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mijn monument is jouw monument
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 1  | St.-Martinuskerk
    Markt 8, 6001 EK Weert
    Zaterdag 10.00 - 16.00 uur, zondag 14.00 - 16.00 uur
 2  |  Toren St.-Martinuskerk en
    Expositieruimte beiaard
    Markt 8, 6001 EK Weert
    Zaterdag 11.00 - 15.30 uur
    Expositieruimte beiaard zondag op afspraak 
    via weerterbeiaard@live.nl 
 3  |  Museum W
    Meikoel 2, 6001 EE Weert
    Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag 10.00 - 17.00 uur
 4 | Tuin Birgittinessenklooster 
    Maasstraat 17, 6001 EB Weert
    Zaterdag 13.00 - 17.00 uur
 5  | Bethelkerk
    Maaspoort 30, 6001 BP Weert
    Zaterdag 10.00 - 17.00 uur
 6  | Paterskerk
    Biest 43, 6001 AP, Weert
    Zaterdag 14.00 uur tot sluiting, zondag 14.00 - 18.00 uur
 7  | Franciscus Huis Weert
    Biest 43A, 6001 AP Weert 
    Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

 8  | Voorburcht Nijenborgh
    Biest 3, 6001 AN Weert
    Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag 10.00 - 17.00 uur
 9  | Wilhelmus-Hubertusmolen
    Oude Hushoverweg 30, 6003 AC Weert
    Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag 10.00 - 17.00 uur
10  | Turkse moskee
    Coenraad Abelsstraat 36A, 6001 VL Weert
    Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag 10.00 - 17.00 uur
 11 | Fatima Huis
    Coenraad Abelsstraat 31A, 6001 VJ Weert
    Zaterdag 10.00 - 16.00 uur, zondag 10.00 - 16.00 uur
12  |  Theater de Huiskamer
    Wilhelminasingel 10B, 6001 GT Weert
    Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag 10.00 - 17.00 uur
  13  | Mariakapel Ursulinenhof
    Ursulinenhof tussen 3 en 5, 6001 JD Weert
    Zaterdag 10.00 - 17.00 uur
 14  |  St.-Josephkerk
    St. Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert
    Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag 10.00 - 17.00 uur
 15  |  St.-Annamolen Keent
    Keenterstraat 1A, 6006 PW Keent
    Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag 10.00 - 17.00 uur

monumenten
OPEN MONUMENTENdAg 2021
Zaterdag 11 september en zondag 12 september

monumenten
OPEN MONUMENTENdAg 2021
Zaterdag 11 september en zondag 12 september

 16  |  Moeselkapel
    Irenelaan 93, 6006 HC Weert
    Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag 10.00 - 17.00 uur
  17  | Kunstcentrum Lichtenberg
    IJzerenmanweg 15, 6006 TA Weert
    Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag 10.00 - 17.00 uur
 18  | Mariakapel Lichtenberg
    IJzerenmanweg 15, 6006 TA Weert
    Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag 10.00 - 17.00 uur
 19  | Bocholterbeek
    Tegenover Kazernelaan 142-144, 6006 SP Weert
    Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag 10.00 - 17.00 uur
 20  | Boshoverschans en St.-Odakapel
     Schansbeemdweg 11, 6002 AE Boshoven
    Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag 10.00 - 17.00 uur 
 21  | Molen de Hoop
    Coolenstraat 24C, 6005 NZ Swartbroek
    Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag 11.00 - 17.00 uur
 22  | St.-Annamolen Tungelroy
     Tungeler Dorpsstraat 75A, 6005 RH Tungelroy
    Zaterdag 10.00 - 16.00 uur, zondag 11.00 - 17.00 uur
 23  | H. Barbarakerk
     Tungeler Dorpsstraat 66, 6005 RK Tungelroy
    Zondag 10.00 - 17.00 uur

24  | Romeinse brug
    Kruising Molensteeg - Tungelroyse Beek, Tungelroy
    Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag 10.00 - 17.00 uur
 25  | St.-Jansmolen
     Molenweg 16, 6039 ZH Stramproy
    Zaterdag 10.00 - 16.00 uur, zondag 10.00 - 16.00 uur
 26  | Molen de Nijverheid
     Veldstraat 54, 6039 ED Stramproy
    Zondag 10.00 - 17.00 uur
 27  | Bakkes Nijsmeulebuûrt
     Veldstraat 54, 6039 ED Stramproy
    Zondag 10.00 - 17.00 uur
 28  | Broekmolen
     Grensweg 8, 6039 RS Stramproy
    Zondag 10.00 - 17.00 uur
 29  | 4e grenzeloze Molendag
     Diverse locaties, zie www.kempenbroekmolens.nl
    Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag 10.00 - 17.00 uur
30  | St.-Laurentiuskerk (B)
     Kerkplein, 3950 Bocholt
    Dagelijks open 10.00 uur - 17.00 uur
31  | Bocholter graven (B)
     Napoleonsdijk bij wandelknooppunt 160, 
    3950 Bocholt. Dagelijks open
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A |  Ridderkamp Rin ende Maes
Bij Paterskerk, Biest 43, 6001 AP, Weert
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag 10.00 - 17.00 uur

B |  Schouw kanonnen Ste. Catherina 1480,
  gilde van Wieërter Stadsschötte

Diverse locaties in de binnenstad
Zaterdag 11.00 - 16.00 uur

C |  Weerter Erfgoedquiz
Diverse startpunten
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag 10.00 - 17.00 uur

d |  Expositie Van gRAAN naar KRAAN
Bibliocenter, Wilhelminasingel 250, 6001 GV Weert
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

E |  Centrumwandeling Stadsgidsen
Startpunt St.-Martinuskerk
Markt 8, 6001 EK Weert
Zaterdag 11.00 uur, zondag 12.00 uur

F |  Wandeling Wederopbouw Fatima
Startpunt Fatima Huis, 
Coenraad Abelsstraat 31A, 6001 VJ Weert
Zaterdag 11.00 uur

g |  Wandelroute zaterdag
Diverse startpunten langs de route
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag 10.00 - 17.00 uur

H |  Fietsroute Bocholterbeek
Diverse startpunten langs de route
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag 10.00 - 17.00 uur

I |  Fietstocht Rondje Weert Stadsgidsen
Startpunt poort Stadspark 
Biest 3, 6001 AN Weert
Zaterdag 10.00 uur, zondag 10.00 uur

J |  Fietsroute zondag
Diverse startpunten langs de route
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag 10.00 - 17.00 uur

Toegankelijk voor rolstoel              digitaal toegankelijk              Vooraf reserveren

Activiteiten 
OPEN MONUMENTENdAg 2021
Zaterdag 11 september en zondag 12 september

Check via 
www.openmonumentendag.nl 
of reserveren nodig is

Zie ook weert.nl/monumentendag 
en www.erfgoedhuisweert.nl. 
Wijzigingen voorbehouden

INFORMATIEPUNT
Voor Museum W, Markt 7, 6001 EJ Weert 
Zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 
Bij Paterskerk, Biest 43, 6001 AP, Weert
Zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur

HET LAATSTE NIEUWS
Onze medewerkers voorzien u van het laatste nieuws 
over de deelnemende monumenten en de activiteiten 
die worden georganiseerd. Het programmaboek en  
de routes zijn gratis bij het informatiepunt verkrijgbaar. 
De monumenten en activiteiten zijn gratis toegankelijk.

