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Bestuur en leden 

Bestuursmutaties: 

In het verslagjaar werden M.J.J. van Hoef en J.M.J.A Houtman in het bestuur gekozen. Dhr. 

Houtman stelde in de loop van het jaar zijn functie weer ter beschikking vanwege 

persoonlijke omstandigheden. 

 

Samenstelling per 31 december 2009: 

P.J.M. Korten, voorzitter, J.H.B. Kremers, secretaris, P.M.J. Jongen, penningmeester, en de 

leden M. Bukkems, G.J.F. Weerts, A.M. Ronteltap-Stijnen en M.J.J. van Hoef. 

 Het bestuur vergaderde in het verslagjaar vijf maal. 

 De kring telde per 31 december 2009: 279 leden. 

  

In het verslagjaar overleed ondermeer drs. J.J.C. Huyben, penningmeester van de Kring van 

1958 tot 1976 en lid van het hoofdbestuur LGOG van 1965-1974.  

 

Namens De Aldenborgh had J.H.B. Kremers zitting in de adviescommissie Roerend Erfgoed 

en Beeldende Kunst van de gemeente Weert en P.M.J. Jongen in de Adviescommissie 

Cultuurhistorie van de gemeente Weert. 

 

Lezingen. 

19 januari  dr. J. Wassink, Boerenschansen (75 belangstellenden). 

16 februari dr. H. Vandormael lic., Lamoraal van Egmont; tevens jaarvergadering (103 

belangstellenden). 

6 maart  Jubileumavond 70 jaar Aldenborgh, Het grensgeval Weert (218 

belangstellenden) 

4 april  dr. E. de Maesschalck, Hoe Bourgondisch is Limburg?; tevens Jaarvergadering 

LGOG (97 belangstellenden; zie hierna). 

11 mei  dr. Rolf Hackeng, Het middeleeuwse grondbezit van het Servaaskapittel in 

Maastricht (138 belangstellenden).   

8 juni   ir. H. Stohr, Verviers, een vergeten wereldstad aan de Vesdre (70 

belangstellenden).  

9 november J. Henckes lic., Bartholomeus (van Eijck), een ontdekking (50 

belangstellenden). 

14 december  drs. W. Truijen, De Archeologische waardenkaart (85 belangstellenden). 

 

Cultuurhistorische Zomer 2009 

14 juli   Gluren bij de buren … Tungelroy (200 deelnemers).  

21 juli  Gluren bij de buren … Neeroeteren (140 deelnemers).  

31 juli  Reis naar Verviers (54 deelnemers). 

4 augustus prof. J. Winkelman, Duivels in de Sint Martinuskerk tevens oplevering 

schoongemaakt H. Hartbeeld aan de Emmasingel (180 belangstellenden). 

18 augustus Gluren bij de buren … Heel (300 deelnemers). 

25 augustus Gluren bij de buren … Bree (140 deelnemers). 

   140 personen 

 

Overige activiteiten  



Uitreiking van de De la Court-Prijs 

Door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen werd op 12 januari 2009 te 

Amsterdam aan ons lid, dr. Joost Welten, de prestigieuze De la Court-Prijs uitgereikt. Hij 

kreeg deze prijs voor zijn doctoraalscriptie en boek In dienst van Napoleons Europese 

droom.De verstoring van de plattelandssamenleving in Weert. 

 

Tweedaagse Jubileumreis op 28 en 29 maart naar Brugge en Ieper  

Aan de bij gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Aldenborgh georganiseerde reis werd 

door 79 personen deelgenomen. In Brugge werd in het Groeningemuseum de tentoonstelling 

Karel de Stoute,  Pracht en praal in Bourgondië bezocht. In Ieper werd een exclusieve 

rondleiding door het Last Post Association van Ieper bijgewoond. Tijdens de Last Post aan de 

Menenpoort werd er nog een krans gelegd namens de Aldenborgh. De tweede dag was er een 

rondrit langs de slagvelden uit de Eerste Wereldoorlog in de omgeving van Ieper en werd het 

In Flanders Fields Museum bezocht. 

 

Jubileum 70 jaar De Aldenborgh Weert 

Op 6 maart  werd met een jubileumavond herdacht dat precies 70 jaar geleden De Aldenborgh 

werd opgericht. Thema van de jubileumavond, die in Paterskerk aan de Biest werd 

georganiseerd, was het grensgeval Weert.  

