“Kring Weert van het Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap”
Tungeler Dorpsstraat 34
6005 RJ Weert
tel. 0495-651934

Onderwerp: Notulen jaarvergadering d.d. 6 maart 2017
Locatie: Brasserie Hotel Antje van de Stasie
Afmeldingen met kennisgeving: de heer en mevrouw Filott, Bert van Laer, Henri Naus en de heer
Stroeks van de Broek.

AGENDA
1. Opening
De voorzitter van de kring Weert van het KLGOG heet iedereen van harte welkom op de
jaarvergadering. De vz dankt Martin van Hoef voor het weer tonen van de foto’s van de
afgelopen activiteiten. Tevens geeft de vz aan dat het exact 78 jaar geleden is dat De
Aldenborgh werd opgericht. De Provincie Limburg heeft 3.000.075 euro ter beschikking
gesteld aan Weert om het stadshart historisch te verfraaien. Hij speekt tevens de hoop uit
dat met dit geld wellicht bijvoorbeeld het beoogde beeld van Filips van Horne er zal komen.
2. Verslag van de vorige jaarvergadering
Dit verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan Paul Lammeretz.
3. Jaarverslag 2016
Ook dit verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris. Er zijn geen vragen
over dit verslag.
4. Jaarrekening 2016
De jaarrekening 2016 wordt vastgesteld nadat penningmeester Anna van Wegberg-Veugen
een toelichting heeft gegeven. Het eindvermogen van de Kring Weert bedraagt € 346,89. De
financiële gelden die via de rekening van de Kring Weert lopen zijn de lezingen en een deel
van de Cultuurhistorische Zomer. Budget ligt rond de € 1400,00.
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. De huidige kascontrolecommissie blijft ook voor
volgend jaar de zaken waarnemen.
5. Bestuurssamenstelling:
Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden gemeld. De vz vraagt de leden te overwegen om
iemand voor te dragen. Indien er leden zijn die tot het bestuur willen toetreden zijn die van
harte welkom.

6. Verslag uit de B&W adviescommissie Cultuurhistorie en Roerend Erfgoed en toestand
Project Weerter Geschiedschrijving
Secretaris Paul Lammeretz geeft een korte toelichting over de activiteiten mbt de gevonden
waterput op de markt. Binnen de gemeente is hier een commissie voor opgericht die de
mogelijkheden onderzoeken voor herplaatsing van de waterput. Ook binnen de gemeente
wil men hier werk van maken. Momenteel is de commissie nog op zoek naar prenten uit
bijvoorbeeld prentenkabinetten van de markt van Weert mét de waterput in een
middeleeuwse situatie. Indien iemand zo’n prent heeft of tegenkomt graag de Kring mailen,
omdat men het liefste de waterput reconstrueert zoals de put eruit heeft gezien in de
middeleeuwse situatie.
Qua roerend erfgoed is men er raadsbreed over eens dat er een museum moet komen. De
pers Linskens is naar Einderhoof verplaatst en wacht daar op een tweede leven. Het Jacob
van Hornemuseum krijgt een opknapbeurt ivm achterstallig onderhoud. We hebben het idee
dat er toch interesse is voor het boek Weerter Geschiedschrijving deel 3. Dit
wetenschappelijk belangrijk boek van de 19e eeuw zou er toch moeten komen. Wethouder
Geert Gabriels laat hierover toch positieve geluiden horen. Het in het verleden uitgegeven
boek “Het verleden van een stad” gaat een update krijgen. Dit komt mede door de cursus
Weerterlogie. Het moet een compact geschiedenisboek worden, waarin ook meer details
verwerkt zitten. De schrijvers van toen zitten al bijeen om te bekijken hoe ze dit moeten
aanpakken. Dit komt mede door de populariteit van de cursus Weerterlogie. Die is niet alleen
populair bij Weerternaren, maar wordt ook gegeven aan raadsleden. Dit moet zou in 2018
gereed moeten zijn.
Zorgen zijn er over het gemeentearchief cq het erfgoedcluster. Deze wil men gaan vestigen in
de kelder van het nieuwe stadhuis, terwijl dit van oudsher een “zeer natte ruimte” is. De
Kring Weert is sceptisch over de voorgenomen maatregelen en houd zijn hart vast.
7. Toelichting activiteiten
Het jaar 2018 is het van Horne jaar. Afgelopen week is er in Heidelberg een bedelboekje
gepresenteerd dat mogelijk bloedspatten zou bevatten van Filips van Montmorency. Er is
door een expert uit München vastgesteld dat er geen bloedsporen op zitten, of het zou in de
naad van het boekje moeten zitten. Omdat er in Kortessem zo’n 30 jaar geleden ontdekt is
dat de zus van Filips, Eleonora begraven is, probeert men nu DNA te gaan vergelijken met
o.a. DNA van het hart in de Martinuskerk (moet nog medewerking voor komen). In 2018 zijn
er Europees breed diverse activiteiten ihk van het van Hornejaar waaronder een musical in
Weert.
De Cultuurhistorische zomer zal dit jaar in het teken staan van Grevenbricht, wellicht Elen,
nogmaals Neeritter en Lanklaar. De reis gaat naar Meurs.
15 april a.s. zal het boek Keent deel II, Altweert namen en bijnamen gepresenteerd worden.
Op 20 april a.s. is een verbroedering met Hasselt gepland. Hierbij zal een stadswandeling
gehouden worden en gaan we op zoek naar sporen uit Weert. Convocaat volgt nog. Op 20
mei haken we aan bij de heemkunde Thorn inzake een reis naar Düsseldorf/Krefeld. Tevens
komt in april Sjef van der Steen vertellen over de biergeschiedenis in onze tweede locatie:
Dennenoord.

Tevens worden er enkele leden in het zonnetje gezet vanwege hun jubileum. Fons Moonen
ontvangt zijn speldje vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap en poseert met zijn vrouw mooi op
de foto. Ook H. Naus is 25-jaar lid maar is afwezig. Veertig jaar lid is Alfons Bruekers, die uit
handen van de vz zijn speldje ook krijgt uitgereikt. De vz somt zijn verdiensten op, maar
verzoekt de leden op internet te zoeken voor nog meer activiteiten die Alfons heden ten
dage doet.
8. Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
9. Sluiting
Onder dankzegging sluit de voorzitter de vergadering.
Vervolgens wordt na een korte pauze een lezing verzorgd door Harry Vrencken over het
zwakzinnigengesticht Venray en zijn geschiedenis. Een boeiende lezing over een onderwerp
dat niet vaak ter sprake komt bij een geschiedenisvereniging, maar waarin Harry laat zien dat
dit wel degelijk onderwerp van discussie was en dat reeds vanaf 1400.
Met vriendelijke groet,
Paul Lammeretz
Secretaris “De Aldenborgh”

