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Activiteit:

Voorbeschousing boek Altweert (Keent II)
Lezing over Altweert rond 1950 en de Van Hornekazerne

Wanneer: Vijdagavond 20 januari 2017 om 19.30 uur
Locatie:

Zaal Dennenoord, Voorhoeveweg 2, 6006 SV Weert

Weert, 19 december 2016
Aan de vrienden van Stichting De Aldenborgh,
Zoals u weet, hebben wij de cultuurhistorie van Weert en omgeving hoog in het
vaandel staan.
Denk bijvoorbeeld aan de lange, succesvolle reeks van de cultuurhistorische zomers
met ”Gluren bij de buren”.
Dit keer blijven we in de winter dichter bij huis.
Voorbeschouwing boek Altweert (Keent II)
Op vrijdag 20 januari 2017 vindt in zaal Dennenoord bij de IJzeren Man een
voorbeschouwing plaats van het boek over Altweert (Aovert) (Keent II).
Aanvang: 19.30 uur.
Tijdens de voorbeschouwing zullen ook lichtbeelden van de inwoners van Altweert en
hun woningen in de jaren vijftig van de vorige eeuw worden vertoond.
Altweert strekte zich uit vanaf de spoorlijn tot aan de grens met Altweerterheide.
Het boek zal in het voorjaar 2017 verschijnen.
Het is een uitgave van de stichting “Namen en Bijnamen” in samenwerking met de
stichting “De Aldenborgh”.
Lezing Van Hornekazerne
Ook zal er die avond een presentatie worden gehouden over de geschiedenis van de
Van Hornekazerne aan de Kazernelaan.
De kazerne is gebouwd in 1938 en nadien nog fors uitgebreid.
Vanaf 1953 tot de sluiting eind 2014 fungeerde de kazerne als huisvesting voor
de Koninklijke Militaire School (KMS) de onderofficiersopleiding van de Koninklijke
Landmacht.
Na het vertrek van de militairen is hij thans voor een groot deel in gebruik is als
opvang voor asielzoekers.
De Van Hornekazerne, nu in particuliere handen en heet Horne Quartier (HQ) bevindt
zich ook in Altweert.

St. Teuniskermis op Aovert
Vroeger werd er op de eerste zondag na 17 januari een zogenaamde
St. Teuniskermis gehouden in Aovert gehouden.
De heilige Antonius met `t vêrke was de beschermheilige van Aovert.
Deze kermis in de winter begon `s morgens met een hoogmis in de Teuniskapel.
Later kon er feest gevierd worden in cafés of (dans)tent.
Ook werd er een veiling van varkenskoppen gehouden.
Vandaar de naam van de carnavalsvereniging van Weert-Zuid: “de Vêrkesköp”.
Ter herinnering aan St. Teuniskermis en de veiling van varkenskoppen zal tijdens de
voorbeschouwing zwart brood met “huitkieës” geserveerd worden.

De verkoop van “eine Vêrkeskop’’ in de gerestaureerde Sint Teuniskapel van Altweert begin jaren tachtig. Links voor,
mr. Stan Smeets en mr. Jo Matti, leden van de Aldenborgh. Rechts voor toenmalig wethouder, Lei de Borgie.

Organisatie
De avond wordt mede georganiseerd door de stichting “Namen en Bijnamen”
en de Stamtafel Weert van de stichting “De Aldenborgh”.
De toegang is gratis.
Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid bij Dennenoord.
Wij nodigen u van harte uit om deze avond bij te wonen.

Met vriendelijke groeten,
Met vriendelijke groet,
Peter Korten
Voorzitter

Paul Lammeretz
Secretaris

