GEMEENTE MAASGOUW,
ZATERDAG 12 & ZONDAG 13 SEPTEMBER
Open Monumentendagen
Het landelijke thema van 2009 is: Op de kaart. In de gemeente
Maasgouw zullen in dat kader een aantal monumenten gratis toegankelijk zijn en kunnen ook molens bezichtigd worden. Tevens
zullen op enkele plaatsen exposities plaatsvinden van kaartmateriaal e.d.
Meer informatie volgt nog via de dag- en weekbladen.

THORN, MAANDAG 14 SEPTEMBER
Lezing: Ontwikkeling van de bisdommen Luik en
Roermond vanaf 1559. Aanvang 20.15 uur
Dit jaar, 2009, viert het bisdom Roermond zijn 450-jarig bestaan.
In dat verband wordt in Thorn een lezing georganiseerd onder de
titel “Ontwikkeling van de bisdommen Roermond en Luik van 1559
tot heden, waarbij met name aandacht voor het leven in de
parochies vóór de Franse tijd”. Als spreker zal optreden drs. Guus
Janssen uit Sittard.
Voor meer info: www.ghklandvanthorn.nl

WEERT, DINSDAG 22 SEPTEMBER
Onthulling oorlogsmonument en
presentatie oorlogsboekje
Precies 65 jaar geleden werd Weert bevrijd door de Engelsen, de
Britse 3rd Infantry-Division, het Suffolkregiment. Nederweert was
toen nog in Duitse handen.
De Halifax III, type MZ 763, 78th Sqn., maakte deel uit van een
geallieerd bombardement op de stad Neuss in Duitsland, de aanval bestond uit 549 zware bommenwerpers van de types Lancaster
en Halifax. Op hun 31ste missie kwamen ze op de terugweg in de
problemen. Het vliegtuig stortte neer op 23 september 1944 nabij
de Moeselpeel. Vier bemanningsleden overleefden deze crash niet.
De jeugdige Wesley Haex nam het initiatief om een monument te
plaatsen. Om 19.00 uur zal op de hoek Casterweg/Maaseikerweg
de onthulling plaatsvinden.
Twan Scheepers uit Geleen was destijds als eerste bij het
neergestorte vliegtuig. Zijn oorlogservaringen vertrouwde hij
vijftig jaar geleden toe aan het papier. De Aldenborgh zal ’s middags deze memoires in boekvorm presenteren.
Meer informatie: www.weert.nl

GEEL EN HOOGSTRATEN
ZATERDAG 19 SEPTEMBER

CULTUURHISTORISCHE

ZOMER 2009
Organisatie:
De Aldenborgh, Kring Weert van
het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
en de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”

STRAMPROY: ZONDAG 12 JULI
De schatkamer van Stramproy is verhuisd. Op 12 juli om 14.00 uur
opent ze officieel haar deuren tijdens het Sjansfieëst bij boerderij Pierkes aan de Rietbroek te Stramproy. Hier komt de collectie
van de Heemkundevereniging Stramproy eindelijk tot haar recht.

GARZWEILER EN JÜLICH (GULIK)
MAANDAG 13 JULI
Dagexcursie - reeds volzet

Dagexcursie
Bij deze excursie staat ’s morgens een bezoek aan Geel, gelegen
in de Antwerpse Kempen, op het programma. Geel draagt als bijnaam “de Barmhartige Stede” omwille van de Geelse gezinsverpleging van psychiatrische patiënten. Beschermheilige van de
stad is de H. Dymphna.
Een van de objecten die er bezichtigd zal worden is de St.Dymphnakerk, opgetrokken in bruine en witte ijzerzandsteen
(demergotiek), 1349-1480, met onvoltooide toren óf de St.Amandskerk, 1489-1547, een prachtig voorbeeld van Brabantse
gotiek én Kempense baksteengotiek.
’s Middags bezoeken we Hoogstraten, dat in 1210 reeds was uitgegroeid tot een stad. In 1518 werd het onder graaf Antoon I van
Lalaing de hoofdplaats van het graafschap Hoogstraten. In 1740
volgde de verheffing tot hertogdom.
Bekende bezienswaardigheden in Hoogstraten zijn o.a. de St.Catharinakerk in Kempense baksteen met de derde hoogste kerktoren van België (104,7 meter), het begijnhof en het stadhuis,
samen met de kerk een schepping van architect Rombout Keldermans II.
Voor meer info en aanmelding: www.ghklandvanthorn.nl

