THORN, DINSDAG 8 JULI

19.00 uur: Abdijkerk Thorn
Op verkenning in… het abdijstadje Thorn
Na een historische inleiding door Tony Joosen over de in het laatste kwart van de 10de eeuw gestichte abdij en abdijkerk volgt een
rondleiding door de oude kern van Thorn. Leden van de Geschieden Heemkundige Kring “Het Land van Thorn” die vaker optreden
als gids zullen ons begeleiden. Zij vertellen over wat er nog bewaard is gebleven van de historische schoonheid van het abdijstadje, dat in 1973 nationale erkenning kreeg door aanwijzing van
de oude kern als beschermd stadsgezicht.
Ter afsluiting kan in een van de horecagelegenheden worden nagepraat onder het genot van een hapje en/of drankje.

GRATHEM, DINSDAG 29 JULI
19.00 uur: St.-Severinuskerk
Gluren bij de buren in … Grathem
Grathem maakte tot 1794 deel uit van het vorstendom Thorn. De
komst van de Franse revolutionaire troepen in dat jaar maakte
daaraan een eind. Giel Aben en enkele collega-gidsen leiden ons
deze avond rond in het dorp, met onder meer aandacht voor de
parochiekerk, de eeuwenoude watermolen en de kastelen OudBuggenum en Ten Hove. Napraten doen we ook in Grathem in een
plaatselijke horecagelegenheid onder het genot van een natje en
een droogje.

TONGERLO, DINSDAG 22 JULI
19.00 uur: St.-Pieterskerk Tongerlo
Gluren bij de buren in … Tongerlo
Tijdens onze wandeling door deze deelgemeente van Bree komen
diverse aspecten aan de orde, zoals de dorpsstructuur, woningtypes en agrarische functies. Aan de hand van kaarten en het panorama vanuit de kerktoren is de evolutie van de dorpsstructuur
makkelijk te herkennen. Ook is duidelijk waar te nemen dat deze
beekdalnederzetting haar oorspronkelijk agrarische karakter goed
heeft bewaard.
Een tweede onderdeel van de wandeling is
een bezoek aan de St.-Pieterskerk, met
aandacht voor de architectuurontwikkeling en voor het beeld van O.L.-Vrouw op
de maansikkel, dat wordt toegeschreven
aan Jan Van Steffeswert.
Verder bezoeken we de Galdermansmolen
en bekijken we de invloed die het graven
van de Zuid-Willemsvaart heeft gehad.
Voor de nazit met de rondleidende leden
van Geschied- en Heemkundige Kring
Groot-Bree kunnen we terecht in een van
de cafés met producten van de naburige
St.-Jozefsbrouwerij.

KEULEN, DONDERDAG 31 JULI
Dagexcursie
Geograaf Hub. Stohr neemt ons
mee op een boeiende dagexcursie
naar een 2000 jaar oude, moderne
stad aan de Rijn. In de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog
koos het compleet verwoeste
Keulen voor een moderne stijl met
behoud van het stratenpatroon uit
de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Een aantal monumenten,
waaronder de twaalf beroemde
Romaanse kerken, is gerestaureerd. Daardoor is Keulen een bijzondere stad geworden, met een
kenmerkend besloten karakter en
rijke architectuur van de tweede
helft van de 20ste eeuw. Neem daarbij de levensvreugde en
charme van de Keulenaar en het is duidelijk waarom zoveel toeristen deze stad bezoeken.
Voor meer info en aanmelding: www.lgog.nl.

WEERT, DINSDAG 5 AUGUSTUS
Vanaf 19.00 uur bij café De Tramhalte,
hoek Maasstraat/Emmasingel Weert
Speurtocht door historisch Weert.
(€ 4 per persoon - inclusief 1 consumptie)
Enkele door Frits Weerts uitgezette speurtochten bieden een ideale
manier om Weert zelf te ontdekken. U bepaalt zelf het tempo. Aan
de hand van detailfoto’s geeft de Weerter binnenstad haar geheimen
prijs. Aan het eind van de avond is er ook nog een winnaar...

KESSENICH, DINSDAG 12 AUGUSTUS
19.00 uur: St.-Martinuskerk
Gluren bij de buren in … Kessenich
Gids Thieu Wieërs zal tijdens zijn
inleiding nader ingaan op de geschiedenis van de Baronie van Kessenich en de parochiekerk. Daarbij
zullen ook de families die er invloed gehad hebben, zoals de familie Van Waes en de familie Michiels van Kessenich, aan bod komen. Vermeld kan hierbij worden
dat een vrouwelijk lid van de familie Van Waes, barones De l’Aiglevan Waes, tijdens de Franse Revolutie in Parijs haar hoofd verloor
onder het Franse scheermes. Vervolgens wandelen we naar de Berg
met de grafkapel van de familie
Michiels-van Kessenich, het kerkhof en de doopput die toegeschreven wordt aan St.-Willibrordus. Na afloop kunnen we in de
Sjöttekamer van St.-Martinus nagenieten van een versnapering.

