
Kring De Aldenborgh (Weert) 

Bestuursmutaties 

Tijdens de jaarvergadering werd J.H.P. Lammeretz tot bestuurslid gekozen. 

 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2012 

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

leden G.J.F. Weerts, M. Bukkems, M.J.J. van Hoef,  mw. A.M.G.C. van Wegberg-Veugen en 

J.H.P. Lammeretz. 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar vijfmaal. 

 

Eerbetoon 

Tijdens een speciale bijeenkomst te Tungelroy op 7 december 2012 werd voorzitter Peter 

Korten Koninklijk onderscheiden vanwege zijn verdiensten op cultuurhistorisch gebied, 

waaronder zijn activiteiten voor De Aldenborgh en het L.G.O.G. 

 

Leden 

De kring telde 269 leden per 31 december 2012 (op 31 december 2011 waren dat er 276). 

 

Lezingen 

30 januari drs. Fedor Coenen, Wonen en werken op een middeleeuws kasteel (80 

belangstellenden) 

24 februari  Jan Hennissen (boekpresentatie) Drie Harmonieën in Thorn in de negentiende 

eeuw (165 belangstellenden) 

27 februari prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, Wij zullen er ondanks alles de moed maar 

inhouden. De dagelijkse zorgen en genoegens van een echtpaar in de 

crisisjaren (85 belangstellenden) 

26 maart  Jaarvergadering met aansluitend lezing door Paul Lammeretz over de St. 

Annamolen en een film over oud Weert (95 belangstellenden) 

27 augustus Lezing over 100 jaar Bethelkerk (120 belangstellenden) 

12 november  Jo Corstjems lic., De Bocholterbeek, navelstreng van Weert (64 

belangstellenden) 

3 december Prof. dr. Jan Vaes, Kunst als spiegel van haar tijd (85 belangstellenden) 

 

Excursies 

9-10 maart Tweedaagse excursie naar Paderborn (D) en bezoek aan de  tentoonstelling 

Licht aus Assisi (64 deelnemers) 

23 mei  Wandeling door de stadswijk Fatima (80 deelnemers) 

8 september Dagexcursie naar Namen (B) (64 deelnemers) 

21 september  Dagexcursie naar Maastricht bij gelegenheid van 950 jaar eerste vermelding 

Weert (82 deelnemers) 

 

Cultuurhistorische Zomer 2012 

19 juni   Gluren bij de buren … Stramproy (200 deelnemers) 

3 juli   Gluren bij de buren … Ospel (215 deelnemers) 

17 juli   Gluren bij de buren … Bocholt (B)(240 deelnemers) 

26 juli   Dagexcursie naar Sint Truiden (B)( 82 deelnemers) 

7 augustus Gluren bij de buren … Stokkem (B)(210 deelnemers) 

21 augustus   Gluren bij de buren … Soerendonk (265 deelnemers) 

 

Andere activiteiten 



20 maart Nacht van Maaseik, thema Drank (350 deelnemers) 

15 april Moeselse Middag (tentoonstelling) (2.183 belangstellenden) 

8 september  Open Monumentendagen met Lichtenberg Experience 

12 oktober Moeselse Avond met lezingen over Moesel door Jac. Vanderfeesten, Bèr 

Geelen en Peter Korten (280 belangstellenden) 

21 oktober  Première film De Meisberg, sporen in de tijd van Peter Crins 

in Gotcha Cinema (2.682 belangstellenden) 

 

Overige zaken 

 
Samenwerking 

In 2012 werden de bestaande contacten met collega-verenigingen verder aangehaald. Het 

betreft de Pater Sangerskring Maaseik, Heemkundekring De Baronie van Cranendonck, 

Veldeke Wieërt en de  Geschied- en heemkundige Kring Het Land van Thorn vanwege de 

samenwerking in het kader van de Cultuurhistorische Zomer 2012.  
 

Namens De Aldenborgh hadden J.H.B. Kremers en P.J.M. Korten zitting in de 

adviescommissie Roerend Erfgoed en Beeldende Kunst van de gemeente Weert en P.M.J. 