VOLg dE REgELS VAN HET RIVM
Het kan zijn dat openstellingen of activiteiten op het 
laatste moment wijzigen. Volg de aanwijzingen van 
onze vrijwilligers op. U kunt geen rechten ontlenen 
aan vermelding in dit programma. 
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Als ik dit schrijf, ben ik enkele maanden burgemeester van Weert. Een stad die mij heeft verrast met  
inspirerend cultureel erfgoed. Onze inwoners zijn nauw betrokken bij het beleven en behouden van  
dat erfgoed. Voor mij is de VriendenLoterij Open Monumentendag één van de hoogtepunten van  
het jaar. Dit jaar is het thema ‘Mijn monumenten is jouw monument’ of op zijn goed Wieërts:  
‘Miên monumênt és eur monumênt’. Met dit thema stellen we gastvrijheid en inclusiviteit centraal.
De Weertenaar staat bekend om zijn gastvrijheid: overtuig u zelf maar. Bezoek gratis de meer dan 
30 monumenten. Maak gebruik van de activiteiten in of bij een monument. Een zeer gevarieerd 
programma voor jong en oud is door de vele vrijwilligers voor u samengesteld. Onze monumenten  
staan voor iedereen open. We verwelkomen graag mensen met een andere culturele achtergrond.  
Het delen van verhalen draagt immers bij tot wederzijds begrip. 
Bijzondere aandacht is er voor de praktische toegang tot de monumenten, onder andere voor mensen 
die aangewezen zijn op een rolstoel. In het programma is duidelijk aangegeven welke monumenten 
goed toegankelijk zijn. Waar bijvoorbeeld bij een molen of kerktoren de verdieping niet te bereiken is, 
zijn audiovisuele presentaties gemaakt. 
Open Monumentendag beleeft dit jaar het 35-jarig jubileum. Reden voor de landelijke organisatie 
Nederland Monumentenland om met ons over de grens te kijken. Samen met de Belgische evenknie 
Herita is op donderdag 9 september het startsein voor dit internationale evenement gegeven. 
Alle activiteiten op 11 en 12 september vinden plaats in Bocholt en Weert. 
Aan het eind van de dertiende eeuw is er al een contract over de toevoer van water vanuit Bocholt, 
net over de grens met België. De heer van Weert heeft het water nodig voor de bescherming van zijn 
hoofdzetel de ‘Aldenborgh’. Deze Bocholterbeek wordt nog belangrijker als hiermee de grachten rond 
de binnenstad en de gracht rond zijn nieuwe burcht, de ‘Nijenborgh’ worden gevoed.
Dit water is voor de stad van economisch belang als in de latere middeleeuwen het lakenambacht 
floreert. Het Weerter laken is een belangrijk exportartikel. In die periode staat in Antwerpen een Weerter 
lakenhal. U ziet, Weertenaren hebben al eeuwenlang contact met onze buren over de grens.

Weert heeft veel te bieden qua natuur, cultuur en gastvrijheid, niet alleen tijdens Open Monumentendag. 
Graag nodig ik u uit om nog eens terug te komen voor een kort of langer bezoek.

Raymond Vlecken, 
burgemeester 

welkom!
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RIddERKAMP RIN 
ENdE MAES  

Bij Paterskerk,
Biest 43, 6001 aP Weert
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, 
Zondag 10.00 - 17.00 uur
‘Lieden van Rin ende Maes’ zijn een groep  
huurlingen die leven in het gebied tussen  
Rijn en Maas. Het gebied is nu onderverdeeld in 
Nederland en Duitsland maar in vroegere tijden 
dienden zij onder de hertog van Gelderen. 
In de huidige tijd kunt u hen vinden bij evene-
menten, zoals nu op de Aldenborgh, oudste zetel 
van de heren van Horne in Weert. 
Er is naast de Paterskerk een middeleeuws 
kampement ingericht. Daar brengen de ridders 
en ambachtslieden van ‘Rin ende Maes’ de tijd 
van de graven tot leven, met activiteiten zoals 
een smederij, ridders te paard, middeleeuws 
koken, boogschieten en harnassen passen. 
Leerzaam voor jong en oud!

SCHOUW KANONNEN 
STE. CATHERINA 1480, 
gILdE VAN WIEëRTER 
STAdSSCHöTTE   

diverse locaties in de Binnenstad
Zaterdag 11.00 - 16.00 uur
Het Gilde van de Wieërter Stadsschötte 
Ste. Catharina 1480, ook wel het Stadsgilde 
genoemd, is een levend monument. 
Sinds 3 februari 2014 staat het Gilde vanwege 

het in stand houden van eeuwenoude tradities 
vermeld op de Nationale Inventaris Immaterieel 
Cultureel Erfgoed van Nederland.  De oudste 
gegevens over Sint Catharina zijn terug te vinden 
in archiefstukken van de gemeente Weert uit 1480. 
Het Gilde is voortgevloeid uit de Broederschap 
St-Catharina, dat in 1480 met toestemming 
van de in Weert woonachtige Graaf Jacob II van 
Horne, Heer van Weert, wapens mocht gaan 
dragen. Het was de taak van de Gilden om de 
stad en haar inwoners te  “beschutten” oftewel 
beschermen.
Daarbij hoorde ook het controleren, inspecteren 
van de ingangen van de stad, waar de poorten 
waren. Zo’n inspectie werd tegen betaling van 
een vat bier in opdracht van de “Burgemeester en 
de Schepenen” uitgevoerd. Het Stadsgilde heeft 
de “Inspectie van de Vestingwerken” als traditie 
opgepakt en inspecteert de kanonnen die op 
de plaats van de stadspoorten staan. Sinds 1989 
gaat het Gilde gekleed in historische kleding, die 
is ontleend aan een schuttersdoek van Frans Hals.

 A |  

 B |  

WEERTER 
ERFgOEdqUIz   

diverse startPunten 
WWW.erfgoedquiZ.nl
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Zondag 10.00 - 17.00 uur
Om corona-proof thuis of al wandelend langs de 
monumenten je kennis over het Weerter erfgoed 
te testen is er een quiz. Ontdek de geschiedenis 
van de stad Weert en haar monumenten.  
Via de virtuele weg nemen we je mee naar plekken 
waar je normaal nooit kunt of mag komen. Zoals 
de verborgen deur in een biechtstoel in de 
Martinuskerk waar een ooit een zilverschat werd 
gevonden.
Op veel monumenten zijn informatiebordjes met 
een QR-code te vinden. Deze geven informatie en 
wellicht een van de antwoorden die je zoekt. 

ExPOSITIE VAN 
gRAAN NAAR KRAAN

BiBliocenter, 
Wilhelminasingel 250, 6001 gv Weert
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Gastvrijheid vind je natuurlijk al eeuwenlang in 
de cafés. In de burgemeestersrekeningen vanaf 
de middeleeuwen wordt er al melding gemaakt 
over het heffen van accijnzen over het gerstenat. 
Vanwege het brouwproces was bier gezonder 
dan water uit de sloot of pomp. Deze informatieve 
tentoonstelling neemt je mee langs de vele brou-
werijen en cafés van Weert en Stramproy.

 C |   D |  
Activiteiten 

Los van de monumenten zijn er allerlei 
activiteiten georganiseerd. Let goed op of hiervoor 

gereserveerd moet worden. Veel plezier! 
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 G |  CENTRUMWANdELINg 
STAdSgIdSEN

startPunt st.-martinuskerk
markt 8, 6001 ek Weert
Zaterdag 11.00 uur
Zondag 12.00 uur
Loop met een gids door het bruisende centrum 
van Weert; kijk, verbaas en geniet. Luister hoe dit 
stadje zich in de late Middeleeuwen ontwikkelt 
en welke rol de graven Van Horne daarbij spelen. 
In die tijd wordt de stad een schoolvoorbeeld 
van een vestingstad beschermd door grachten, 
wallen en poorten. De welvaart neemt toe en dat 
dankt het stadje vooral aan de bloeiende laken-
nijverheid en -handel. Een welvaart die weerspie-
geld wordt door het imposante bouwwerk in het 
hart van de stad, de Sint Martinuskerk. Luister 
naar het verhaal hoe de onthoofding van graaf 
Philips van Horne in 1568 tot gevolg heeft dat 
de Van Hornestad wegzakt in een eeuwenlange 
winterslaap. Pas in de 19de en begin 20ste eeuw 
raakt de stad uit haar isolement en wordt de basis 
gelegd voor het Weert van nu, een middelgrote 

provincieplaats van iets meer dan 50.000 inwoners. 
Tijdens deze wandeling ontrolt het historisch 
verhaal van Weert zich aan de hand van straten, 
pleinen en hun oude gebouwen zoals het Birgitti-
nessenklooster. 
Vooraf aanmelden via info@stadsgidsenweert.nl 
o.v.v. centrum en datum.

LgOg-WANdELINg 
WEdEROPBOUW FATIMA 

startPunt fatima huis, coenraad 
aBelsstraat 31a, 6001 vj Weert
Zaterdag 11.00 uur
Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheid-
kundig Genootschap biedt een wandeling door 
tuindorp Fatima aan. Deze voormalige arbeiders-
wijk kenmerkt zich door een nieuwe opzet en 
veel wederopbouw.
Vooraf aanmelden via info@stadsgidsenweert.nl
o.v.v. Fatimawandeling en het aantal 
deelnemers.