HEEL, DON. 11 SEPTEMBER
Lezing : Geschiedenis van de
zwakzinnigenzorg in Heel
Dr. Wiel Buntinx zal ingaan op het ontstaan
en de ontwikkeling van de zwakzinnigenzorg
in Heel. Meer info : www.ghklandvanthorn.nl

THORN, ZONDAG 14 SEPTEMBER
Kapel onder de Linden en Abdijkerk
Vanaf 14.30 uur speelt een ensemble van de Koninklijke Harmonie
van Thorn in de Kapel onder de Linden. Vanaf 16.00 uur verzorgt
ditzelfde ensemble een concert in de monumentale Abdijkerk.
Monumenten in Muziek op twee Thorner historische plekken,
sporen van onze cultuur, sporen van onze muziek.

WEERT, ZAT./ZOND. 13/14 SEPTEMBER

CULTUURHISTORISCHE

ZOMER 2008
Organisatie:
De Aldenborgh, Kring Weert van
het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”

Open Monumentendagen
In Weert worden
deze zomer 12
gemeentelijke
stads- en
dorpsgezichten
aangewezen.
Deze ensembles
geven een
prachtige dwarsdoorsnede door
de geschiedenis
van Weert en
hoe hier in de
loop der
eeuwen werd
gewoond en
gewerkt. Tijdens de Open Monumentendagen 2008 staan deze
gezichten centraal. Een speciale fietsroute voert u naar de
mooiste, historische plekjes zowel in de stad als in het
buitengebied: van Karolingische kransakkers via het idyllische
Verliefdenlaantje tot het tuindorp Fatima. De schansen, waar
Midden-Limburg zo rijk aan is, nemen daarbij een prominente
plek in. In de Hei in Stramproy zal het atelier open zijn waar
wegkruisen en kapellen worden gerestaureerd, evenals de
Heyerkapel met schilderingen van Cor van Geleuken. In Fatima
kan een van de renovatiewoningen worden bezichtigd.
Museum De Tiendschuur vormt tijdens beide dagen het centrale
informatiepunt. Tussen 10 en 17 uur is hier ook een fotoproject
te zien van Theo Derksen onder de titel ‘Laat me je huizen zien
en ik vertel wie je bent’ (zie ook: www.weert.nl).

MAASGOUW, ZAT./ZOND. 13/14 SEPTEMBER
Open Monumentendagen
Het thema van 2008 is: Sporen. De gemeente Maasgouw besteedt
in dat kader aandacht aan de tramlijn die tot in de jaren ’30 van
de vorige eeuw van Roermond via Horn, Beegden, Heel en Thorn
naar Ittervoort en de grens bij Kessenich liep. Meer informatie
over de activiteiten volgen nog via de dag- en weekbladen.

Alle activiteiten zijn GRATIS toegankelijk,
dus iedereen is van harte uitgenodigd !

OPOETEREN, ZONDAG 6 JULI
Oud Limburgs Schuttersfeest

WEERT, MAANDAG 15 SEPTEMBER
Paterskerk Biest, Oorlog, bezetting en bevrijding
De jaarlijkse fototentoonstelling in de oude Paterskerk aan de
Biest te Weert heeft in 2008 als thema: Oorlog, bezetting en bevrijding. De tentoonstelling loopt van 13 september t/m 5 oktober. Op maandag 15 september om 20.00 uur houdt Erik Somers
van het Nederlands Instituut Oorlogsdocumentatie hier een presentatie over ‘Fotografie
in de oorlogsjaren.’ Wat
vertellen ons de foto’s
over deze donkere tijden?
Ook zal hij ingaan op de
unieke kleurenfoto’s van
deze tijd uit Weert (Jacques de Haan) en Roermond (Alphons Hustinx).
Zie ook: www.weert-isveranderd.nl

Meer informatie:
00 31 (0) 6 53 284 665

Het grootste, cultuurhistorische evenement van de beide Limburgen vindt opnieuw plaats in onze streek. Duizenden schutters
komen op de eerste zondag van juli samen op het hoogfeest in
Opoeteren. Om 13.30 uur start de optocht met vendelzwaaiers,
muziekkorpsen, marketentsters, keizers, koningen, koninginnen,
bielemannen en uiteraard schutters. Meer info: www.ols2008.be.

Met dank aan alle vrijwilligers en organisaties die deze
Cultuurhistorische Zomer 2008 (mede gesubsidieerd door
de Provincie Limburg) spontaan ondersteunen!