Jongen en J.H.B. Kremers in de adviescommissie Cultuurhistorie van de gemeente Weert.  
 

Moesel 

In het verslagjaar startte De Aldenborgh samen met de stichting Namen en Bijnamen het 

driejarig project Moesel. De (destijds) oudste man van Limburg, Moeselaar Mies Vermeulen 

(1907-2012), opende op 28 januari 2012 met een klik op de muis de website 

www.moeselweert.nl. In 2012 kende deze website 800.000 hits. De Moeselse Middag, waar 

men foto’s en documenten kon laten digitaliseren en waar een tentoonstelling was ingericht 

werd door 2.183 personen bezocht. In het najaar was er de Moeselse Avond met medewerking 

van zangkoor St. Cecilia, die onder meer enige dialectliederen ten gehore bracht. Het 

Moeselproject wordt mede ondersteund door de Wijkraad Moesel en de Provincie Limburg. 

Het voornemen bestaat om in 2013 een grote overzichtstentoonstelling in te richten over de 

wijk Moesel. 
 

950 jaar eerste naamsvermelding Weert 

Op vrijdag 21 september 2012 was het precies 950 jaar geleden dat Weert voor het eerst met 

naam wordt genoemd in de annalen.  

In 1062 bevestigt Hendrik IV de schenking door markgraaf Otto uit Thüringen en zijn 

echtgenote Adela van Leuven-Brussel aan het kapittel van Sint Servaas van hun goederen in 

de dorpen Weert en Dilsen, in ruil voor 300 ponden zilver en het vruchtgebruik van de dorpen 

Oijen, Mechelen aan de Maas, Meeswijk en Hees.  

Alhoewel de nog bestaande akte een handgeschreven kopie (vervalsing?) is uit ca. 1150, 

wordt er algemeen vanuit gegaan dat de akte uit 1062 echt heeft bestaan.  

In dit kader organiseerde de Aldenborgh, samen met geschied- en heemkundige kring Dilsen 

en het gemeentebestuur van Dilsen-Stokkem een uitgebreide excursie naar Maastricht met als 

hoogtepunt de mogelijkheid tot bezichtiging van de akte uit 1150.  
 

Filmpremière Meisberg, sporen in de tijd 

Gedurende de afgelopen twintig jaar heeft (Aldenborghlid) documentairemaker Peter Crins 

(60) uit Leveroy , interviews met oude en stokoude inwoners van Midden-Limburg op beeld 

vastgelegd. Uit het overvloedig materiaal (340 uur film) heeft hij de documentaire De 

Meisberg. Sporen in de tijd samengesteld. Op 21 oktober was  de groots opgezette première in 



Gotcha! Cinema. De film bleek een eclatant succes. Op 9 december won de film het 

filmfestival Tijdsbeeld te Venlo.  

 

14 staties naar 14 

Samen met Veldeke Wieërt en de stichting Kei Sjiek lanceerde De Aldenborgh op 18 

december de website www.stamtafelweert.nl. Van januari 2013 tot maart 2014 zal er iedere 

maand een oud Weerter café worden bezocht waarin een historische stamtafel zal worden 

gehouden, op zoek naar oude sterke verhalen, cafékal en anekdotes.  

 

KRO-ledendag 

Samen met Stadsgidsen van Weert ontving De Aldenborgh op 21 oktober ruim 200 KRO-

leden voor de KRO-ledendag. Zij kregen een historisch programma aangeboden. 

 

De Gouden Torque  

Op 8 november werd in Thorn het boek De Gouden Torque gepresenteerd.  

Het jeugdboek (onderwijsproject) is geschreven door Truus Manders-Scheres (Ittervoort) en 

vormgegeven door haar echtgenoot Jacques Manders. De eerste exemplaren werden 

aangeboden aan de voorzitter van geschied- en heemkundige Kring Het Land van Thorn  en 

de voorzitter van LGOG Kring De Aldenborgh.  
 