WANdELROUTE 
zATERdAg 

diverse startPunten langs de 
route WWW.erfgoedhuisWeert.nl/
monumenten-Weert
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, 
Zondag 10.00 - 17.00 uur
Aan de hand van een duidelijke routebeschrijving 
wandelt u langs alle monumenten in de binnen-
stad die zaterdag open zijn. De routebeschrijving 
is af te halen bij het informatiepunt of vooraf te 
downloaden.

FIETSROUTE 
BOCHOLTERBEEK  

diverse startPunten langs de route
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, 
Zondag 10.00 - 17.00 uur
Volg de loop van de Bocholterbeek die start als 
Weerterbeek vanaf Bocholt (België) en naar Weert 
(Nederland) voert. Deze beek was van groot 
belang voor de economische groei van Weert. 
De loop is nog steeds herkenbaar in het landschap.
De routebeschrijving is af te halen bij het infor-
matiepunt of vooraf te downloaden.

FIETSTOCHT RONdJE 
WEERT STAdSgIdSEN  

startPunt Poort stadsPark 
Biest 3, 6001 an Weert
Zaterdag 10.00 uur
Zondag 10.00 uur
‘Weert, de groenste regio van de wereld’. 
Zo presenteert onze gemeente zich graag aan 
de buitenwereld. En ja, vanaf het centrum fiets je 
binnen tien minuten in het groen. Deze fraaie  
omgeving vraagt erom per fiets verkend te worden. 

En dat kan! Op zaterdag of zondag begeleidt een 
stadsgids het Rondje Weert fietsen. We rijden 
langs kerken en kapellen, langs schansen en graf-
heuvels. Op deze speciale dag bezoeken we ook 
een aantal monumenten. Maar natuurlijk is er 
ook aandacht voor het landschap om ons heen.
De route is 25 km lang en duurt, inclusief een 
(koffie-)pauze, ongeveer 3 uur. 
Vooraf aanmelden via info@stadsgidsenweert.nl 
o.v.v. fietstocht en de datum.

FIETSROUTE zONdAg   
diverse startPunten langs de route 
WWW.erfgoedhuisWeert.nl/
monumenten-Weert
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, 
Zondag 10.00 - 17.00 uur
Stap op de fiets en maak een tocht langs de 
monumenten die op zondag open zijn. 
De routebeschrijving voert door het buitengebied 
van Weert en Stramproy. De routebeschrijving 
is af te halen bij het informatiepunt of vooraf te 
downloaden. 

 E |  

 F |  

 H |  

 J |  

 I |  
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ST.-MARTINUSKERK  
markt 8, 6001 ek Weert
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur, Zondag 14.00 - 16.00 uur

Zelf de verhalen achter de monumentale Martinuskerk in hartje Weert ontdekken?  
In eigen tempo en net zo lang als je wilt? Nu kan het dankzij de gloednieuwe digitale 
gids ‘Martinus Momenten’.
Deze middeleeuwse, gotische kerk is een bijzonder monument, vanwege zijn 
architectuur, maar ook vanwege zijn vele kunstschatten. Niet voor niets behoort 
de St.-Martinuskerk tot de top 100 van monumenten in Nederland. 
Dit jaar zet de stichting Martinus Monument zich al 50 jaar in voor het behoud van 
dit kerkgebouw. Als stichting willen we niets liever dan dat ons monument ook 
jouw monument is. Volgens ons is het daarvoor noodzakelijk dat je de kerk beter 
leert kennen. Daarom lanceren wij in ons jubileumjaar ‘Martinus Momenten’: een 
digitale verzameling verhalen over de geschiedenis van de St.-Martinuskerk en over 
kunstwerken die zich in de kerk bevinden. Over de unieke laatgotische gewelf-
schilderingen en de grafzerk van de Graaf van Horne. Over de bouw van de kerk en 
de veelbewogen geschiedenis van de toren. Maar ook minder bekende verhalen 
zoals dat van de wonderbaarlijke genezing van Hendrina Maas en het oudste nog 
bestaande gilde van Nederland.
Door middel van codes op allerlei plekken in en om de kerk kun je op je telefoon 
heel eenvoudig wat korte wetenswaardigheden vinden. Wil je meer weten? 
Vaak is er de mogelijkheid om door te klikken naar meer informatie.
www.martinusmonument.nl 

 

 1 |  

•	 Bezoekers kunnen nu voor het eerst gebruik maken van 
de digitale gids. Kom, neem je smartphone mee en sta een 
moment stil bij de verhalen rond de St.-Martinuskerk. 

 Zo wordt ons monument ook jouw monument.

•	 Startpunt wandelingen stadsgidsen zaterdag 11 u en  
zondag 12 u Centrumwandeling. Vooraf aanmelden via 
info@stadsgidsenweert.nl o.v.v. Centrumwandeling en dag.

Welkom



m
ijn

 m
o

n
u

m
en

t is jo
u

w
 m

o
n

u
m

en
t

15

TOREN ST.-MARTINUSKERK EN 
ExPOSITIERUIMTE BEIAARd  
markt 8, 6001 ek Weert
Zaterdag 11.00 - 15.30 uur (toren en exPositie Zonder afsPraak)

Zondag alleen oP afsPraak: exPositie ‘toren en Beiaard’ via WeerterBeiaard@live.nl

Het is de moeite waard om de trappen van de St.-Martinustoren te beklimmen en 
van het weidse uitzicht te genieten. Onderweg kom je de nieuwe expositieruimte 
van de beiaard tegen. De fraaie ruimte is ingericht met een aantal historisch waarde-
volle objecten. Aan de hand daarvan wordt de geschiedenis van de toren en haar 
klokken verteld. In de vitrines zijn, naast maquettes en oude foto’s van de bewogen 
geschiedenis van de Martinustoren, ook enkele historisch waardevolle bronzen 
klokken te bekijken. Dit zijn een klok van de Weerter gieter Alexius Jullien uit 1707, 
de oude Graanklok van Weert en een tot luidklok omgebouwde bronzen vijzel van de 
Weerter Franciscanen. Tegenwoordig wordt het carillon oer-Nederlands genoemd, 
het is zelfs een van onze nationale exportproducten. Maar de huidige Nederlandse 
klokkengieters stammen nog steeds af van de immigranten uit Lotharingen, die 
meer dan 300 jaar geleden hun geluk in Weert vonden.
Bezoekers kunnen zelf klokken laten klinken of een beiaardklavier bespelen. Ook is 
vanaf deze plaats de imposante originele constructie van de houten dakspanten van 
deze middeleeuwse hallenkerk zichtbaar gemaakt voor de bezoekers.
En je vindt de antwoorden op de vragen: hoe wordt een klok gegoten, hoe wordt 
een klok gestemd en waarom zit er een kikker op de oude kerkklok? Dit wordt niet 
alleen aanschouwelijk gemaakt door de attributen in de fraaie vitrinekasten, maar 
ook via een interactief tv-scherm met informatieve filmpjes.
www.weerterbeiaard.nl 

 

 2 |  

•	 Carillonconcert door Frank Steijns, zaterdag om 10 uur 
het startsein en tussen 15.00 en 15.45 u een medley van 

 nummers rond het thema. 

•	 Voor het eerst open voor publiek de expositie ‘Toren en 
beiaard’. Te bezoeken tijdens de Open-Toren-dag op zaterdag 
zonder afspraak en na afspraak op zondag.

•	 En natuurlijk genieten van het uitzicht op 50 m hoogte.

