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6005 RJ Weert 
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Onderwerp: Notulen jaarvergadering d.d. 5 maart 2018 
 
Locatie: Brasserie Hotel Antje van de Stasie 
 
Afmeldingen met kennisgeving: de heer en mevrouw Filott, Anna Veugen, Anton Cornelissen 
 
AGENDA 
  

1. Opening 

De voorzitter van de kring Weert van het KLGOG heet iedereen van harte welkom op de 

jaarvergadering. De vz feliciteert de stichting met het 80ste levensjaar. Volgend jaar maart zal 

dit feit gevierd worden in het Munttheater. Hoe dit eruit komt te zien is nog niet bekend. 

Eerst hebben we het van Hornejaar nog voor de boeg.    

 

2. Verslag van de vorige jaarvergadering 

Dit verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan Paul Lammeretz.  

Er volgt een vraag over het DNA van Eleonore, de zus van Philips van Montmorency. Er is 

toestemming om dit DNA af te nemen vast te leggen.  

 

3. Jaarverslag 2017 

Ook dit verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris. Er zijn geen vragen 

over dit verslag. 

 

4. Jaarrekening 2017 

De jaarrekening 2017 wordt vastgesteld nadat ipv penningmeester Anna van Wegberg-

Veugen, Peter Korten een toelichting heeft gegeven. Het eindvermogen van de Kring Weert 

bedraagt ná een donatie van Stichting de Aldenborgh € 865,00. De kascontrolecommissie 

bestond uit de heer Jacobs en de heer Ronteltap. De heer Ronteltrap geeft een korte 

toelichting en geeft dechargé aan de penningmeester vwb de financiële huishouding 

afgelopen jaar. Van de huidige kascontrolecommissie blijft de heer Ronteltrap voor het 

komend jaar staan. Hij wordt bijgestaan door Dhr. Peters.  

 

5. Bestuurssamenstelling: 

Er hebben zich twee nieuwe bestuursleden gemeld. Zowel Anton Cornelissen en Bouke 

Kouters. Anton Cornelissen heeft veel bestuurservaring, o.a. bij Kerkelijke harmonie St.-

Joseph 1880. Helaas is hij vanavond verhinderd, maar wordt wel gekozen als bestuurslid. Hij 

zal later een korte toelichting geven. Dit geldt ook voor Bouke Kouters, die zich even 

voorstelt aan de leden en ook gekozen wordt als bestuurslid. Bauke is o.a. werkzaam voor de 



stichting streekarcheologie Peel Maas en Kempen.  

 

6. Verslag uit de B&W adviescommissie Cultuurhistorie en Roerend Erfgoed  

Veel onderwerpen die genoemd zijn in het jaarverslag 2017 zijn ook aan bod gekomen in 

onder andere de commissie cultuurhistorie. Onderwerpen als de Werthatoren, het Museum 

en onlangs nog het verdwenen bakhuis aan de Keenterstraat zijn actuele onderwerpen die 

momenteel nog spelen. Ook De Lichtenberg heeft een rol gespeeld waar nu provinciale 

gelden voor beschikbaar zijn voor een overigens particuliere renovatie.  

 

7. Toelichting activiteiten 

Nadat uit de gemeentelijke Tenderregeling ook het KLGOG Kring Weert hiervoor werd 

uitgekozen in het van Hornejaar zijn er verregaande plannen gemaakt voor 2018. Er is zelfs 

een tweede ronde van de Tenderregeling in het leven geroepen, waarop wederom veel 

verenigingen op hebben gereageerd. Eind maart worden deze gelden verdeeld. Natuurlijk is 

iedereen al geïnformeerd over het theaterprogramma van 18 maart aanstaande. De zaal is 

inmiddels uitverkocht. Op het balkon zijn nog plaatsen. Via de gemeente Weert is Ton 

Lemmen projectleider van het van Hornejaar en coördineert alle activiteiten. Inmiddels is er 

ook een Weerter Magazine uitgegeven die geheel gewijd is aan Filips van Horne. Hierin staat 

ook de complete agenda. Archeologie krijgt ook nog een plaats in het van Hornejaar, 

helemaal toegespitst op de van Horne’s.  

 

De Cultuurhistorische Zomer zal dit jaar de volgende plaatsen aandoen: Maasbracht, 

Susteren, Grevenbricht, Kessenich en de Biest in Weert. Daarnaast is er wederom het Bal 

Châmpetre en een 2 daagse excursie naar Brussel op 4 en 5 juli a.s. Dan zal ook kasteel 

Gaasbeek bezocht worden. Op 16 september is er een excursie naar Zottegem. Naast de 

Egmond herdenking gaat vanuit Weert ook de Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 mee en 

leden van de musical. De avond beloofd spectaculair te verlopen. We rijden pas laat terug 

naar Weert.  

 

Stadshistoricus van Brussel, Roel Jacob, die we nog wel kennen, zal overigens de volgende 

lezing verzorgen. Zijn de Oranjes Franstalige Brusselnaren?  

 

8. Publicaties 

Als aansluiting op de gescheidschrijving over Weert door J. Coenen verschijnt “Weert, Parel 

van de Heide…” van drs. Frits Nies, dat de periode 1760-1914 behandeld. Dit boek mag u niet 

missen. Folders liggen in de zaal om het boek, met een beperkte oplage, te bestellen.  

Verder verschijnt er in de zomer van 2018 een boek van Gerard Stals (Geert vanne Smeed) 

over de ontginningen van Altweerterheide.  

Ook de werkgroep namen en bijnamen komt wederom met een nieuw boek: Swartbroek. In 

november zal hierover een fotoweekend plaatsvinden. Eind 2018 de publicatie.  

Alsof het niet genoeg is verschijnt er ook een boek over het Weerter tin door Jan Beekhuizen 

uit Amsterdam. Hier hoort u nog van!  

Ook de verhalen die in de vorm van artikelen in de VIA-Weert verschijnen aan de hand van 

Frits Weerts komen in boekvorm in april in de handel.  



 

Als laatste is Peter Crins bezig met een film over WOI. De bedoeling is dat deze in november 

2018 af is.  

 

9. Rondvraag 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.  

 

10. Sluiting 

Onder dankzegging sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Vervolgens wordt na een korte pauze een lezing verzorgd door Mathieu Wieërs uit 

Geistingen over genealogisch onderzoek in onze omgeving. Hij schetst een beeld van de 

moeilijkheden die je tegen kunt komen door de indeling van het grensgebied vroeger en nu. 

Een boeiende vertelling met voorbeelden van de meest vreemde gezinscontructies….  

Met vriendelijke groet,  

Paul Lammeretz 

Secretaris “De Aldenborgh” en kring Weert van het Koninklijk Limburgs Geschied- en 

Oudheidkundig Genootschap. 


