
Jaarverslag 2013 “De Aldenborgh”  

Kring Weert van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap  

1. Ledenbestand  

Per 31 december 2013 telde De Aldenborgh leden 273, acht minder dan op 31 december 

2012. Het stabiele ledenaantal is het gevolg van de aansprekende zaken die door de 

Aldenborgh worden georganiseerd en niet te vergeten de aangename sfeer onder de leden 

tijdens lezingen en reizen. De Aldenborgh heeft momenteel 104 vrienden (in 2012 : 15). 

2. Bestuur  

De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2013 als volgt: 

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

3640 Molenbeersel-Kinrooi België   herkozen 2004 

tel. 06-53284665     herkozen 2008 

                                                                                   herkozen 2012 

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

6005 RJ Weert, tel. 0495-651934       

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

6001 GH Weert, tel. 0495-531003   sinds 2010    

Leden:  G.J.F. Weerts, Joost van den Vondelstraat 29, sinds 2001 

6006 MH Weert, tel. 0495-537131   herkozen 2005 

                                                                                   herkozen 2009 

                                                                                   herkozen 2013 

 

M. Bukkems, Aldenghoor 8    sinds 2007 

6002 VD Weert, tel. 0495-524872   herkozen 2011 

J.H.B. Kremers, Driesveldlaan 65   sinds 2008 

6001 KD Weert, tel. 0495-450515   herkozen 2012 

M.J.J. van Hoef, Johanna van Polanestraat 14 sinds 2009 

6006 ZR Weert, tel. 0495-537415   herkozen 2013 

Op 3 oktober 2013 overleed de heer P.M.J. Jongen, penningmeester sedert 2005.                                 

De Aldenborgh is de heer Peter Jongen veel dank verschuldigd voor zijn inzet. 

Mevrouw A.M.G.C. van Wegberg-Veugen nam de taak van penningmeester op zich. 

De heer J.H.B. Kremers droeg het secretariaat na vijf jaar over aan bestuurslid de heer J.H.P. 

Lam-meretz. Wij danken de heer Kremers voor het vervullen van de belangrijke functie van 

secretaris. 

 

* De leden van de kascommissie voor 2013 zijn:  mevrouw Ronteltap-Stijnen en de heer Haex  

* Het bestuur kwam in het verslagjaar 5 maal bijeen.  

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

Geschied- en Oudheidkundig Genootschap met de besturen van de  kringen, secties en 

commissies.  



* Namens De Aldenborgh hadden de navolgende leden zitting in onderstaande 

Collegeadviescommissies van de gemeente Weert:  

* de heer J.H.B. Kremers en de heer P. Korten in de Adviescommissie “Roerend erfgoed en 

beeldende kunst”;  

* in de Adviescommissie “Cultuurhistorie”.de heer P.M.J. Jongen (overleden 3 oktober 2013) 

namens de Aldenborgh en J.H.B. Kremers namens het L.G.O.G.  

 

3. Jaarprogramma 2013 

14 01 2013  lezing ""De Gouden Torque" 

door Truus Manders-Scheres     50 pers. 

19 01 2013  excursie naar Brielle en bezoek tentoonstelling  

“De weg Van Eyck”       72 pers. 

18 02 2013  jaarvergadering en lezing “150 jaar Limburgs Geschied- en                        

Oudheidkundig Genootschap” 

door dr. Gerard Venner      110 pers. 

15 03 2013  Driedaagse tentoonstelling “Kieke nao vreuger: Moesel”.  112 pers. 

19 03 2013 Nacht van Maaseik thema “Artistieke ambachten”  400 pers. 

24 03 2013 De geschiedenis van het Oud Limburgs Schuttersfeest,                                                     

de Heijer sjötte en andere Royer vertellingen. 

door Peter Korten       135 pers. 

03 05 2013  Filmpremière "Weert Weliswaar bevrijd" in de Gotcha Weert door cineast 

Peter Crins       600 pers. 

01 06 2013 Voorjaarsexcursie naar Rupelmonde en het kasteel Wissekerke in Bazel 

        63 pers. 

