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“De Aldenborgh” 

Geschied- en oudheidkundige kring Weert LGOG 

Tungeler Dorpsstraat 34 

6005 RJ Weert 

tel. 0495-651934 

E-mail: info@dealdenborgh.nl 

 

Bankrelatie:  

Rabo 1769.68.334 

IBAN: NL31RABO0176968334 BIC: RABONL2U 

 
Jaarverslag 2014 “De Aldenborgh”  

Kring Weert van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap  

 

Ledenbestand  

Per 31 december 2014 telde De Aldenborgh leden 264, negen minder dan op 31 december 2013.  

De Aldenborgh moest afscheid nemen van enkele prominente en actieve leden,  

zoals nestor drs. Emile Haanen, de heer Herman Linksens, mevrouw Ria Linssen  

de heer Funs Timmermans en de heer Loek Zuijdgeest. 

De Aldenborgh heeft momenteel 110 vrienden (donateurs), een groei van 6 vrienden. 

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.  

 

2. Bestuur  

De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2014 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  sinds 2010 

6001 GH Weert, tel. 0495-531003   herkozen 2014    

 

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 Polanenstraat 14               sinds 2009 

6006 ZR Weert, tel. 0495-537415   herkozen 2013 



 

2 

 

* De leden van de kascommissie voor 2014 zijn mevrouw Ronteltap-Stijnen en de heer van Spijk 

* Het bestuur kwam in het verslagjaar 5 maal in vergadering 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:  

* in de Adviescommissie “Roerend erfgoed en beeldende kunst”: de heer J.H.B. Kremers namens de 

Aldenborgh en de heer P.J.M. Korten namens het L.G.O.G. 

* in de Adviescommissie “Cultuurhistorie”: de heer J.H.P. Lammeretz namens de Aldenborgh en 

J.H.B. Kremers namens het L.G.O.G.  

* sinds 2014 heeft de Aldenborgh ook een afgevaardigde, te weten de heer P.J.M. Korten, in de 

Adviescommissie Straatnaamgeving.  

 

3. Jaarprogramma 2014, 75 jaar “De Aldenborgh” 

20 01 2014 Diner en opening    jubileumjaar 75 jaar de “De Aldenborgh”     120 bezoekers 

25 02 2014 Jaarvergadering met lezingen Jules Henkens en Bert Lenaers   50 bezoekers 

15, 16 03 2014  Jubileumshow Gaoj je mej nao den Merrentj    700 bezoekers 

06 04 2014 Opening tentoonstelling “Weert jubileert”  

waaronder 75 jaar De Aldenborgh en de expositie Weerter tin  150 bezoekers 

10 04 2014 Geschiedenis van het kerkelijk leven in ons Dekenaat Weert   

door Joost Welten         60 bezoekers 

14 05 2014 Taxatie voorwerpen tin en lezing Weerter tin   120 bezoekers 

17 05 2014 Zonen van het Limburgse Leveroy    350 bezoekers 

24 05 2014 Excursie naar Zoutleeuw       50 bezoekers 

Cultuurhistorische Zomer 10
de

 editie 

19 06 2014 Gluren bij de buren: Luik (B)      350 personen 

24 06 2014  Gluren bij de buren: Kaulille (B)      180 personen 

08 07 2014  Gluren bij de buren: Maarheeze     100 personen 

20 07 2014  Bal Champêtre       830 personen 

22 07 2014  Gluren bij de buren: Panningen      210 personen 

05 08 2014  Gluren bij de buren: Eisden (B)      190 personen 

19 08 2014 Gluren bij de buren: Heel     350 personen 

 

11 08 2014 excursie naar Aken met bezoek aan  

de tentoonstellingstrilogie Karel de Grote     50 personen 

13 09 2014  Open Monumentendagen 

14 09 2014 Opening Fatimahuis te Weert 

21 09 2014 Herdenking van WOI en WOII te Stramproy   700 personen 

11 10 2014 Algemene ledenvergadering LGOG in Weert en bezoek Fatima   50 personen  