Welkom
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Welkom

MUSEUM W
meikoel 2, 6001 ee Weert
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, Zondag 10.00 - 17.00 uur

Na een periode van bijna 2 jaar met een ingrijpende verbouwing en herinrichting 
opent het museum voor het eerst weer even haar deuren voor het publiek. Speciaal 
voor de Open Monumentendag kun je een voorproefje beleven, want uiteraard 
hoort ook het oudste stadhuis bij de monumenten van Weert. 
Een korte reis door de geschiedenis: rond 1543 startte de bouw van het eerste 
stadhuis. De grote stadsbrand van 1723 kostte het pand zijn toren. In 1826 werd de 
bouwvallige voorgevel afgebroken en vervangen door een gecementeerde gevel.  
In 1913 volgde een ingrijpende verbouwing door architect Rouleau. Toen werd 
onder meer de voorgevel vernieuwd met kruisvensters en de kenmerkende rode 
luiken. Tot 1980 diende het gebouw vooral als gemeentehuis. Vanaf 1982 is het 
gebouw, na een verbouwing van het interieur, ingericht als museum.
Door de huidige renovatie heeft het pand een fantastische metamorfose ondergaan. 
Wat te denken van de goudkleurige gevelbekleding van Tecu®Gold rondom de in 
1912 toegevoegde achterbouw? Inspiratiebron vormde de kostbare reliekschrijnen 
waarin zich de overblijfselen van een heilige bevinden. Op deze plek bevindt zich 
ook de nieuwe, traploze hoofdingang van het museum. De lange zuidgevel aan de 
Meikoel ‘vertelt’ nu de geschiedenis van de verschillende bouwfasen: in het midden 
de originele stukken muur van het oorspronkelijke, 16e-eeuwse gebouw; rechts, 
aan de zijde van de Markt, de facelift van 1913 in neorenaissancestijl en links, aan 
de kant van de Nieuwe Markt, de gloednieuwe entree met onderscheidende gevel. 
Op dit moment is Museum W nog volop bezig met de herinrichting van de collectie. 
Dat betekent dat veel ruimten nog niet toegankelijk zijn. Desalniettemin kun je 
alvast kennis maken met de nieuwe opzet van de entreeruimte, het gerestaureerde 
trappenhuis en de in oude staat herstelde Raadszaal.
www.museumw.nl
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•	 Sneak preview is mogelijk; de zalen zijn echter nog niet te 
bezichtigen. 

•	 De voormalige Raadszaal is weer in oude luister hersteld 
naar de situatie van 1913.
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Welkom

TUIN BIRgITTINESSENKLOOSTER
maasstraat 17, 6001 eB Weert
Zaterdag 13.00 - 17.00 uur

Sinds 1442 is er op deze plek in de binnenstad een klooster voor zusters. Daarmee 
is dit het oudste klooster van Weert. Vanaf 1843 wonen de zusters Birgittinessen in 
deze Abdij Maria Hart. Zij zijn geroepen tot een leven van gebed en apostolische 
dienstbaarheid. ‘Maria Hart’ is dus een plaats van gebed en toewijding. 
In 1965 telde de communiteit 27 leden, met een abdis als hoofd van het klooster. 
Het klooster heeft sindsdien een hele ontwikkeling doorgemaakt. Toen in de loop 
van de tijd het aantal slotzusters in het klooster in Weert afnam, werd besloten 
samen te gaan met een andere tak van de Orde. De nieuwe tak van de Orde met  
het Moederhuis in Rome heeft 55 kloosters over de gehele wereld en telt zo’n  
700 zusters. In 2006 kwamen jonge zusters van diverse culturele achtergronden 
vanuit Rome over om het Birgittijnse leven in Weert voort te zetten.
Eén zuster is nu nog een zogenaamde slotzuster. Slotzustersbidden en werken  
achter de muren van het klooster. Zeven van de zusters hebben naast het gebed  
de zorg voor de gasten op zich genomen. 
Met de rustige leefwijze van de Birgittinessen zijn ze een vast onderdeel in de  
Weerter samenleving en worden vaak om gebed gevraagd.
Trouw aan het oorspronkelijke karakter van de orde, hebben de zusters zich heel 
bijzonder toegewijd aan de eenheid van de christenen. De zusters wijden zich naast 
het gebed eveneens aan het apostolaat van de oecumenische gastvrijheid.
www.birgittinessen.nl 
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•	 Vanuit de tuin is het carillonconcert tussen 15.00 en 15.45 uur 
goed te horen met prachtig uitzicht op de St.-Martinuskerk 
met de drie even hoge schepen en de majestueuze toren.

• 
•	 De zusters maken het heerlijkste gebak en brood in hun 

kloosterkeuken.
• 
•	 Dit jaar is het gastenhuis gerestaureerd met subsidie van  

de provincie Limburg en de gemeente Weert.
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BETHELKERK
maasPoort 30, 6001 BP Weert
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Rond 1800 telde Weert bijna geen protestanten meer. De weinigen die er nog waren 
vonden ‘onderdak’ in de Protestantse kerk in Budel. De Weerter protestanten werden 
in de volksmond ‘geuzen’ genoemd. Dit verwijst naar 1566 waar een groep edelen 
in opstand kwam tegen de vervolging van de protestanten, zij noemden zichzelf 
‘geuzen’. Vandaar de naam Geuzendijk voor de weg tussen Weert en Budel.
Langzaam kwamen er weer protestanten in Weert wonen en in 1912 werd de eerste 
steen gelegd van het protestantse kerkje in Weert. Boven de ingang is een steen 
gemetseld daarop staat: “Gewisselijk is de Heer aan deze plaats”. Dit verwijst naar 
Genesis 28 waar Jacob op de vlucht is voor zijn broer en slaapt in de woestijn. Hij 
hoort de stem van zijn Heer. De naam Bethelkerk (huis van God) verwijst hier naar.
In 1965/1968 werden plannen ontwikkeld om de kerk te renoveren. Het protestant-
se kleuterschooltje dat achter de kerk stond werd aangekocht. Maar het schooltje 
moest wel helemaal worden verbouwd. Men bedacht andere plannen, het schooltje 
werd afgebroken. De kerkzaal werd uitgebreid met een liturgisch centrum en een 
vergroting van het balkon. Verder kwamen er een gemeentecentrum, een consistorie 
en een keukentje.
In oktober 1974 werd de kerk heropend. Tijdens de renovatie vond de gemeente 
tijdelijk onderdak in de dagkapel van de paters Franciskanen aan de Biest.
De protestantse kerk Weert is een open gemeente, iedereen is welkom. Door de 
week zijn er diverse activiteiten en elke zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst.
www.bethelkerk-weert.nl 
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Welkom
•	 Om 14.00 uur orgelconcert door Mathieu Adriaens.
• 
•	 Om 15.15 uur a capella zang met een oecumenische insteek 

van Capella sine Vinculis. 
• 
•	 Bezienswaardigheden zijn het doopvont en de Statenbijbel 

van 1852.
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PATERSKERK
Biest 43, 6001 aP, Weert
Zaterdag 14.00 uur tot sluiting, Zondag 14.00 - 18.00 uur

Nabij het centrum van Weert, gelegen aan de Biest, staat de monumentale Paters-
kerk. Een bijzondere locatie: een franciscaner klooster en kerk uit 1461 en dynastieke 
grafkapel van de heren van Horne. Er wordt al meer dan 550 jaar gebeden, gedoopt, 
getrouwd en begraven, gewandeld, gewerkt, gekookt, bier gebrouwen, gehandeld 
en gemusiceerd. 
De Paterskerk bood voor al die gelegenheden een grote representatieve ruimte in 
de stad Weert. 
De huidige Paterskerk vervult in het stadleven een vergelijkbare rol in een andere 
tijd. Ook nu ontmoeten mensen elkaar hier, zijn tentoonstellingen te bezichtigen, 
worden feestelijke en plechtige bijeenkomsten gehouden en vinden er culturele 
manifestaties plaats. Dit alles gebeurt in een prachtige monumentale ambiance die 
de band met het verleden direct zichtbaar maakt.
Tijdens dit weekend wordt de Paterskerk omgeturnd tot een ‘Holy Food Market’, een 
overdekte markthal met internationaal getinte eetstandjes. Tijdens dit weekend kan 
je ongedwongen en relaxed genieten van kleine gerechten en bijzondere drankjes. 
Expositie ‘Weerter glasnegatieven’ met afdrukken van glasnegatieven uit privé-
archieven en het Gemeentearchief Weert uit de periode 1880 - 1920. De Weerter  
families Kneepkens, Esser, Smeets en Dor legden de stad op beeld vast.  
Ze fotografeerden de Martinuskerk, kloosters, het kasteel, (heren)woningen, straten 
en interieurs. De collectie werd de afgelopen jaren gedigitaliseerd en is nu te zien.
www.paterskerk.nl 
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Welkom
•	 Neem een kijkje bij de expositie ‘Weerter glasnegatieven’ 

uit de periode 1880 - 1920.

•	 Of proef van de hapjes en drankjes van de Holy Food 
Market in deze monumentale ambiance. 