Cultuurhistorische Zomer  

07 07 2013 Gluren bij de buren: Budel    410 pers. 

16 07 2013  Gluren bij de buren: Helden   225 pers. 

30 07 2013  Gluren bij de buren: Reppel (B)   315 pers. 

01 08 2013  dagexcursie naar Voeren en Val Dieu (B)   93 pers. 

13 08 2013  Gluren bij de buren: Ohé en Laak   220 pers. 

20 08 2013  Film De Meisberg in de Gotcha Weert    90 pers. 

 

14 09 2013  Open Monumentendagen Macht en Pracht 

 

06 10 2013  17
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 Gelredag in Weert   249 pers. 

04 11 2013  Lezing “Het openbaar bestuur in de jaren dertig in plattelandsgemeenten, in het 

bijzonder in Midden-Limburg.” 

door dr. Ben Koolen    102 pers. 



02 12 2013 Lezing "Een korte geschiedenis van de landbouw geïllustreerd met 

voorbeelden van de ontwikkeling van gereedschappen, machines en 

werktuigen" 

door ir. Leo Crins    115 pers. 

27 12 2013 Voordrachten en opening historische website: erfgoed Tungelroy 

door Paul Lammeretz, Peter Korten, Harrie Seevens  en Jan Vermeulen. 

265 pers. 

 

Behoud van monumenten en roerend erfgoed. 

Gevraagd en ongevraagd heeft De Aldenborgh in 2013 haar zienswijze over het gevoerde 

monumenten (b.v. doorsteek Fatimakerk) en roerend erfgoedbeleid kenbaar gemaakt aan het 

gemeentebestuur. Verder blijft de politieke onduidelijkheid inzake de voortgang van het 

Project Weerter Geschiedschrijving inzake deel III voor de Aldenborgh een groot punt van 

zorg. Helaas hebben de inspanningen van de Aldenborgh tot op heden nog niet kunnen leiden 

tot het heropstarten van dit project.  

Ook het feit dat de het de B&W-adviescommissie “Roerend Erfgoed” al jaren niet meer 

vergadert is een doorn in het oog van het bestuur. De Aldenborgh is was lange tijd beheerder 

van het gemeentelijk museum. Het bestuur voelt zich nog altijd nauw betrokken bij deze 

collectie. 

Anno 2013 kent Weert nog steeds geen inspraak aangaande het museumbeleid.  

Ledenraadpleging 

In het voorjaar van 2013 heeft de Aldenborgh een ledenraadpleging gehouden aangaande het 

gemeentelijk beleid inzak cultuurhistorie. Uit de grote positieve response voelt het bestuur 

zich gesterkt om punten bij de verantwoordelijken aan de orde te stellen. Dit is op vele 

vlakken ook al gebeurd. 

Samenwerking 

In 2013 werden opnieuw de bestaande contacten met collega-verenigingen verder aangehaald, 

te weten de Pater Sangerskring Maaseik, Heemkundekring De Baronie van Cranendonck en 

Veldeke Wieërt.  

Ook de opnieuw prettige samenwerking met de Geschied- en heemkundige Kring “Het Land 

van Thorn” in het kader van Cultuurhistorische Zomer 2013 (9
ste

 editie!) mogen zeker niet 

onvermeld blijven.  

Het bestuur is van mening dat samenwerking tot ruimer aanbod van activiteiten leidt. 

Moesel 

In 2012 startte de Aldenborgh samen met de stichting Namen en Bijnamen het driejarig 

project Moesel.  In het weekend van 15-17 maart 2013 was er een grote meerdaagse 

overzichtstentoonstelling. Ruim 2.100 personen bezochten dit gebeuren. Hierna zijn de 

voorbereidingen gestart voor het boek, welk eind 2014 zal verschijnen. 

 



2014; 600 jaar marktrechten Weert 

De Aldenborgh presenteerde in 2012 talrijke activiteiten voor dit jubeljaar voor Weert, maar 

ook van De Aldenborgh. Deze werden ingediend bij de stichting “Weert 600 jaar stad.” Geen 

enkele activiteit werd meegenomen in het feestprogramma. Vandaar dat de Aldenborgh 

besloot haar eigen weg te gaan; immers de Aldenborgh bestaat in 2014 75 jaar. De 

voorbereidingen voor het geplande theaterprogramma op 15 en 16 maart 2014 werden 

gewoon voortgezet. 