17 10 2014 Weerter Soldaten van Napoleon door Joost Welten (Bibliotheek)51 personen 

 

31 10 2014 De dodendraad in de Eerste Wereldoorlog  

door prof. Vanneste (Bibliotheek)       43 personen 

01 11 2014 boekpresentatie en reünie Moesel     450 personen 

12 11 2014 Lezing Brussel en de Weertenaren Filips van Horne,  

Hiëronymus en Antonius      125 personen 

17 11 2014 Dagexcursie naar Brussel en het Europees Parlement    148 personen 

19 12 2014 Weerter Franciscanen in Vlaanderen, Pater Rutten in het bijzonder  130 bezoekers 

 

 



 

3 

 

Behoud van monumenten en roerend erfgoed. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen werden de commissies opnieuw geformeerd. Het 

gemeentebestuur had aan het hoofdbestuur van het LGOG gevraagd om iemand af te vaardigen die 

niet lid was van de Weerter kring van het LGOG. Na protest van het bestuur van de Aldenborgh werd 

deze eis teruggedraaid. De commissieleden hebben regelmatig hun ongenoegen uitgesproken inzake 

de “bescherming” van het erfgoed. Effectieve controle ontbreekt vaak. Supervisie op verleende 

omgevingsvergunning voor panden binnen beschermd Stads- Dorpsgezicht laat veel te wensen over. 

Panden worden verminkt, in strijd met de verleende vergunning, maar er wordt niet opgetreden en 

helemaal niet gehandhaafd. 

Vanaf de tijd, na de wijziging van de Welstandsnota, komen alle omgevingsvergunningsaanvragen, 

voor zaken binnen beschermd Stads- en Dorpsgezicht bij de Commissie Welstand en niet langer bij de 

commissie Monumenten Welstand. Commissie Welstand mist vaak het “gevoel” voor erfgoed zaken. 

Regelmatig worden zaken goed bevonden die afbreuk doen aan het beschermd Stads- en 

Dorpsgezicht omdat volgens de Welstand regels een aantal zaken niet beoordeeld worden (zoals het 

schilderen van een historische gevel). Ook het handhaven bij faliekante overtredingen blijft 

achterwege (illegale schuur bij de Wilhelmus-Hubertusmolen). De afdeling Vergunning Toezicht 

Handhaving schuift alles af op capaciteit. De nieuwe nota Erfgoedaspecten is besproken, echter de 

commissie liep echter steeds achter de feiten aan. De aan de gemeenteraad ter goedkeuring 

voorgelegde nota heeft de commissie Cultuurhistorie niet gezien. Wel wordt bij de nota vermeld dat 

de commissie positief heeft geadviseerd. 

Commissie Roerend Erfgoed Beeldende Kunst 

Na jaren geen vergadering heeft in 2014 deze commissie één keer vergaderd op dringend verzoek 

van afgevaardigde LGOG en de Aldenborgh. De aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegde 

nota heeft de commissie Roerend Erfgoed Beeldende Kunst niet gezien.  

De laatste versie die gezien is was de versie van februari 2014.  

Wel wordt bij de nota van 16 december 2014 vermeld dat de commissie positief heeft geadviseerd. 

Opmerkingen van de commissie gemaakt tijdens de enige vergadering op 10 juni 2014 zijn niet in de 

nota meegenomen.  

Notulen van genoemde vergadering zijn er nog steeds niet. 

De commissie is op geen enkele wijze betrokken bij de Rembrandt expositie (2014-2015) en vreest 

dat een mogelijk tekort ten laste komt om de reguliere exploitatie van de musea. 

 

Samenwerking 

In 2014 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 samenwerking met het Dekenaat Weert, de Oud Limburgse Schuttersfederatie, de stichting 

Cultuur en Historie uit Leveroy en de Bibliocenter Weert leidde tot bijzondere activiteiten. 

