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Activiteit: grote tentoonstelling: ‘Stramproy, Namen en Bijnamen 1954’ 

Wanneer: 26 en 27 november 2022 tussen 10.00-18.00 uur  

Waar: gemeenschapscentrum “de Zaal”, Mariastraat 1, 6039 AW Stramproy 

 

 

 

 

 

Weert, 15 november 2022 

 

Aan de leden van het LGOG, kring Weert 

 

Geachte dames en heren, 

 

Smeets leeft nog… 

 

Twee weken geleden waren wij overdonderd door de grote opkomst bij de vertoning van de 

prachtige documentaire van Jo Brunenberg over ‘werelddrukkerij’ Koninklijke Smeets Offset. 

Twee keer volle bak, ’s middags én ’s avonds in het Weerter Munttheater. Meer dan 900 mensen 

bewezen hiermee dat Smeets nog steeds leeft in Weert.  

 

Na de film waren de bezoekers ook vol aandacht voor het gesprek dat Frits Nies had met oud-

Weertenaar John Caris, voormalig lid van de Raad van Bestuur en CEO van Roto Smeets Groep.  

Caris deed een boekje open over de teloorgang van Roto Smeets en van de drukkerij in Weert. De 

makers en ondernemers in het bedrijf moesten het volgens hem uiteindelijk afleggen tegen de 

aandeelhouders die wilden cashen.  

Dit zakelijke inkijkje in de ondergang van een ‘wereldbedrijf’ leverde na afloop van het gesprek 

voldoende stof op voor discussie in de foyer van het Munttheater, waar een heuse Smeets-reünie 

plaatsvond. 
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Een twee keer uitverkocht Munttheater genoot van de herinneringen aan drukkerij Smeets. 

 

Uitnodiging opening grote tentoonstelling: ‘Stramproy, Namen en Bijnamen 1954’ 

 

In de succesvolle reeks ‘Namen en Bijnamen” verschenen de afgelopen jaren maar liefst vijf 

boeken: Biest, Swartbroek, Moesel, Keent en Altweert. In de jaren tachtig en negentig van de 

vorige eeuw waren al boeken over Boshoven, Hushoven, Vrakker, Laar en Altweerterheide 

verschenen. 

 

Een dorp dat niet kan achterblijven in de reeks boeken ‘Namen en Bijnamen’ is Stramproy, thans 

veruit het grootste dorp van Weert.  

Ad Maes en Bèr Geelen zijn de afgelopen jaren drukdoende geweest om foto’s te verzamelen van 

de woningen/boerderijen en van de 350 families die er eind 1954 woonden. Een hele klus, maar 

het is gelukt. Tijd voor een overzichtstentoonstelling. Uitgangspunt voor de opzet van de 

tentoonstelling en van het boek zijn de huisadressen uit 1954. In dat jaar kregen alle huizen in 

Stramproy een echte straatnaam in plaats van enkel een huisnummer en de wijknaam 

Stramproy was in 1954 nog een zelfstandige gemeente. Bijna 25 jaar geleden op 1 januari 2023 

werd de gemeente Stramproy opgeheven en sindsdien is Stramproy een onderdeel van de 

gemeente Weert. 
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Ummele-Mieke (Janssen) met dorsvlegel. 
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Stèves-Ties (Stevens) en Teûne-Smeêds-Drika (Verdonck) en kinderen. 

Postkantoorhouder en gemeenteontvanger in Stramproy 

 

Ongetwijfeld zullen “Royer mensen” een groot deel van de personen die op de tentoonstelling te 

zien zijn, herkennen. Maar ook voor iedereen uit de andere wijken en dorpen van de gemeente 

Weert en zelfs voor hen die niet uit Weert of Stramproy afkomstig zijn maar er nu wonen, is het 

een interessante tentoonstelling. 

 

Op zaterdag 26 en zondag 27 november tussen 10-18 uur zal in gemeenschapscentrum “de Zaal”, 

Mariastraat 1, 6039 AW Stramproy, de grote overzichtstentoonstelling te zien zijn. Entree is 

gratis. 

 

Op 1 april 2023 zal het boek verschijnen. Tijdens de tentoonstelling kan men het boek bestellen 

d.m.v. daar aanwezige folders. 

 

De organisatie van de tentoonstelling en de uitgave van het boek zijn in handen van de ‘Stichting 

Cultuurhistorische publicaties voor de regio Weert’, in samenwerking met ‘Stichting de 

Aldenborgh Weert’. 

 

 

Graag nodigen wij u uit om op zaterdag 26 november 2022 om 10 uur de officiële opening 

van de tentoonstelling bij te wonen. We zien uit naar uw komst. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Korten                                                             Paul Lammeretz 

Voorzitter                                                                 Secretaris 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Komende activiteiten 
 
26/27 november 2022 tentoonstelling ‘Stramproy, Namen en Bijnamen 1954’ 
29 november 2022 laatste cursusavond Weerterlogie/installatie nieuwe Weerterlogen 
10 december 2022 Weerter première filmdocumentaire “Aber der Kirche passiert nichts” 

van Peter Crins en Peter Hermans 


