
Jaarverslag 2016  

Kring Weert van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap  

 

1.Ledenbestand  

Per 31 december 2016 telde de Kring Weert van het LGOG 264 leden, negen minder dan op 31 

december 2015.  

Het stabiele ledenaantal is het gevolg van aansprekende activiteiten die door de Kring Weert, vaak in 

samenwerking met stichting De Aldenborgh, worden georganiseerd en niet te vergeten de aangename 

sfeer onder de leden tijdens lezingen en excursies. Het aantal vrienden van stichting De Aldenborgh is 

overigens fors toegenomen. 

 

2. Bestuur  

De samenstelling van het bestuur van de Kring Weert is per 31 december 2016 als volgt: 

 

Voorzitter: P.J.M. Korten, Vlasvenstraat 6a    sinds 2000 

3640 Molenbeersel-Kinrooi België   herkozen 2004, 2008,  

tel. 06-53284665     2012, 2016 

 

Secretaris: J.H.P. Lammeretz, Tungeler Dorpsstraat 34  sinds 2012 

6005 RJ Weert, tel. 0495-651934   herkozen 2016    

    

Penningmr: A.M.G.C. van Wegberg-Veugen, Beekstraat 69  sinds 2010 

6001 GH Weert, tel. 0495-531003   herkozen 2014    

 

Lid: mr. W.H.G.A. Filott, Moeselschansweg  40  sinds 2016 

6005 NA WEERT, tel. 0495-525133    

* De leden van de kascontrolecommissie voor 2016 zijn de heer Jacobs en de heer van Ronteltap; 

* Het bestuur kwam in het verslagjaar 6 maal in vergadering bijeen.  

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

Koninklijk Limburgs  Geschied- en Oudheidkundig Genootschap met de besturen van de andere 

kringen, secties en commissies.  

* Namens de Aldenborgh hadden de volgende leden van de kring Weert zitting in onderstaande  

   college-adviescommissies van de gemeente Weert:  

 - in de college- adviescommissie “Roerend erfgoed en beeldende kunst”: de heer J.H.B. Kremers 

-  in de college-adviescommissie “Cultuurhistorie”: de heer J.H.P. Lammeretz 

-  in de college- adviescommissie “Straatnaamgeving”: de heer P.J.M. Korten 

 

3. Jaarprogramma 2016 

04 01 2016 Lezing “Egmont en Zottegem” door Olivier Van Rode lic.: 125 bezoekers 

29 01 2016 Keenteravond: presentaties over de geschiedenis van Keent: 180 bezoekers 

01 02 2016 Lezing "Van Zoeaven tot IS. Nederlandse vrijwilligers in buitenlandse conflicten in 

heden en verleden" door dr. Koen Vossen: 90 bezoekers 

17 02 2016 start cursus Weerterlogie (8 ochtenden): 32 cursisten   

07 03 2016 Jaarvergadering en lezing historisch onderzoek binnen kadastrale  

archieven door Maan Verheijen: 70 bezoekers 

26 03 2016 Boekpresentatie Keent, namen en bijnamen (deel I): 410 bezoekers 

04 04 2016 Lezing,” De Graven van Loon, Loon-Luiks-Limburg” door dr. Jan Vaes: 105 bezoekers 

16 04 2016 Excursie naar Den Bosch met bezoek aan de tentoonstelling Jeroen Bosch:  

135 deelnemer 

14 05 2016 Genealogische dag bij het erfgoedcluster Weert: 350 bezoekers 



28 05 2016 Excursie naar Luik-Meerssen-Millen in het kader van Sacramentsdag o.l.v. drs.  

