was er de persconferentie van premier Rutte. Vanwege de Corona-

pandemie werden activiteiten verboden, een intelligente lockdown. 

 

Terwijl de Aldenborgh doende was om de traditie van de eeuwenoude Paersmêrrentj voort te 

zetten (14 maart 2020), werd dit vanwege een begrijpelijk overheidsbesluit onmogelijk 

gemaakt. 36 uur voor aanvang van de paardenmarkt werd het evenement afgeblazen. 

 

Het geplande symposium over de industrie en ondernemers in Weert en de lezingen (o.a. over 

Hamont) zijn tot nadere datum uitgesteld. 

 

Het grote project in het kader van 75 jaar bevrijding, “Wieërter Oorlogslaeve belaeve”, is 

voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dit tweedaagse project zou plaatsvinden in samenwerking 

met Mannenkoor Eendracht Swartbroek, het Weerter Mannenkoor en de harmonie van het 

Heilig Hart uit Altweerterheide. 

 

De Cultuurhistorische Zomer 2020 en de succesvolle activiteit “Gluren bij de buren…” zijn 

helaas niet doorgegaan en vooralsnog een jaar verschoven.  

 

5. Heilig Hartbeeld  

 

Dankzij de oplettendheid van een lid 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. Op donderdag 18 juni werd 

het beeld geschonken aan de zusters Birgitinessen. Bisschop Smeets van Roermond zegende 

in de tuin van zusterklooster het beeld in.  
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6. Boek “Parel van de Heide” 

 

Aangemoedigd door de aanhoudend grote vraag naar het succesvolle boek Weert ‘Parel van 

de heide’ heeft de Stichting Cultuurhistorische Publicaties voor de regio Weert, onder de vlag 

van stichting De Aldenborgh, besloten tot een tweede druk van deze voor een breed publiek 

toegankelijke, populair-historische uitgave. Het boek beschrijft de (ruime) negentiende eeuw 

van Weert (en omgeving) en was na eerste verschijning van de eerste druk in maart 2019 in 

een oogwenk uitverkocht.  

Op 4 december werd aan de wethouder van Cultuur van de gemeente Weert, de heer Geert 

Gabriëls, het eerste exemplaar van de tweede druk van Weert ‘Parel van de heide’ uitgereikt 

 

In het nieuwe jaar zal in ieder geval begonnen worden met de voorbereidingen van weer een 

nieuw boek over Weert, dat handelt over Weert in de 20ste eeuw. De voorlopige werktitel is: 

Weert Vooruit! 

 

7. Weertelogie 

 

Vanwege de aanscherping van de maatregelen kon de cursus Weertelogie in het najaar 2020 

niet doorgaan. Het aantal aanmeldingen was overweldigend. Er moest zelfs een wachtlijst 

worden opgesteld. 

 

Helaas is door de coronamaatrgelen de cursus niet door kunnen gaan en hebben we de 50 

geplaatsten voor de cursus moeten teleurstellen. 

 

8. Aezelproject 

 

AEZEL, Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en 

Leefgemeenschappen, digitaliseert erfgoedinformatie en stelt het laagdrempelig en authentiek 

visueel beschikbaar voor een groot publiek. 

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

miljoenen gegevens voor AEZEL ingevoerd, die inmiddels zijn gebundeld op 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. 

Voor genealogische opzoekingen of een onderzoek naar eigendommen in 1840 in Weert, kan 

de website https://aezel.eu/ geraadpleegd worden. 

9. Onderzoeken 

Ondanks de beperkingen zijn veel van onze leden met onderzoek bezig en bereiden 

publicaties voor. Zo publiceert ons lid ir. Alfons Bruekers uit Nederweert wekelijks een 

historisch artikel in het blad Via Weert.  
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10. Stadsboerderij 

 

 Doordat de gemeenteraad in meerderheid instemde met de wijziging van het 

bestemmingsplan Beekpoort/Nazarethsteeg zal de daar liggende eeuwenoude stadsboerderij 

gesloopt worden. Ondanks een door ons ingediende zienswijze en een volkspetitie met 740 

ondertekenaars, konhelaas het gemeentebestuur niet op andere gedachten gebracht worden. 

De publieke opinie heeft duidelijk laten zien hoe de Weertenaren een hart hebben voor het 

verleden.  

 

11. Tot slot 

 

Het bestuur dankt alle leden, vrienden en sympathisanten voor het lid blijven in een tijd dat 

we nauwelijks activiteiten hebben kunnen ontplooien. We wachten op betere tijden. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Paul Lammeretz 

Secretaris kring Weert van het KLGOG 

Weert, maart 2021 


