was een zeer bekwame veldheer en hij verloor geen enkele
veldslag. Hij vocht tijdens de Spaanse Successieoorlog
aan het hoofd van de verenigde Britse en Nederlandse
troepen veldslagen uit over heel Europa.
Tijdens de belegering van de stad Maastricht waren zijn
troepen in onze regio gelegerd. Zijn manschappen hadden
geen goede naam. Ze lieten een spoor van vernieling,
plundering en bloed achter zich. Onder zijn leiding werd
in 1702 het kasteel van de Van Horne’s aan de Biest te
Weert verwoest.
De hertog van Malborough was zo gehaat dat nog jaarlijks
op verschillende plaatsen het proces tegen “Malbroek”
plaatsvindt. Volgens de traditie organiseert schutterij St.Martinus Kessenich dit op de donderdag van de plaatselijke kermisweek. Alles wat het afgelopen jaar misliep,
wordt in de schoenen van Malbroek geschoven. En het
vonnis wordt direct tot uitvoer gebracht: verbranding aan
de Witbeek.

Het is iedereen wel bekend dat Weert al sinds 1939 garnizoensstad is. Maar dat de kazerne van Weert twee musea
herbergt, is slechts weinigen bekend. Tijd om onder begeleiding van deskundigen het Museum Regiment Limburgse
Jagers en het Museum Historische verzameling Koninklijke
Militaire School te bezoeken. U dient zich wel bij de
ingang te melden.

De Fuus, dinsdag 25 juli tussen 19-21 uur
Hoogstraat 55 te Ell

dinsdag 11 juli, 19 uur
St.-Lambertuskerk Neeritter

GEEF ACHT…

Van Hornekazerne,
dinsdag 18 juli tussen 10-15 uur
Kazernelaan 101 te Weert

Café ’t Stift Thorn, maandag 14 augustus 19 uur,
Hofstraat 2 te Thorn

DE SCHILDERSEZEL,
DE PASTOOR EN DE MELKFABRIEK

GLUREN BIJ DE BUREN…, NEERITTER

Als vervolg op het succes van vorig jaar te Molenbeersel
dit jaar een nieuwe versie van de begeleide wandeling
“Gluren bij de buren…”. Dit jaar, Neeritter. We komen om
19.00 uur bij elkaar in de parochiekerk van Neeritter en
maken na het bezoek aan de kerk onder leiding van Thieu
Wieërs een rondwandeling door het dorp waarbij we ook
aandacht besteden aan de omgeving van kasteel Borgitter. Voor een afsluitende dronk zullen we ook in Neeritter ongetwijfeld heel goed terecht kunnen.

KROETWÈS-WANDELING

Dat Parijs, Amsterdam en Zuid-Frankrijk vele ateliers bezitten hoeft geen betoog. Maar dat de voormalige melkfabriek De Fuus in Ell jarenlang een middelpunt en ontmoetingsplek was van kunstminnend Limburg is onbekend.
Hier leefde bijna 20 jaar de priester-schilder Jean Adams
(1899-1970). Wilt u eens kennismaken met zijn voormalig
atelier/woning en diverse schilderwerken van hem
bezichtigen, dan heten de huidige bewoners van De Fuus,
de familie Van Lieshout, u van harte welkom.

FATIMA, MOLENVELD, TUINDORP…
Café De Wacht, dinsdag 8 augustus om 19 uur
hoek Wilhelminasingel-Molenstraat te Weert
Een oude stadswijk geeft haar geheimen prijs.
Wiel Nouwen en Frits Weerts wandelen met u door het
Molenveld, dat een Tuindorp werd en Fatima ging heten.
Hoe een kloosterkapel werd omgevormd
tot een moskee. De parochiekerk
kreeg het grootste mozaïek van
Nederland. Bovenal is er
sprake van een
authentieke volkswijk.

We beginnen met een korte inleiding over het onderwerp
“Kroetwès” (samenstelling, traditie, regionale verschillen
etc.). Aansluitend gaan we wandelend in de vrije natuur
de diverse kruiden en bloemen opsporen. Het is daarbij
overigens niet de bedoeling dat de natuur ‘geweld’ wordt
aangedaan. De organisatie van de wandeling zorgt voor de
samenstelling van enkele Kroetwèssen die rond 20.30 uur
in Kapel “Onder de Linden” in Thorn door Deken Mgr.
R. Maessen, na een inleidend woord, zullen worden gezegend. Na afloop wandelen we terug naar Thorn en bieden
de terrasjes van Thorn, voor degenen die dat willen, bij
goed weer nog alle gelegenheid om even na te praten.

DE SCHATKAMER VAN STRAMPROY
Molenhuisje van de Sint-Jansmolen
dinsdag 22 augustus tussen 19-21 uur
aan de Molenweg te Stramproy
Geen bewaakte kluis, geen bunker maar een eenvoudig
molenhuisje herbergt ruim anderhalve eeuw oude werktuigen, gereedschappen en andere curiosa. Met als centraal
thema; door Royer mensen gemaakt of mee gewerkt.
Plaatselijke heemkundigen vertellen u aan de hand van de
voorwerpen “een schat aan Royer verhalen”.

