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Activiteit: Filmdocumentaire “LEUKEN in vroeger jaren”  

van Jo van Geneijgen en Hub Bukkems 

Wanneer: eind januari 2023 

Waar: Gotcha Cinema Weert, Beekstraat 49, 6001 GG WEERT  

 

 

 

 

Weert, 12 januari 2023 

 

Aan de leden van het LGOG, kring Weert 

 

Geachte dames en heren, 

 

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Wij hopen dat het voor u en uw naasten een mooi jaar in 

goede gezondheid met veel aandacht voor historie mag worden. 

 

Wij kunnen u weer attenderen op een filmdocumentaire over het recente verleden in Weert, 

ditmaal over de wijk Leuken. 

 

In samenwerking met Wijkraad Leuken staat op de vrijdagen 20 en 27, de zaterdagen 21en 28 en 

de zondagen 22 en 29 januari een aantal voorstellingen gepland voor de filmdocumentaire 

´LEUKEN in vroeger jaren´.    

De film schetst een beeld van de toenmalige gehuchten Leuken en Moesdijk en bestaat voor een 

groot deel uit interviews met bewoners. Veel inwoners vertellen in de film over het leven van 

vroeger, aangevuld met foto’s en unieke oude filmbeelden. Hierbij komen leuke anekdotes 

voorbij. 

De Weerter gehuchten Leuken en Moesdijk lagen vroeger hoofdzakelijk in agrarisch gebied. De 

bevolking bestond uit boerengezinnen en ambachtslieden. 

Ook woonwagenbewoners maakten deel uit van deze gemeenschap. 
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                                          Kaart Weert 1950 met Leuken en Moesdijk 

De ‘rivaliteit’ die er vroeger heerste tussen beide kernen, zal de revue passeren. De executies die 

in de 16e eeuw nabij ‘De Trumpert’ plaatsvonden komen aan de orde evenals het neerstorten van 

een Engelse bommenwerper in de Tweede Wereldoorlog. Tevens worden onder meer de kerk, de 

school, cafés en het rijke verenigingsleven in beeld gebracht. 

De voorstellingen vinden plaats in GOTCHA CINEMA WEERT. 

De première in Gotcha Cinema Weert vindt op vrijdag 20 januari plaats. Deze voorstelling is al 

uitverkocht. 

Vanwege de te verwachten grote belangstelling voor deze film zijn er EXTRA voorstellingen 

gepland.  

De filmdocumentaire wordt vertoond op vrijdag 20 en 27, zaterdag 21 en 28 en op zondag 22 

en 29 

januari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Op alle dagen is de aanvang van de film om 15.30 uur.  

 

´LEUKEN in vroeger jaren’ is een productie van Jo van Geneijgen en de voice-over is van                   

Hub Bukkems. Amateurfilmer Van Geneijgen maakte reeds eerder filmdocumentaires o.a. ‘De 

Wêrf’ en ‘Wertha Brouwerij Weert’.    

                                                                                                                                                                                

Alle voorstellingen vinden plaats in GOTCHA CINEMA WEERT, Beekstraat 49, Weert  

Tickets kunnen online besteld worden via: www.gotcha-weert.nl  

of telefonisch via: 0495-532002. Toegangsprijs € 9,00. 
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Wij bevelen deze documentaire van harte bij u aan. 

 

Binnenkort starten we weer ons gewone programma met lezingen en excursies. Wij houden u op 

de hoogte. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Korten                                                             Paul Lammeretz 

Voorzitter                                                                 Secretaris 

 