In samenwerking met het Erfgoedcluster Weert werd in de Tienschuur de tentoonstelling  

“Weerter tin” ingericht en was er een kleine tentoonstelling over 75 jaar Aldenborgh. 

Ook de opnieuw prettige samenwerking met de Geschied- en heemkundige Kring  

“Het Land van Thorn” in het kader van Cultuurhistorische Zomer 2014 (10
e
 editie!)  

mogen zeker niet onvermeld blijven.   

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



 

4 

 

Jubileumjaar 

Op 20 januari 2014 opende we het jubileumjaar met een feestdis in Café-Zaal Dennenoord. Dit in het 

kader van het 75 jarig bestaan van De Aldenborgh.  

Met een heildronk van het nieuwe bier Ambrosius 1414 door pater-gardiaan G. Heesterbeek Ofm 

werd de avond en het jubileumjaar geopend. 

De oprichting van De Aldenborgh haar oorsprong in het streekmuseum De Aldenborgh in 1935. 

Op maandag 6 september 1937 kwamen de leden van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 

Genootschap voor een excursie naar Weert en bezochten het museum.  

Ze werden ontvangen in het gemeentehuis en burgemeester mr. W. Kolkman hield een woord van 

welkom.   

Hij was toen al ruim 25 jaar burgemeester van Weert maar “voor ’t eerst in mijn ambtelijken 

loopbaan, dat ik zoo’n uitgelezen gezelschap van wetenschappelijke mannen, binnen de muren van 

Weert mag begroeten.” 

Het gezelschap dineerde in Hotel “Jan van Weert” en de gezusters Meeuwis kookten. Dit bezoek 

stimuleerde de Weertenaren en anderhalf jaar later was de oprichting van een plaatselijke 

geschiedenisverenging (6 maart 1939) een feit.  

Het menu van maandag 6 september 1937 is bij toeval ontdekt in de archieven van het  

Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap en inspireerde het bestuur om 

dezelfde menukaart te gebruiken als in 1937.  

Anno 2014 viel het nog steeds in de smaak. 

De lijsttrekkers van de politieke partijen kwamen eveneens naar de avond om hun visie te geven op 

de cultuurhistorie van Weert.  

Drs. J. Verstraelen sprak de toespraak van burgemeester Kolkman uit 1937 uit.  

Ook werden jubilarissen gehuldigd, waaronder twee leden die 50 jaar lid waren.  

Mr. Herman Mathijsen (die vanwege verblijf in het buitenland niet aanwezig kon zijn) liet een brief 

voorlezen. Drs. Emile Haanen kreeg van voorzitter drs. Karel Majoor het speldje van 50 jaar 

lidmaatschap op. Op 26 juni 2014 overleed de heer Haanen plotseling. Op 15 en 16 maart 2014 

volgde respectievelijk een feestelijke avondvoorstelling en een prachtige middag in het Munttheater 

van Weert: Gaoj je mej nao den Merrentj. Cineast Peter Crins uit Leveroy, bekend van de 

documentaire “De Meysbergh” was in zijn omvangrijk archief gedoken en heeft in zijn bekende stijl 

een zestal korte films geproduceerd die vertoond werden en die ons lieten zien dat geschiedenis 

bepaald niet saai is. Dit alles werd afgewisseld met muziek  van ensembles van de Kerkelijke 

Harmonie St.-Joseph 1880 , fluit en tambourkorps St. Job (opening) met daarbij op de 

achtergrond unieke filmbeelden van oud Weert.   

Zo is een pas ontdekte film van de carnavalsoptocht van 1934 vertoond.  