WEER NAAR SCHOOL…
Gebouw van de heemkring Kinrooi,
dinsdag 29 augustus tussen 19-21 uur
Maasstraat 20 te Ophoven-Kinrooi

Eind augustus en begin september, einde aardappeloogst,
einde schoolvakantie. Tijd om weer naar school te gaan.
In het prachtig nieuwe onderkomen van de heemkring Kinrooi is een nostalgisch klaslokaal ingericht. Oud-onderwijzers zullen u misschien de kennis van de Cathechismus
laten herleven. Ook de bibliotheek en studiezaal van de
heemkring is een bezoek meer dan waard. En na het
schoolbezoek kunt u misschien uitwaaien op de nabijgelegen terrassen bij de jachthaven aan de Maas.

Kapel onder de Linden en Abdijkerk Thorn,
zondag 10 september
Als het ware een feest voor het oor in twee historische
gebouwen die ook tijdens de landelijke Open Monumentendag mogen worden gezien. Vanaf 14.30 uur spelen enkele blazerensembles van de Koninklijke Harmonie van
Thorn in de Kapel onder de Linden. Vanaf 16.00 verzorgen
de blazersensembles samen met een strijkersensemble uit
het Belgische Maasland een concert in de Abdijkerk van
Thorn.

JA IK WIL…
Dienstencentrum De Roos,
maandag 4 september 20 uur,
Beekstraat 29 te Weert
Volkskundige en conservator van het “Museum van
de Vrouw”, Annie Schreuders-Derks zal een lezing
komen geven over de gebruiken rondom het huwelijk in de afgelopen eeuwen.
Het verhaal van “de mooiste dag in het leven van
onze voorouders”.

HELEMAAL TEUT…
Zaal D’n Ingel, donderdag 14 september om 20 uur,
Schoolstraat 20 te Thorn
Na de feesten kan men helemaal “teut” zijn. Maar waar
komt dit woord vandaan. Wie waren de Teuten. En kwamen ze ook in onze streken voor. Het antwoord is ja. Meer
krijgt u te horen van de historicus Jean Coenen die deze
internationale handelsreizigers eens nader belicht.

ZOMER 2006
Organisatie:
De Aldenborgh, kring Weert van
het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
Geschied- en Heemkundige kring “Het Land van Thorn”

OUD LIMBURGS SCHUTTERSFEEST
Stramproy, zondag 2 juli te Stramproy

OVER NARREN, KREUPELEN, DOVEN EN
BLINDEN, VAN DE OUDHEID TOT NU
Dienstencentrum De Roos,
maandag 18 september 20 uur, Beekstraat 29, Weert

FEEST…
Binnenstad Weert,
zaterdag 9 en zondag 10 september
Het landelijk thema van de Open Monumentdag is dit jaar
“Feest”. In Weert zullen gedurende twee dagen vooral de
gebouwen die met het “huwelijksfeest” te maken hebben
in de belangstelling staan. Meer info: www.weert.nl of
www.openmonumentendag.nl

CULTUURHISTORISCHE

Spreker Ben Wuyts vertelt een aangrijpend verhaal over de
gehandicaptenzorg in de Lage Landen door de eeuwen
heen. Een zoektocht door de geschiedenis naar het beeld
dat men van gehandicapten had. Ben Wuyts zal met u tot
de conclusie komen dat het fout is te denken dat men
minder voor zijn gehandicapten zorgde in een primitieve
maatschappij.

Alle activiteiten zijn GRATIS toegankelijk en
iedereen is van harte uitgenodigd !

Meer informatie : 00 31 (0) 6 53 284 665
Met dank aan alle vrijwilligers en organisaties die deze
Cultuurhistorische zomer 2006 spontaan ondersteunen!

Het grootste cultuurhistorische evenement van de beide
Limburgen vindt plaats in ons werkgebied. Dit jaar met
een “koninklijk” accent. Koningin Beatrix van Nederland
en kroonprins Filip van België en de 161 schutterskoningen en koninginnen zullen door hun aanwezigheid tonen
dat de cultuur-historie in onze streek springlevend is. Om
13.30 uur start de optocht met vendelzwaaiers, muziekkorpsen, marketentsters, keizers, koningen, koninginnen,
bielemannen en uiteraard schutters.
Meer info: www.ols2006.nl

MALBROEK VERDRINKEN
Kessenich, donderdag 6 juli om 19 uur
nabij de kerk
Sir Winston Churchill (1874-1965)
werd in 2002 door de omroep
BBC uitgeroepen tot “de meest
belangrijke Brit aller tijden.” Dat
zijn directe voorvader John Churchill (1650-1722) hier in onze
streken nog jaarlijks wordt “herdacht” is minder bekend. Deze
eerste hertog van Malborough