Diverse sprekers belichtten vanuit hun visie het grensgeval Weert. Er waren bijdragen van 

prof. dr. H. Knippenberg (over de invloed van historische en hedendaagse grenzen op mens en 

maatschappij), een gesproken column van drs. F. Nies (de randverschijnselen van een grens), 

de Stramproyer chansonnier F. Heuvelmans (de muzikale grenzen) en dichter bij huis van de 

buren die hun licht lieten schijnen op Weert: T. Ras uit Budel, L. Steijvers uit Stramproy, mr. 

J. Daniëls van Roermond, ir. A. Bruekers uit Nederweert en door mw. M. Henckens uit 

Maaseik.  

 

Organisatie Algemene Ledervergadering LGOG 

Op 4 april tekende De Aldenborgh voor de organisatie van de Algemene Ledervergadering 

van LGOG. De ontvangst was in de raadzaal van het gemeentehuis van Weert. Tijdens deze 

ALV werd aan de heer drs. L. Frissen, commissaris van de koningin in Limburg, het ere-

lidmaatschap van LGOG aangeboden. Het educatief programma voorzag in een lezing van dr. 

W. de Maesschalck. Hoe Bourgondisch is Limburg? 

 

Viering 65 jaar bevrijding Weert (22 september) 

Op 22 september waren tal van festiviteiten vanwege de onthulling van een monument als 

eerbetoon aan de piloten van een neergestort Halifax-vliegtuig, daags na de bevrijding van 

Weert, en vanwege de uitgave van een boekje met de oorlogsherinneringen van (architect) 

Twan Scheepers uit Geleen, die opgroeide aan de Maaseikerweg te Weert. Het initiatief om te 

komen tot een herinneringmonument is van het jeugdlid, de 17 jarige Wesley Haex. Het 

boekje van dhr. Scheepers werd door De Aldenborgh herontdekt bij het NIOD, waar het meer 

dan 50 jaar werd bewaard. 

Het oorlogsmonument werd onthuld door de Britse oorlogsveteraan Larry Tailer.Het boekje 

De Tweede Wereldoorlog die niet aan het gehucht Moesel voorbijging werd gepresenteerd in 

het gemeentehuis van Weert, in aanwezigheid van oorlogsveteranen en leerlingen van de 

Dalschool te Keent. Onder de veteranen bevond zich de 91-jarige Larry Taylor, de laatste 

veteraan van het 78
ste 

squadron van Royal Airforce. Van dit squadron maakte de Hallifax III, 

die op Moesel neerstortte, deel uit. Het geheel werd ingebed in tal van activiteiten. Een tv-

reportage over deze dag werd door de BBC uitgezonden. 

 



Behoud van monumenten en roerend erfgoed 

Gevraagd en ongevraagd heeft De Aldenborgh in 2009 haar zienswijze over het gevoerde 

monumenten en roerend erfgoedbeleid kenbaar gemaakt aan het gemeentebestuur. Een advies 

terzake het Erfgoedhuis werd opgesteld. Dit advies werd door de raad overgenomen. 

 

Dialectborden 

Het verzoek van V.V. de Rogstaekers, Veldeke krink Wieërt, Stadsgilde Sinte Catharina 1480 

en De Aldenborgh om te komen tot het plaatsen van plaatsnamen in streektaal werd in 2007 

aangenomen door de gemeenteraad. In 2009 werden de borden geplaatst. 

 

Molenstichting Weerterland 

Op 21 december werd het beheer over de molens door de gemeente Weert officieel 

overgedragen aan de Molenstichting Weerterland. Aldenborgh-bestuurslid Frits Weerts is 

voorzitter van deze stichting. 

 

Samenwerking 

Ook in 2009 werden de bestaande contacten met collega-verenigingen verder aangehaald, te 

weten Veldeke Wieërt, de Pater Sangerskring Maaseik, Heemkundevereniging Stramproy en 

de Stichting Streekarcheologie Peel Maas en Kempen. Ook is er een prettige samenwerking 

met de Geschied- en heemkundige Kring Het Land van Thorn, met name in het kader van de 

organisatie van de Cultuurhistorische Zomer. Het bestuur is van mening dat samenwerking tot 

een ruimer aanbod van activiteiten leidt. De contacten met het Gemeente-archief Weert 

werden opnieuw bestendigd. Het bestuur neemt regelmatig deel aan excursies en lezingen 

georganiseerd door aanverwante verenigingen en organisaties. De Aldenborgh nam ook deel 

aan de Open Monumentendagen in Weert. 

 

 

 