TUNGELROY: DINSDAG 14 JULI
Gluren bij de buren… Tungelroy
Start 19.00 uur in de St.-Barbarakerk van Tungelroy

Alle activiteiten zijn GRATIS toegankelijk,
tenzij anders vermeld.
Dus iedereen is van harte uitgenodigd !
Meer informatie:
00 31 (0) 6 53 284 665

Tussen de Wel en de Krang ligt
het Weerter kerkdorp Tungelroy.
De Romeinen kenden deze nederzetting al. De eerste Zuid-Nederlandsche Coöperatieve Zuivelfabriek in 1892 stond in Tungelroy. Zelfs bisschop Moors (19061980) verkoos het parochiekerkhof van Tungelroy boven de bisschoppelijke grafkapel in Roermond als laatste rustplaats. Dan
moet dit Bokkerijdersdorp toch
bijzonder zijn. U kunt het zelf
aanschouwen tijdens deze avondwandeling en een presentatie
door de plaatselijke heemkundige Silv Joosten.

NEEROETEREN: DINSDAG 21 JULI
Gluren in de kerk, de Klaaskensmolen en
de duiker onder het kanaal Start 19 uur.
Tussenkomst in de onkosten: 3,00 euro

Samenkomst in de gotische St.-Lambertuskerk met een uitzonderlijke beeldenpracht (apostelenbalk) en een prachtig marianum. De
hand van de Thornse abdissen is merkbaar.
Neeroeteren is een molengemeente bij uitstek. We bezoeken de
gerestaureerde en nog functionerende Klaaskensmolen. Opgericht
in 1548 veranderde ze in 1916 van olieslagmolen in een zaagmolen. Tot slot bezoeken we de duiker onder de Zuid-Willemsvaart.
Hij speelde tijdens de Eerste Wereldoorlog een tragische rol.

VERVIERS: VRIJDAG 31 JULI
Excursie naar Verviers
Geograaf Hub. Stohr neemt ons mee naar deze vergeten wereldstad aan de Vesder. Verviers was vanouds een stad waar de lakenindustrie floreerde. Eén van de lakenfabrikanten op het eind van
de 18de eeuw was Simonis & Biolley. Toen de machinebouwer
(jenny-maker) William Cockerill in 1797 uit Engeland vertrok, ontmoette hij in Hamburg een wolhandelaar die hem in contact
bracht met Iwan Simonis. Deze nodigde hem uit om machines voor
hem te bouwen voor de bewerken van wol, zoals het kaarden. In
1799 vestigde hij zich in Verviers.
Meer info en aanmelding: www.lgog.nl

WEERT: DINSDAG 4 AUGUSTUS
Lezing door prof. dr. J.H. Winkelman in
de Sint-Martinuskerk van Weert. Start 19.00 uur
In de Sint-Martinuskerk van Weert werden bij de grote restauratie
van 1975 kleursporen op de gewelven ontdekt. Na een grondige
studie door prof. dr. J.H. Winkelman startten in 1976 de restau-

ratie-werkzaamheden van deze unieke gewelfschilderingen.
Pas tijdens de herstel-werkzaamheden bleek hoe rijk en fraai de
schilderingen waren. In vrijwel elke gotische kerk waren gewelfschilderingen aanwezig. Deze werden later meestal - ook in Weert
- overgekalkt. Gelukkig heeft de kalk een conserverende werking
gehad waardoor een belangrijk deel van de gewelfschilderingen na
eeuwen weer gaaf te voorschijn is gekomen.
Er werden schilderingen blootgelegd uit 1456 en 1520. Originele
rood-blauwe ribschilderingen, geelkleurige manchetschilderingen,
dieren, engelen, muziekinstrumenten, de vier evangelistensymbolen en andere voorstellingen zijn in de gewelven te zien. Zeker vijf
verschillende schilders zijn hier aan het werk geweest, hetgeen
valt af te leiden uit de diverse stijlen in een enkele travee. Het
unieke karakter wordt gevormd zowel door de afbeeldingen als
door de tijd waarin ze zijn gemaakt. De traveeën boven de preekstoel behoren tot de mooiste van de kerk. De onderzoeker van destijds, prof. dr. Winkelman geeft tekst en uitleg bij deze unieke
middeleeuwse voorstellingen, die onlangs weer gerestaureerd zijn.