•	 Ook de vorig jaar (her)ontdekte kelder is te bezoeken.
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FRANCISCUS HUIS WEERT
Biest 43a, 6001 aP Weert 
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

De voormalige Franciscuskerk is in de jaren ’60 van de vorige eeuw gebouwd omdat 
de naastgelegen Paterskerk te klein werd. De Paterskerk werd op 19 augustus 1954 
aangewezen als rectoraatskerk. Deze gotische kerk van de paters franciscanen was 
echter niet berekend op de groeiende bevolking van de wijk Biest. De eerste voor-
stellen waren om de bestaande kerk uit te breiden. Uitbreiding was niet alleen duur, 
maar zou tevens de monumentaliteit van kerk en klooster aantasten.
In 1957 wordt definitief afgezien van vergroting en besloten tot nieuwbouw. Architect 
Anton Swinkels uit Maastricht heeft hiervoor het ontwerp gemaakt. Inmiddels is  
in 1956 een bouwfonds gesticht. Op 10 november 1961 werd de aanbesteding 
gehouden. Het werk wordt gegund aan de Weerter firma P.M. Gijbels en Zoon.  
De eerste steen is op 28 oktober 1962 gelegd. De in Tungelroy geboren bisschop 
van Roermond Mgr. Moors wijdt de kerk in op 6 juli 1963.
De kerk is in 2012 aan de eredienst onttrokken. In 2014 is het op particulier initiatief 
schoongemaakte en opgeknapte gebouw weer geopend. Het Franciscus Huis Weert 
wordt gebruikt voor maatschappelijke doeleinden, sociale en culturele activiteiten. 
Er vinden – buiten tijden van corona - met grote regelmaat mooie concerten plaats. 
De locatie is vanwege de zeer goede akoestiek erg geliefd bij menig koor en orgel-
liefhebber. De nationale pers werd gehaald toen hier een overdekte schaatsbaan 
was. Tijdens de corona-maatregelen is de kerkzaal vanwege de ruime opzet gebruikt 
als middelbare-schoollocatie.  
www.franciscushuisweert.nl 
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Welkom
•		 Bewonder het enorme glas-in-loodraam van kunstenaar 

Daan Wildschut dat het leven van de H. Franciscus  
uitbeeldt.

•		 Een expositie op banners geeft informatie over  
de H. Franciscus.
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VOORBURCHT NIJENBORgH
Biest 3, 6001 an Weert
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, Zondag 10.00 - 17.00 uur

Weert ligt op een hoge dekzandrug, het zogeheten Eiland van Weert. Vanwege de 
hoge ligging was er gebrek aan water. Dat water was nodig voor de verdediging en 
de wol- en lakenhandel (en natuurlijk voor het brouwen van bier). In de 13e eeuw 
is de twaalf kilometer lange Bocholter- ofwel Weerterbeek gegraven vanuit Bocholt 
(België) om water aan te voeren voor de kasteelgracht. Dit bepaalde de positie van 
Weert als vestingstad aan historische handelsroutes. Aan deze route liggen ook de 
middeleeuwse rijks monumenten Aldenborgh, Martinuskerk en het eerste stadhuis, 
nu Museum W. 
Het kasteelcomplex van de Nijenborgh met de daaromheen liggende vrije velden 
(de schootsvelden) is een belangrijk onderdeel in dit lint. De plek is nauw verbonden 
met de nationale geschiedenis. Dit is de plek waar de heren van Horne, inclusief de 
laatste graaf van Horne, resideerden. Deze Philips de Montmorency werd in 1568 
samen met Lamoraal van Egmond in Brussel onthoofd. Deze gebeurtenis was mede 
de aanleiding voor de Nederlandse opstand ofwel 80-jarige oorlog, die leidde tot de 
vorming van het huidige Nederland. 
Omstreeks 1432 werd gestart met de bouw van dit kasteel in opdracht van Jacob I 
van Horne. De opzet met hoofd- en voorburcht stamt uit deze tijd. Tijdens een 
belegering werd het kasteel in 1702 zwaar beschadigd. Sindsdien is de poortruïne 
iconisch voor de stad Weert. Jarenlang reden de vrachtwagens van houthandel 
Scheijmans door de poort. De gemeente heeft het terrein in 2020 aangekocht en 
het bedrijf is verplaatst. Dit jaar is de voorburcht gesaneerd en heeft archeologisch 
onderzoek plaatsgevonden. Het hele terrein is heringericht met speciale aandacht 
voor duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptie. Er zijn plannen om de poort 
te herstellen. Daarmee wordt deze het visitekaartje van het geheel heringerichte 
stadspark.
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Welkom
•		 De herinrichting van het hele gebied is mede mogelijk 

gemaakt met subsidie van de Erfgoed Deal en de provincie 
Limburg.

•		 De voorburcht en de schootsvelden zijn te bezoeken; 
 het herenhuis dat nog bewoond wordt, is niet open.
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WILHELMUS-HUBERTUSMOLEN
oude hushoverWeg 30, 6003 ac Weert
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, Zondag 10.00 - 17.00 uur

De Wilhelmus-Hubertus molen werd in 1904 gebouwd, gebruik makend van onder-
delen van een standerdmolen, die door blikseminslag was vernietigd. Die molen 
stond iets dichter bij de stad. De stad breidde echter steeds verder uit. Daarom werd 
voor een nieuwe plek gekozen, verder van de stad af. Daar was de molen verzekerd 
van een betere windvang. 
Nu in 2021 staat deze molen nog steeds prominent aan de ingang van Weert. De 
molen is extra ruim en hoog gebouwd om meerdere functies mogelijk te maken. 
Daardoor is er naast het gebruik als maalwerktuig ook nog ruimte voor een bijzon-
dere sfeervolle woning en een topklasse restaurant. 
Adriaens Molenbouw Weert spendeert jaarlijks vele uren om het monument in ere 
te houden. De steenkuip, de molenstenen, de kaar en de schudde-bak zijn volledig 
in oude staat gerestaureerd. Daarmee is het malen van vruchten een peulenschilletje. 
Verder zijn er enkele balken van de steenzolder extra verstevigd, daar ze door de 
tand des tijds iets waren gaan verzakken. 
De laatste grote klus afgelopen jaar was het vervangen van de lange schoor in de 
staart van de molen. Via de constructie met de lange en korte schoren en de lange 
en korte spruiten kan de molen op de wind worden gezet. Die lange balken die een 
stevige driehoek vormen zie je buiten het silhouet van de molen uitsteken. Vraag 
maar eens aan de molenaar hoe dat precies werkt.
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Welkom
•		 De molen draait regelmatig, daar de eigenaar ook het 
 diploma van ‘vrijwillig Molenaar’ op zak heeft. 
 Kom gerust eens kijken in en rondom dit levendige 
 monument.
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TURKSE MOSKEE
coenraad aBelsstraat 36a, 6001 vl Weert
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, Zondag 10.00 - 17.00 uur

Door de befaamde Roermondse architect Pierre (P.J.H.) Cuypers wordt een kapel 
ontworpen voor het in 1906 gebouwde Missiehuis van de paters van de Heilige 
Geest. De oorspronkelijke bakstenen kapel, afgedekt met leien in een maasdekking, 
is gebouwd in neo-romaanse stijl.  Hoofdopzet was een sobere, eenbeukige hoog 
opgaande kapel, afgesloten aan de zuidzijde door een vrijwel halfronde apsis.
Op de tekening van Cuypers was al aangegeven dat uitbreiding met een zijbeuk 
naar de straatzijde mogelijk was. In 1930 wordt de kapel uitgebreid, ditmaal naar 
een ontwerp van architect J. Franssen, eveneens uit Roermond.
In 1947 is in de halfronde uitbouw door de kunstenaar pater François Mes een 
wandschildering aangebracht. Afgebeeld werden Madonna met kind geflankeerd 
door de apostelen Petrus en Paulus. Daarbij zijn de ramen van de apsis dichtgezet. 
Deze schildering is bewaard gebleven, maar nu niet meer zichtbaar vanwege het 
verlaagde plafond.
In 1989 wordt de kapel als Turkse moskee in gebruik genomen. Er is een nieuw  
interieur ingebouwd zodat de gebedsdiensten volgens voorgeschreven traditie 
kunnen worden uitgevoerd.
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Welkom
•		 U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in de  