Guus Janssen: 65 deelnemers 

09 06 2016 Lezing “Een burcht aan de Maas. Kasteel Horn en zijn bewoners”  

door mr. R. Magnée en dr. M. Graef: 125 bezoekers 

12 09 2016 Start cursus Weerterlogie (intern Gemeente Weert): 35 cursisten 

 

 

Cultuurhistorische Zomer 12de editie 

28 06 2016 Gluren bij de buren: Horn 420 bezoekers      

05 07 2016 Excursie naar de Ommegang te Brussel: 60 deelnemers  

12 07 2016 Gluren bij de buren: Montfort 250 bezoekers 

17 07 2016 Bal Champêtre: 500 bezoekers 

26 07 2016  Gluren bij de buren: Echt 310 bezoekers      

  

04 08 2016 Excursie naar Kasteel Ooidonk en Zottegem: 118 deelnemers     

09 08 2016  Gluren bij de buren: Opoeteren (B)180 bezoekers    

  

15 08 2016 Terug in de tijd op de Caelenberg: Niel-Bij-As (B:) 250 bezoekers   

  

23 08 2016  Gluren bij de buren: Kinrooi (B)  325 bezoekers      

09 09 2016 Open monumentendag Weert & Neeritter 

10 09 2016 Open monumentendag Weert & Neeritter 

17 09 2016 Excursie naar Huis Doorn en Oudewater:  65 deelnemers  

 

 

 

30 09 2016 Muziek en lezing “Kostbare Armoedzaaiers” door Peter Korten en het Creaturakoor:  

                             220 bezoekers 

03 10 2016 Thema-avond: visie op het Stadshart: Erfgoed en Cultuur door wethouder Van Eersel: 

                             55 bezoekers 

04 10 2016 Start avondcursus Weerterlogie (8 avonden:) 32 cursisten 

29 10 2016/30 10 2016 Fototentoonstelling Aovert (Keent deel II): 2550 bezoekers 

 

 

07 11 2016 Lezing “Belgische geïnterneerden in de Eerste Wereldoorlog in Nederland; deserteurs  

of niet?” door luitenant-kolonel Rob Troubleyn: 125 bezoekers 

12 12 2016 Lezing “Radicale wederdopers en vervolging van doopsgezinden” door  

drs. Sander Wassing: 75 bezoekers 

28 12 2016 Presentatie grondradaronderzoek en bezichtiging kelders: 115 bezoekers 

 

Commissie Roerend Erfgoed en Beeldende Kunst 

 

Tijdens een brainstormsessie van deze commissie was er een verkenning voor een nieuw 

museumbeleid. Museum De Tiendschuur is gesloten. Dankzij de inzet van ons lid de heer Bert 

Lempens hebben de drukpers en toebehoren van de gebroeders Linskens onderdak gevonden in 

museum Eynderhof te Nederweert-Eind. 

Het plan ligt voor om het Jacob van Hornemuseum grondig te gaan renoveren en daar de collecties 

van de Tiendschuur in onder te brengen. 

 

Commissie Cultuurhistorie 



Deze commissie adviseerde over archeologie, cultuurhistorie, lokale kennis, stadsgeschiedenis en 

monumentenzorg.  

Afgelopen jaar kwamen o.a. de volgende zaken aan de orde:  

* de verbetering van het  molenbiotoop van de St. Annamolen Keent;  

* de schietbanen van Stramproy en Tungelroy; deze zijn opgenomen in de landschapsvisie;  

* advisering m.b.t. een grondradaronderzoek op de Markt; 

* uitroepen van 2018 tot het Van Hornejaar;  

* de Open Monumentendagen in 2017. Deze dagen hebben als thema “Iconen en Symbolen’;  

* op terrein KMS bepaalde gebouwen handhaven bij verbouwingen en de munitiebunkers aanwijzen 

als gemeentelijke monumenten;  

* advies in het provinciaal beleidskader “monument in beweging”;  

* oprichting erfgoedstichting om meer gelden te genereren voor cultuur;  

* op 28 april vond er een schouw plaats in de stad; 

* advies inzake Natuur- en Landschapsvisie. 