HEEL, DINSDAG 18 AUGUSTUS
19.00 uur: St.-Stephanuskerk
Gluren bij de buren in... Heel
Heel kan bogen op een zeer oude geschiedenis. In de Romeinse
tijd was het een belangrijke plaats, hetgeen afgeleid kan worden
uit de talrijke vondsten van voorwerpen e.d. uit die tijd.
In latere tijd was het evenals het in de buurt liggende Neeritter
een vrijdorp van het kapittel van St.-Lambertus in Luik.
Na een inleiding in de parochiekerk door Hub Beurskens, kenner
bij uitstek van het interieur en exterieur van de kerk, wordt zo
mogelijk een bezoek gebracht aan Huize St.-Anna, het vroegere
kasteel van Heel, en een rondwandeling gemaakt over het binnenterrein. Vervolgens leiden enkele gidsen ons nog langs enkele
oude panden c.q. bezienswaardigheden in het dorp.
Napraten doen we in een plaatselijke horecagelegenheid onder het
genot van een natje en een droogje.

BREE: DINSDAG 25 AUGUSTUS
Gluren in kerk, oud en nieuw stadhuis en
stadswandeling. Start 19.00 uur
Samenkomst in de St.-Michielskerk, een gotische kerk met 5
beuken, merkwaardige beelden en tal van grafstenen met wapenschilden van oude Maaslandse families. Mogelijk wordt er een
bezoek gebracht aan het oude en nieuwe stadhuis in het voormalige augustijnenklooster en college. Stadswandeling met aandacht
voor pittoreske details die refereren naar de geschiedenis van dit

oude Loonse stadje. (perron, wallen, restanten van stadstorens,
brandstenen, voormalige klooster O.-L.-Vrouw ter Rivieren,...).

KINROOI:
VRIJDAG T/M ZONDAG 28-30 AUGUSTUS
EUROPEES SCHUTTERSTREFFEN
Het Europees Schutterstreffen is een cultuurhistorisch evenement
dat om de drie jaar wordt georganiseerd in samenwerking met de
Europese Gemeenschap van historische schuttersgilden (EGS).
Deze Europese vereniging groepeert zo’n 2405 schutterijen uit
heel Europa, voornamelijk uit Duitsland, Nederland, Polen, België,
Frankrijk, Oostenrijk, Tsjechië en Kroatië met in totaal zo’n
639.000 schutters!
Drie dagen lang zal Molenbeersel het centrum van Europa zijn. Met
als hoogtepunt zondag, de kleurrijke optocht! Meer informatie:
www.est2009.be

OPEN MONUMENTENDAG:
ZATERDAG 12 & ZONDAG 13 SEPTEMBER
“OP DE KAART”
Weert vormt momenteel samen met Nederweert het grootste
archeologische aandachtsgebied in de provincie Limburg. Er zijn
rijke vondstgebieden vanuit de vroegste periode van jagers en
verzamelaars, via Romeinse en Karolingische tijd tot in de late
middeleeuwen. In Weert worden daarom dit jaar de archeologische
waarden- en beleidsadvieskaarten vastgesteld. Tijdens de Weerter
Open Monumentendagen worden deze archeologische kaarten toegelicht in gemeentemuseum Jacob van Horne aan de Markt. Daar
is ook alle informatie over de opengestelde monumenten en de
activiteiten verkrijgbaar. In de Tiendschuur aan de Recollectenstraat is de archeologische collectie, verbonden met de rijke
geschiedenis van Weert, te zien.
Een speciale fietstocht voert langs diverse locaties, waaronder de
Laarderschans. Deze vroeg 17de-eeuwse boerenschans was in tijden van nood het toevluchtsoord voor de plaatselijke bevolking.
De schans is dit jaar beter zichtbaar gemaakt en op basis van cultuurhistorisch onderzoek heringericht. Gebleken is dat de schans
eigendom was van 64 pachters; dit is in het ontwerp teruggebracht in het toegepaste rasterpatroon. Ook de schans op
Boshoven met de St.-Odakapel zal tijdens de Open Monumentendagen open zijn. Op de oude kadasterkaart achter in de kapel is te
zien dat deze schans van ongeveer een halve hectare in zo n 100
perceeltjes verdeeld was. Een aantal van deze perceeltjes bestaat
nu nog en nog steeds wordt daarvoor pacht afgedragen. Beide
schansen zijn de best bewaard gebleven schansen van Limburg.