Osman Gazi moskee. Respecteer wel de gastvrijheid  
en regels van deze moskee.
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FATIMA HUIS
coenraad aBelsstraat 31a, 6001 vj Weert
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur, Zondag 10.00 - 16.00 uur

De eerste steen van deze voormalige Fatimakerk werd gelegd op 19 april 1954 en 
de kerk werd ingezegend op 25 maart 1955. Architect is Weertenaar Pierre Weegels, 
ook bekend van wederopbouwcomplex de Lichtenberg. De plattegrond van de kerk 
heeft een kenmerkende uitwaaierende vorm. Aannemer is P.M. Gijbels en Zoon uit 
Weert geweest. 
De kerk is in 2011 aan de eredienst onttrokken. In juni 2014 is de kerk overgegaan in 
particuliere handen. De doelstelling van het Fatima Huis is om het voormalige kerk-
gebouw te gebruiken voor maatschappelijke doeleinden, vooral sociale, educatieve 
en culturele activiteiten. 
Het gebouw is met hulp van de provincie Limburg grondig gerestaureerd.  
De Fatima Kapel is als devotiekapel gehandhaafd en regelmatig open. Sinds 2019 
zijn hier op zondag de diensten van de Eritrese christelijke oosters-orthodoxe kerk. 
Op deze manier is er een waardige herbestemming geven aan de kerk. Binnen in de 
voormalige kerk vind je vele symbolen die met de oorspronkelijke functie te maken 
hebben. Boven de hoofdentree verbeeldde Charles Eijck het Zonnewonder van 
Fatima. Het interieur is aangevuld met vele religieuze afbeeldingen van de nieuwe 
gebruikers.
De Eritrese christengemeenschap Tewahedo maakt ’s zondags gebruik van dit gebouw. 
U bent welkom om een kijkje te komen nemen vanaf de orgeltribune, maar verstoor 
de dienst niet. Respecteer ook de gastvrijheid en regels van deze kerk.
www.fatimahuis.nl 

 

 11 |  

Welkom
•		 U kunt ook de sacristie en de gang naar de voormalige 

pastorie, nu bed & breakfast, bezoeken. In deze gang zijn 
diverse afbeeldingen te zien van Hugo Brouwer en Pierre 
Weegels. 

•		 Startpunt LGOG-wandeling Wederopbouw Fatima zaterdag 
om 11.00 uur. Vooraf aanmelden via info•stadsgidsenweert.
nl o.v.v. Fatima.
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THEATER dE HUISKAMER
Wilhelminasingel 10B, 6001 gt Weert
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, Zondag 10.00 - 17.00 uur

Het pand is samen met Wilhelminasingel 12 in 1929 ontworpen door ir. Mathieu Bauwens, 
stadsarchitect van Weert. Het is gebouwd in de directe nabijheid van het Ursulinen-
klooster. 
Het pand Wilhelminasingel 10A en 10B is na de bouw in gebruik genomen als  
bewaarschool en patronaatszaal en heeft lange tijd gefunctioneerd als kleuter-
school. Er waren zelfs twee kleuterscholen van zusters Ursulinen: Sint Raphael en 
Sint Michael. 
Later heeft het gebouw onderdak geboden aan het Centrum voor opvang en  
verslavingszorg. De huidige functie van dit gebouw is Theater en Theatercafé.  
Daarbij heeft de toneelzaal op de verdieping weer een nieuw leven gekregen.
Het theater heeft (bijna) geen veranderingen aangebracht aan het gebouw maar 
heeft juist de oorspronkelijke stijl en kernmerken hersteld. Wel zijn de muren tussen 
de oorspronkelijke toiletten en de klaslokalen doorgebroken. 
Kenmerkend aan het gebouw zijn de glas-in-loodvensters, de oorspronkelijke ramen 
en deuren, het siersmeedwerk, het decoratieve metselwerk op de voorgevel en de 
keramische pirons op het dak. Heel expressief zijn de overstekken aan de achter-
gevel. Deze dienden als overkapping voor de zandbakken van de kleuterschool.
www.theaterdehuiskamer.nl 
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Welkom
•		 Kom gerust een kijkje nemen, ook bij 
 de theaterzaal op de verdieping.
 (niet rolstoel toegankelijk)
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MARIAKAPEL URSULINENHOF
ursulinenhof tussen 3 en 5, 6001 jd Weert
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

De Mariakapel aan het St.-Raphaelpad hoorde bij het klooster van de zusters Ursulinen. 
De kapel is waarschijnlijk tussen 1880 en 1900 gebouwd als Heilig Hartkapel in de 
privé-tuin van de zusters. 
De zusters Ursulinen kwamen op 21 maart 1876 als vluchtelingen vanuit Dorsten, 
Westfalen in Duitsland. De zusters kregen al snel een belangrijke rol in het onderwijs 
in Weert. Door uitbreidingen in het bezit is uiteindelijk vrijwel het gehele blok aan 
de Langstraat in beheer geweest van de zusters en hadden ze onder meer een  
pensionaat, kleuterscholen, een lagere school, een huishoudschool, maar ook en 
ULO en MMS. 
In 1989 trokken de zusters weg uit Weert en werd de kapel eigendom van de  
gemeente Weert. De kapel is in 1995 gerestaureerd als Mariakapel en geïntegreerd 
in het totale ontwerp van de Ursulinentuin. De Ursulinentuin is een groene oase in 
de binnenstad. 
Vanaf 2015 stelt de ‘Venerabele Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe 
tot Weert’ de kapel open op zaterdagen. Dit biedt bezoekers van Weert letterlijk  
heel laagdrempelig de gelegenheid om een kaarsje op te steken en een moment 
van bezinning te hebben.
De Broederschap, oorspronkelijk opgericht in 1404, is onderdeel van het cultureel 
erfgoed in Weert. De Broederschap heeft als doel het bevorderen van de verering 
van Maria. Ze speelt een stimulerende rol in het creëren van verbondenheid in de 
Weerter geloofsgemeenschap. Ook draagt zij haar doelstelling breder uit door maat-
schappelijke dienstverlening te bieden aan onder andere de Voedselbank Weert. 
www.broederschapweert.nl
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Welkom
•		 De broedermeesters zijn aanwezig om u uitleg 
 te geven over hun activiteiten en het kapelletje.
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ST.-JOSEPHKERK
st. joZefskerkPlein 1, 6006 Zh Weert
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, Zondag 10.00 - 17.00 uur

De RK Sint-Joseph parochiekerk is gebouwd in 1939 naar ontwerp van architect 
Alphonse Boosten in neoromaanse stijl. De parochiekerk ligt in de wijk Keent en 
heeft een groot voorplein. De kerk is buiten proportie groot voor de wijk Keent. 
Dat komt omdat de kerk werd gebouwd als garnizoenskerk voor de in 1939 gebouwde 
nabijgelegen Van Horne kazerne. 
De kerk bevat diverse kunstwerken. Charles Vos is de geestelijk vader van het 
beeldhouwwerk aan de rondboog bij de ingang en van kruiswegstaties in de kerk. 
Tevens zijn er een aantal gekleurde betonreliëfs van Harrie Martens aanwezig. 
Deze kunstenaar was als docent tekenen verbonden aan het Bisschoppelijk College. 
Deze reliëfs zijn bij de eerste renovatie in 1959 aangebracht. Daarnaast is er ook een 
aantal doeken van Sjer Jacobs te bezichtigen.
De monumentale glas-in-loodramen komen uit de kapel van huize Severen in 
Maastricht-Amby. Deze zijn in de jaren ‘50 van de vorige eeuw door de Maastrichtse 
kunstenaars Ad Maas en Jo de Visser vervaardigd. Deze ramen zijn geplaatst bij de 
tweede renovatie van 1987. 
De kerk is onderdeel van het RK eiland Keent, dat ook een noodkerk (later patronaats-
gebouw), pastorie, kapelanie, kerkhof en de jongens- en meisjesschool omvatte. 
De voormalige meisjesschool, de Agnesschool, is in 2003 gesloopt. In de voormalige 
jongensschool, de Dr. Poelsschool, is nu wijkaccommodatie Keenter Hart gevestigd. 
In tijden van corona komt de grootte van de kerk goed van pas; hier is afstand houden 
geen probleem.
www.parochiesweertzuidoost.nl
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Welkom
•		 14.00 uur a capella zang door Capella Sine Vinculis 
 met een oecumenische insteek.
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ST.-ANNAMOLEN KEENT 
keenterstraat 1a, 6006 PW keent
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, Zondag 10.00 - 17.00 uur

