
Kring Weert  

 

Bestuursmutaties 

Het bestuur werd in 2018 uitgebreid met A. Cornelissen en B. Kouters.  

 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2018 

P.J.M. Korten, voorzitter, J.H.P. Lammeretz, secretaris, mw. A.M.G.C. van Wegberg-Veugen, 

penningmeester, mr. W.H.G.A. Filott MPF, A. Cornelissen en B. Kouters. 

 

Leden 

De kring telde 231 leden per 31 december 2018 (op 31 december 2017 waren dat er 233). 

 

1. Externe communicatie, contacten en belangenbehartiging 

De organisatie van activiteiten van Kring Weert vond mede plaats door/of in samenwerking met 

Stichting De Aldenborgh. Namens Kring Weert had mr. W. Filott zitting in de Adviescommissie 

Cultuurhistorie van de gemeente Weert en P. Korten in de Adviescommissie Roerend erfgoed en 

beeldende kunst.   

 

Activiteiten 

8 januari Lezing Guus Urlings over Limburg en de Limburgse identiteit (95)  

5 februari Lezing André Bollaert over De heren en dames van Nevele (80) 

22 februari Start voorjaarscursus Weerterlogie (35) 

5 maart Jaarvergadering met aansluitend lezing Thieu Wieërs over Genealogie in onze omgeving (80) 

18 maart Symposium in het Munttheater i.h.k.v. het Van Hornejaar 

9 april Lezing Roel Jacobs over Zijn de Oranjes Franstalige Brusselaars? (105)  

7 mei Lezing Gerard Stals over Ontginningen Altweerterheide (85)                     

25 mei Excursie naar Gouda (75) 

16 juni Boekpresentatie Ontginningen Altweerterheide door Gerard Stals (215)  

8 september Excursie naar Leuven en Abdij van park Heverlee (100) 

16 september Excursie naar Zottegem (Egmontevocatie)(205) 

8/9 september Open Monumentendag van Horne in Europa 

23 september 80 jaar Oorlog in het Land tijdens Cultureel Lint (250) 

4 oktober Start najaarscursus Weerterlogie (35) 

13/14 oktober Open monumentendag Special Weert, Weert Van Hornestad  

18 oktober Presentatie stripboek Willem van Heythuysen door Erik Werps (100) 

3/4 november Fototentoonstelling Swartbroek van vroeger (490) 

19 november Nederlandse première film-documentaire Grensgeval van Peter Crins (250) 

6 december Lezing J.F.H.H. Beekhuizen over Weerter Tin en over het programma Tussen Kunst 

en Kitsch, tevens presentatie boek over Weerter tin en tinnegieters (60) 

15 december Boekpresentatie Swartbroek, namen en bijnamen (200) 

29 december Lezing Paul Lammeretz over het Neerstorten van de Lancaster bommenwerper op 29 

december 1943 (125) 

           

Cultuurhistorische Zomer 14de editie   

4/5 juli  Tweedaagse excursie naar Brussel en kasteel Gaasbeek i.h.k.v. het Van Hornejaar (98) 

8 juli Zesde editie van het Bal Champêtre (800) 

10 juli   Gluren bij de buren: Maasbracht (130) 

17 juli  Gluren bij de buren: Grevenbricht (140)  

21 juli   175 jaar zusters Birgittinessen Weert (700)    

24 juli  Gluren bij de buren: Susteren (200) 



7 augustus Gluren bij de buren: Weert-Biest (310) 

21 augustus Gluren bij de buren: de verzonken stad Vijveren (280)   

 

Cursus Weerterlogie 

In het verslagjaar werd tweemaal de cursus Weerterlogie aangeboden. Zowel de voorjaars- als de 

najaarscursus van 2018 telde volle klassen. De cursus is zeer succesvol.   

 

Van Hornejaar 

In 2018 was het 450 jaar geleden dat Philippe de Montmorency, graaf van Horne en heer van Weert, 

in 1568 op de Grote Markt te Brussel, samen met Lamoraal van Egmont, werd onthoofd. Ter 

herinnering aan deze gebeurtenis is 2018 in Weert uitgeroepen tot het Van Hornejaar.  

Op 17 maart werd het Van Hornejaar spectaculair geopend toen Graaf Philips van Horne onder 

escorte van het Gilde van Wieërter Stadsschötte Sinte Catharina 1480 en te midden van een bont 

middeleeuws gezelschap over de singles van Weert naar de binnenstad reed. Philips zelf verrichtte 

daar de opening.  

Op 18 maart organiseerde Kring Weert en Stichting De Aldenborgh in het Munttheater een 

wetenschappelijk programma rondom Van Horne met lezingen, muziek en entertainment.  

Peter Korten werd verrast met de eerste Van Horne-penning. De penning werd uitgereikt door de 

burgemeester van Weert. De penning wordt uitgereikt als waardering en erkentelijkheid voor personen 

die zich, in maatschappelijke of culturele zin of op andere terreinen verdienstelijk hebben gemaakt 

voor de gemeente Weert of haar inwoners. 

 

In het kader van het van Hornejaar werd op 4 en 5 juli een tweedaagse excursie naar Brussel 

(Ommegang; St. Michiels- en St. Goedelekathedraal) en kasteel Gaasbeek (woonstede Lamoraal van 

Egmont) georganiseerd. 

 

Als eerbetoon aan Van Horne zijn er initiatieven ontwikkeld om te komen tot een ruiterstandbeeld. De 

opdracht daartoe werd verstrekt aan Jos Dirix. Tot dat het beeld definitief in Weert geplaatst wordt, 

gaat het beeld op tournee door Europa. De officiële onthulling zal in Brussel, de stad waar Philips 

werd onthoofd, plaatsvinden in het voorjaar van 2019 en zal de start vormen voor de tour. 

 

Kerkelijke harmonie St.-Joseph gaf aan componist Rob Goorhuis de opdracht om een passend 

muziekwerk te componeren ter herinnering aan Van Horne. De première was op 18 november in de 

dekenale Martinuskerk.  

 

Een overzicht van alle activiteiten die in het Van Hornejaar werden georganiseerd is geplaatst op de 

website www.weert.nl/vanhornejaar.  

 

80 jaar Oorlog in het Land 

In 2017 werden er door de NTR in Weert opnamen gemaakt voor de TV-serie 80 jaar Oorlog in het 

Land. In het kader van het Cultureel Lint in Weert was er op 23 september in het Munttheater een 

presentatie over de tentoonstelling 80 jaar oorlog, de geboorte van Nederland in het Rijksmuseum en 

was er een exclusieve voorvertoning van de opnames die in Weert waren gemaakt voor de TV-serie. 

Op 28 september was de première op NPO 2 (aflevering Voorspel) waarin onder meer beelden van de 

Weerter sacramentsprocessie de zusters Birgittinessen en een interview met wijlen kringlid drs. 

Jacques Verstraelen. 

 

http://www.weert.nl/vanhornejaar