Het bestuur betreurt dat in het jubileumjaar van 600 jaar marktrechten in Weert nauwelijks 

aandacht wordt geschonken door de stichting “Weert 600 jaar stad” aan de echte geschiedenis 

van Weert en de activiteiten van de Aldenborgh niet worden ondersteund.  

Stamtafel Weert 

In 2013 zijn er maandelijks een oud Weerter café worden bezocht waarin een historische 

stamtafel gehouden zal worden, op zoek naar de oude sterke verhalen, de “cafékal” en de vele 

anekdotes. De belangstelling is zeer groot en een ander publiek wordt hiermee bereikt.  

Hoogtepunt was de organisatie van het Bal Champêtre bij zaal Dennenoord aan de IJzeren 

Man. Ruim 1.000 bezoekers kwamen hier op af. 

24 01 2013:  Café de Tramhalt Maasstraat 

28 02 2013:  Café de Harmonie Molenstraat 

28 03 2013:  Café Oad Wieert Bassin 

25 04 2013:  Café de Hook Biest 

23 05 2013:  Café Stammeneeke Boshoven 

27 06 2013:  Café ’t Kraenke Keent 

21 07 2013:  Bal Champêtre bij café-zaal Dennenoord 

22 08 2013:  Café-zaal De Paol 

26 09 2013:  Zaal Jonas Leuken 

28 11 2013:  Café-zaal Beej Bertje Laar 
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 Gelre-dag in Weert 

Op 6 oktober 2013 bezochten 249 personen uit het voormalig graafschap Gelre Weert voor de 
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 Gelredag. 

’s Morgens waren in het Munttheater de lezingen  “Gotiek, grotesk en Gelders: Gelre, een 

motor van de renaissance’” door prof.dr. Jan Vaes 

“Uit het stadje Werth in Brabant geboortig…..” Zonen uit de stad Weert in de Duitse 

literatuur in de Dertigjarige Oorlog.” door prof.dr.mr. Guillaume van Gemert  

“De bestuurlijke en rechterlijk organisatorisch band tussen Weert en Gelre 1568-1794:  een 

verkenning.”’ door prof.dr. Louis Berkvens  

 

De sprekers werden afgewisseld met  zang van het koor Giocoso o.l.v. Rita Scheffers. 

 

Een grote groep deelnemers bezocht ’s morgen openluchtmuseum Eynderhof te Nederweert-

Eind. 

 



Na een warme lunch was er een stadswandeling ol.v. de stadsgidsen. 

Men bezocht onder meer de St. Martinuskerk, klooster Birgitinessen, kerkelijk museum Jacob 

van Horne. 

 

De afsluiting was in het gemeentehuis van Weert waar het stadsgilde Ste. Catharina 1480 een 

demonstratie gaf. 

 

Uit de vele positieve reacties viel het programma goed in de smaak. 

 

Erfgoed Tungelroy 

Op 27 december 2013 zag de werkgroep “Erfgoed Tungelroy” het levenslicht. Op initiatief 

van de Aldenborgh en dankzij de tomeloze inzet van secretaris Paul Lammeretz kwam er 

eveneens een zeer uitgebreide website. Vele mensen werden vriend van de werkgroep 

Erfgoed Tungelroy. 

De Aldenborgh hoopt dat dit initiatief ook navolging krijgt in andere wijken en kerkdorpen 

van Weert. 

Tot slot 

Door de grote bezoekersaantallen en de explosieve groei van het aantal vrienden blijkt dat De 

Aldenborgh aan de vooravond van het 75-jarig bestaan nog steeds in een grote behoefte 

voorziet. 

We kunnen de oproep uit 1939 bijna 75 jaar later nog altijd positief beamen:  

Waarde Stadgenoot(e) ! 

Wat dunkt U? Bestaat er in Weert en omgeving belangstelling voor eigen geschiedenis, 

cultuur en zeden of bestaat die niet?  

 