‘Mijn, jouw, ónze molen’, is onze vertaling op de Annamolen Keent van het thema 
‘Mijn monument is jouw monument’. De Annamolen van Keent brengt dit jaar de 
gastvrijheid die dit thema uitstraalt, nadrukkelijk in de praktijk. Dat doen we met 
rondleidingen (ook in het Turks en Marokkaans), een speciale voeltafel voor mensen 
met een visuele beperking, voorbeeld-lessen Junior Molenaar voor jongeren en tal 
van andere activiteiten. 
Wij nodigen iedereen uit met ons mee te komen ervaren hoe de Annamolen van 
Keent mijn, jouw, ónze molen is.
De Sint Annamolen staat al sinds 1911/1912 op de hoek van de Keenterstraat en de 
Bocholterweg aan de zuidelijke stadsrand van Weert. Een markante molen die niet 
alléén van buiten mooi is om te bekijken. Want achter de, deels wit bepleisterde, 
muren gaat veel indrukwekkende techniek schuil. Wieken, as, spil, wielen, touwen, 
kettingen, molenstenen: een molen is een en al techniek en beweging. Kom zelf 
kijken naar dit staaltje van eeuwenoud technisch vernuft. Een toonbeeld van duur-
zaamheid.
Een molen is dan ook niet zomaar een ding. Een molen leeft, heeft een ziel, een 
karakter. Een molen heeft ook een eigen wil. Als de molen draait en maalt, hoor je 
het kraken, ruik je de molenstenen en voel je de kracht van de wind. De molen praat 
dan met de molenaar. 
Dát gevoel, die ervaring, willen wij als vrijwilligers van de Annamolen ook graag  
onze gasten laten ervaren. Kom met ons luisteren naar dit Verhaal van de Molen. 
Misschien wordt ónze molen dan ook een beetje (of helemaal) jouw molen.
www.kempenbroekmolens.nl
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Welkom
•		 Voeltafel voor visueel beperkten.

•		 Webcam voor mensen die de steile molentrappen niet op 
kunnen.

•		 Digitale expositie ‘Molens worden groot’.
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MOESELKAPEL
irenelaan 93, 6006 hc Weert
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, Zondag 10.00 - 17.00 uur

De huidige Moeselkapel is gebouwd in 1926 naar ontwerp van stadsarchitect  
ir. Mathieu Bauwens. Dat is dezelfde architect als van onder andere de St.-Martinus-
school en het gebouw waar nu Theater de Huiskamer is gevestigd. Vanaf 1912 stond 
hier eerst, vlak naast de huidige locatie, de voorganger van deze kapel. Dat was een 
omgebouwd boterfabriekje van het buurtschap Moesel. Dat gebouwtje was echter 
al snel te klein voor de grote toeloop van gelovigen.
Belangrijk onderdeel van de kapel is de Maria- of Lourdesgrot. Deze is een kopie 
van de grot bij de Franse stad Lourdes waar in 1858 Maria zou zijn verschenen aan 
Bernadette Soubirous. De grot is nagebouwd inclusief een nis met daarin een wit 
Mariabeeld met een blauwe sjerp en een rozenkrans. Voor de grot staat een beeld 
van een omhoogkijkende, knielende Bernadette in gebed.
Voor het eeuwfeest in 2012 is het interieur van de kapel geschilderd. Daarbij zijn de 
oorspronkelijke sjabloonschilderingen weer op het plafond aangebracht. Tevens is 
het dak gerenoveerd, waarbij de kunstleien zijn vervangen door natuurleien. 
De kapel is dagelijks open en er worden doopvieringen, huwelijken en uitvaarten 
gehouden. Vanwege de coronamaatregelen is er dinsdags tot en met vrijdags een 
H. Mis om 9.00 uur.
www.parochiesweertzuidoost.nl  
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Welkom
•		 Iedereen is welkom om een kaarsje op te steken bij 
 Maria om haar iets te vragen of haar te bedanken.

•		 Laatste aanwinsten zijn een beeld van de H. Anna 
 (moeder van Maria) en een relikwie van de H. Bernadette. 
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KUNSTCENTRUM LICHTENBERg
ijZerenmanWeg 15, 6006 ta Weert
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, Zondag 10.00 - 17.00 uur

Stichting Kunstcentrum Weert (SKW) huist sinds 1994 in het voormalig sanitair  
gebouw van het recreatiecomplex de Lichtenberg. Het is een ontwerp van de  
Weerter architect Pierre Weegels, gebouwd in 1954. Vroeger waren hier de (voor 
mannen en vrouwen gescheiden) garderobes en toiletten. Dit is nog herkenbaar  
aan de aparte ingangen links en rechts. 
Op de voorzijde is de tekst te zien ‘ars celare artem’: het is kunst om kunst te  
verbergen. Deze tekst is niet uit de bouwtijd, maar later aangebracht. Het hele  
recreatiecomplex de Lichtenberg uit de wederopbouw is in 2010 aangewezen  
als rijks monument. 
Het gebouw dient als vergaderlocatie voor de Weerter kunstenaars. Ook is er  
normaal gesproken elk eerste weekend van de maand een expositie.
Het SKW bestaat uit een groep kunstenaars van verschillende disciplines. Tijdens dit 
weekend tonen Saskia Keijzers, Jarka Vranovsky, Helmi Coenders, Yvonne Schroeten, 
Emmy van de Venne, Inge de Monte en Florence Husen hun werk op deze voor hen 
zo bekende plek. Er is nu zeer divers werk te bewonderen op gebied van fotografie 
tot textiel en van ruimtelijk werk tot schilderkunst.
www.kunstcentrumweert.nl 
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Welkom
•		 Op zondag kunnen kinderen en enthousiaste ouders 

onderduiken in de romeinse tijd en middeleeuwen door 

het maken van een oud werktuig of oude wapenstok. 

 De workshop wordt gegeven door de aanwezige  

kunstenaars. Er wordt gewerkt met hout en karton. 

 U bent de hele dag welkom.
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MARIAKAPEL LICHTENBERg
ijZerenmanWeg 15, 6006 ta Weert
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, Zondag 10.00 - 17.00 uur

De Weerter architect Pierre Weegels ontwierp deze kapel in samenspraak met docent 
tekenen Harrie Martens. Het gebouw doet met zijn gebogen lijnen denken aan de 
architectuur van Le Corbusier. De kapel is onderdeel van het wederopbouwcomplex 
de Lichtenberg, dat in 2010 werd aangewezen als rijks monument. De kapel kwam in 
datzelfde jaar in eigendom van de gemeente Weert. Het meest noodzakelijke nood-
herstel aan het dak is direct uitgevoerd. In 2013 volgde de hele restauratie. 
De belangrijkste werkzaamheden aan de kapel waren het herstel van natuurstenen 
trappen, het restaureren van de mozaïeken, het terugbrengen van het glas-in-lood 
en de restauratie van de lantaarn, inclusief bekroning met kruis. De glas-in-lood  
ramen zijn hersteld op basis van een kleurenfoto uit de jaren zestig en de glasresten 
die nog in de sponningen zaten. De ramen zijn non-figuratief. Vooral als de zon 
schijnt, zie je van binnenuit een kleurrijk schouwspel van het glas in lood. 
De deur is een replica van de oorspronkelijke afsluiting. Die oorspronkelijke deur 
is aan de gemeente geschonken en opgenomen in de collectie van het museum. 
Op de replica zie je het kunstige en karakteristieke silhouet van Maria met kind dat 
nauwgezet is nagemaakt.
Sinds 2017 is de Lichtenberg inclusief deze kapel particulier bezit. De kapel is  
geschikt als expositieruimte of voor kleinere (muzikale) optredens. Gebruik als stilte- 
of meditatieruimte is eveneens denkbaar. Ook is het een prachtige locatie om in het 
huwelijksbootje te stappen.
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Welkom
•		 Boven de deur zie je het Maria-monogram: de letters 

 A en M verweven. Deze letters staan voor Ave Maria 

 (= gegroet Maria).