Er zit een  klein beetje voortgang in de opvolging van de adviezen die de commissie geeft aan de 

gemeente, maar handhaving blijft toch een groot probleem , evenals vorig jaar.  

 

Cursus Weerterlogie 

In 2016 werd gestart met de cursus Weerterlogie. Dankzij een team van deskundige docenten hebben 

we dit jaar bijna honderd Weerterlogen kunnen installeren. Deze cursus zal ieder jaar worden 

herhaald.  

 

 

 

 

Onderzoek naar tunnels en ontdekking waterput 

In 2016 heeft er een grondradaronderzoek op de markt plaatsgevonden naar mogelijke tunnels van 

het kasteel naar de markt. Dat onderzoek heeft tot veel publiciteit in diverse media geleid. Tunnels zijn 

daarbij niet gevonden, maar definitieve conclusies kunnen niet worden getrokken. 

Bij de herbestrating van de markt is een eeuwenoude waterput ontdekt. In afwachting van een 

beslissing over de toekomst van deze put is het plaveisel boven de put op een zodanige wijze 

aangebracht dat het zonder veel moeite te verwijderen is en de put weer aan het daglicht gebracht 

kan worden. 

 

Samenwerking 

In 2016 werden opnieuw de bestaande contacten met collega-verenigingen verder aangehaald,  

 De plezierige en vruchtbare samenwerking met de Geschied- en heemkundige Kring  

“Het Land van Thorn” in het kader van Cultuurhistorische Zomer 2016 (12e editie!)  

en de gezamenlijke excursies mogen zeker niet onvermeld blijven.  

Ook samenwerking met Stramproy (à la Tungelroy) verdient aandacht. 

Ook bij het KLGOG is samenwerking met andere verenigingen en instellingen inmiddels een 

sleutelwoord. Gezien ook de mogelijkheden voor provinciale subsidies in 2017 is men hiertoe ook min 

of meer gedwongen. De kring Weert had overigens al eerder samen met de kring Roermond de 

intentie om meer te gaan samenwerken.   

Het bestuur is van mening dat samenwerking tot een ruimer en gevarieerder aanbod van activiteiten 

en contacten leidt. 

 

Filips van Horne 1568-2018 

In 2015 werd met Cultuurwerking Sotteghem een internationaal project opgestart in het kader van de 

herdenking van de 450ste sterfdag van graaf Filips van Horne en Lamoraal graaf Van Egmont. 



Hier werkt de stichting De Aldenborgh nauw samen met Cultuurwerking Sotteghem. 

 

Internationale wetenschappers zijn benaderd om een onderzoek op te starten. De start van dit 

onderzoek was op 26 april met een bijeenkomst in het Europees Parlement te Brussel. ’s Middags 

werd het symposium voortgezet in het Stadhuis van Brussel.  

 

Ook worden er plannen gemaakt voor een passende herdenking. In Weert is 2018 uitgeroepen tot het 

van Hornejaar wat zal leiden tot meerdere lezingen en activiteiten.  

 

Ook is er een werkgroep in het leven geroepen die zich bezig houdt met het realiseren van een 

standbeeld van Filips de Montmorency in Weert. 

 

Werkgroep 19de eeuw 

De stichting de Aldenborgh heeft een werkgroep geformeerd die zich bezig houdt met onderzoek naar 

Weert in de 19de eeuw. Hiernaar is nog weinig onderzoek gedaan. Hopelijk kan deze werkgroep de 

gemeente Weert er toe bewegen om het project Weerter geschiedschrijving (deel III, 19e en 20ste 

eeuw) weer te activeren. 

 

Tot slot 

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

activiteiten, in het bijzonder de stichting De Aldenborgh voor de grote financiële en organisatorische 

bijdragen. 

 

De interesse voor de geschiedenis van Weert en omgeving leeft als nooit tevoren.  

 

Het bestuur van de Kring Weert ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet mede dankzij de 

intensieve samenwerking met stichting De Aldenborgh en andere partijen. 