De bewaarschool van de zusters, het Groene Kruis, de schuttersoptocht van 1948 en de grote 

missieoptocht van 1949. De columnist van dagblad De Limburger, Frits Nies, heeft er een treffende 

column gesproken over Weert. Het mannenkoor Manoeuvre uit Weert heeft oude Weerter liederen 

ten gehore gebracht. De lovende kritieken waren de bevestiging dat met deze activiteit De 

Aldenborgh midden in de Weerter gemeenschap staat en er door gedragen wordt.  

Nadat de stichting Weert 600 jaar stad dit project aanvankelijk zou ondersteunen kreeg de 

Aldenborgh  in november 2013 de mededeling dat voornoemde stichting ons jubileum als een 

baksteen liet vallen.  

Het subsidie-traject van dit project door de Gemeente Weert liep niet goed.  
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Na diverse pogingen om de gemeente op andere gedachten te brengen bleek een gang naar de 

bestuursrechter onvermijdelijk.  

Het bestuur van de Aldenborgh betreurt dit zeer, maar zowel het stichtingsbestuur Weert 600 jaar 

stad als het college van B&W deden geen enkele poging om tot een gesprek te komen. 

Bij gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Geschied- en Oudheidkundige Kring De Aldenborgh 

organiseerde het Gemeentemuseum De Tiendschuur, op verzoek van het Aldenborgh-bestuur, een 

tentoonstelling over Weerter tin.  

De expositie liet een dwarsdoorsnede zien van de Weerter tinproductie.  

Veel objecten kwamen uit enkele privé collecties van Aldenborgh-leden. 

Tijdens de opening op 6 april 2014 werd het eerste exemplaar van het boek ‘Weerter tin’ 

gepresenteerd.  

Schrijver en uitgever is de heer J.F.H.H. Beekhuizen, antiquair in Amsterdam en een autoriteit op het 

gebied van tin. 

Het jubileumjaar werd op 19 december 2014 feestelijk afgesloten met een heildronk van Tungelroyse 

Tripel door gardiaan G. Heesterbeek Ofm samen met (oud) voorzitters van de Aldenborgh,  

pater G. Reintjes Ofm, G. Weerts en P. Korten. 

 

Moesel 

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

Moesel.  

Op 1 november 2014 werd het boek Moesel, namen en bijnamen gepresenteerd door de 5-koppige 

werkgroep, die daarmee een succesvol 3-jarig project afrondde.  

Bisschop Wiertz van Roermond en  

deputé van Cultuur van de provincie Limburg, de heer G. Koopmans,  

waren naar Moesel gekomen om de eerste exemplaren in ontvangst te nemen.  

Mevrouw Gresnigt-Raemaekers, haar vader is grondlegger van de reeks Namen en Bijnamen,  

sprak de aanwezigen toe, evenals drs. K. Majoor, voorzitter van het L.G.O.G.  

en pastoor Rosenhart van Moesel-Keent-Leuken. 

Het Moesels collectief ligt nu eindelijk vast voor de volgende generaties.  

Dit project is een pilot voor vele nieuwe heemkundige initiatieven in Limburg. 

 

Stamtafel Weert 

Ook in 2014 werd er door leden van de Aldenborgh stug doorgewerkt aan het verwerken van de vele 

interviews en materiaal, dat uiteindelijk in 2015 moet leiden tot de presentatie van een boek.  

Eind 2014 kregen werd de eerste dummy getoond en dit beloofd veel goeds voor het beoogde boek.  

Het tweede Bal Champêtre aan de boorden van de IJzeren Man was weer een geweldig succes. 

 

Tot slot 

Het bestuur dankt alle leden, vrienden en sympathisanten voor het geweldige jubileumjaar.  

De geschiedenis van Weert en omgeving leeft.  

De Aldenborgh ziet het ook aan het particulier initiatief dat de komende jaren ongetwijfeld wortel zal 

gaan schieten.  

De Aldenborgh ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegenmoet. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Paul Lammeretz 

Secretaris “De Aldenborgh”  

Weert, 14 maart 2015 