• 

•		 Lucy van Duppen exposeert haar werk in deze 

 sfeervolle setting.
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BOCHOLTERBEEK
tegenover kaZernelaan 142-144, 6006 sP Weert 
(naBij Bushokje aan Zijde nmc)
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, Zondag 10.00 - 17.00 uur

De Bocholterbeek, ook wel bekend als de Weerterbeek, heeft een belangrijke rol 
gespeeld in de ontwikkeling van Weert. Hiervoor gaan we terug naar 1296. In dat 
jaar bevestigt Aert, graaf van Loon, een overeenkomst tussen zijn leenman Gosen 
van Born, heer van Bocholt, en Willem van Horn, heer van Weert. Dit document gaat 
over het aftappen van water uit de Aabeek ten behoeve van een beek naar Weert. 
De afvoersluis in de Aabeek iets voorbij de Nedermolen van Bocholt, net onder de 
jurisdictie van Bree, heeft dan de grootte van een ‘biecaer’ of bijenkorf. 
De sluis zelf wordt het ‘caer’ genoemd. Het water is nodig voor de gracht rondom het 
versterkte huis, de Aldenborgh (= oude burcht) aan de Biest van de heer van Weert. 
Later is het water van belang voor de grachten rondom de stad en de grachten rond 
de Nijenborgh (= nieuwe burcht), ook aan de Biest.
Het water dient daarnaast voor het verwerken van het ‘Weerter laken’. Dit wolambacht 
brengt heel wat welvaart voor de stad. Alle stappen van dit proces, zoals het schapen 
houden, wol wassen, kaarden, spinnen en verven, zorgen voor werkgelegenheid.
Overigens is het niet altijd in pais en vree tussen Bocholt en Weert geweest. 
Nog in het begin van de twintigste eeuw zijn er geschillen tussen de stad Weert 
en particulieren over het onttrekken van water aan de Bocholterbeek. Belangen 
van landbouw en watermolens lopen uiteen. In de loop der tijd is het tracé van de 
Bocholterbeek grotendeels uit het landschap verdwenen. Om deze beter herkenbaar 
te maken en informatie te geven is een ’Archeo-speerpunt’ geplaatst.
www.archeoroutelimburg.nl en www.grensgevallen.eu
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Welkom
•		 Bezoek ook op zondag tussen 14 u en 17 u het extra infor-

matiepunt bij de grensovergang Bocholterweg.

•		 Download de speciale Archeoroute-app en kom meer te 
weten over deze bijzondere beek.

• 
•		 Via de app zijn ook de andere locaties te vinden, zoals 
 Boshoverheide.
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BOSHOVERSCHANS EN ST.-OdAKAPEL
schansBeemdWeg 11, 6002 ae Boshoven
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, Zondag 10.00 - 17.00 uur 

Historisch gezien biedt de Boshoverschans een beschutte plek voor alle omwonenden. 
In tijden van nood hadden alle omwonenden een eigen plek op de schans. In de 
kapel hangt hiervan nog een plattegrond. Op een schans kun je je verschansen en 
een veilig heenkomen vinden. Volgens de legende was de Schotse koningsdochter 
Oda op de vlucht voor haar vader en vond zij in de 7e eeuw al een schuilplaats op 
deze plek. 
De Boshoverschans is waarschijnlijk het oudste element in dit gebied. Deze omgrachte 
vluchtschans stamt uit de 1e helft van de 17e eeuw en de St.-Odakapel stond in 
1722 op deze plaats. Deze schans is de best bewaard gebleven historische boeren-
schans van Nederland en met de kapel aangewezen als rijks beschermd monument.
Ook de omgeving is karakteristiek en aangewezen als gemeentelijk beschermd 
dorpsgezicht. Dit ligt vooral in het oude wegenpatroon met onverharde wegen, de 
schans met kapel en de verkaveling. Ook de karakteristieke agrarische bebouwing 
met groenstructuren en waterlopen die zijn gevormd tijdens de ontginningsperiode 
in de vroege 19e eeuw zijn karakteristiek. 
De kapel biedt plaats aan ongeveer 70 mensen. Het interieur bevat diverse beelden, 
waaronder die van de H. Oda en de H. Apollonia. H. Oda is op wonderbaarlijke wijze 
genezen van blindheid en wordt daarom aangeroepen bij oogziekten. Bijstand van 
H. Apollonia wordt gevraagd bij tandpijn en zij is de patrones van tandartsen. 
De kapel is opengesteld voor bezichtiging door de stichting Schans en kapel van het 
gehucht Boshoven.
www.odakapelweert.nl 

 

 20 |  

Welkom
•		 Tegenwoordig biedt de eeuwenoude Kapel van de H. Oda 
 en de H. Apollonia op de schans een gastvrij onthaal voor 

alle bezoekers die belang stellen in erfgoed of rust nemen 
voor een moment van gebed en bezinning.
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MOLEN dE HOOP
coolenstraat 24c, 6005 nZ sWartBroek
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, Zondag 11.00 - 17.00 uur

Molen De Hoop is van origine geen Limburgse molen, maar is in 1849 gebouwd 
in Vlaardingen. Aan de kop van de Westhavenkade heeft hij daar tot 1904 dienst 
gedaan als pelmolen. 
In 1905 kocht landbouwer en koopman Joosten uit Nederweert deze molen om 
hem in Swartbroek door molenaar Weekers te laten opbouwen tot korenmolen.  
In 1905 was het transport in onderdelen van een grote achtkante molen van  
Vlaardingen naar Limburg geen kleinigheid.
Gelukkig stond de molen aan het havenhoofd in Vlaardingen en konden alle  
onderdelen per schip onder zeil naar Den Bosch worden vervoerd.
Verder ging de reis met een kleinere trekschuit over de smalle Zuid Willemsvaart 
naar het kanaal Wessem Nederweert, nog geen kilometer van Swartbroek. 
Daar werd de molen in onderdelen met paard en wagen naar de Coolenstraat 
gebracht om als beltmolen te worden opgebouwd.
Na vele wisselingen van eigenaren en molenaars - en even zo vele renovaties en  
restauraties - is korenmolen De Hoop na de grote restauratie van 1987 gelukkig 
weer een echte stellingmolen.
Het groot onderhoud van de laatste jaren zorgt er voor dat molen De Hoop, al ruim 
110 jaar gezichtsbepalend voor de skyline van Swartbroek, in volle glorie zijn poort 
kan openen voor de bezoekers. Op de eerste verdieping zal een kunstexpositie te 
bewonderen zijn en op de begane grond is er een expositie over de historie van de 
molen. 
www.molendehoopswartbroek.nl 
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Welkom
•		 Het uitzicht vanaf de stelling (‘balkon’) van deze 
 molen is prachtig!

• Beroepsmolenaar Peter Stultiens kan je alles vertellen 
over de werking van de molen.
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ST.-ANNAMOLEN TUNgELROy
tungeler dorPsstraat 75a, 6005 rh tungelroy
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur, Zondag 11.00 - 17.00 uur

De Sint Annamolen van Tungelroy werd in 1875 in opdracht van Jan Mathijs Peerlings 
gebouwd als vervanging voor twee watermolens langs de Tungelroysebeek. De 
familie Peerlings zou ruim honderd jaar, tot 1978, eigenaar van de molen blijven.
Vroeger was de molen rechtstreeks verbonden met een magazijn waarin in 1908 
een door een zuiggasmotor aangedreven maalstoel werd geplaatst. Omstreeks 1927 
kreeg deze maalderij ook nog een diesel aangedreven houtzaag. In 1939 werd de 
molen bovendien van moderne stroomlijnwieken voorzien. Desondanks volgde in 
de jaren vijftig van de 20e eeuw stillegging van de windmolen. Molenaar Peerlings 
maalde voortaan alleen nog met de motorisch aangedreven maalstoel in het maga-
zijn. De molen zelf verviel hierna snel.
In 1967 volgde een grote restauratie waarbij de kap, luizolder, steenzolder en meel-
zolder grotendeels werden vernieuwd. Daarbij werden onderdelen van een wind-
molen uit Hardenberg gebruikt. Ook de maalstenen werden vervangen door een 
koppel tweedehands stenen en in de molen werd een silo met elevator geplaatst. 
Deze voorziet de twee maalgangen van graan.  Ondanks deze aanpassingen bleek 
het niet meer mogelijk met de windmolen je boterham te verdienen. In de jaren 
zeventig volgde de definitieve stillegging waarna de conditie van de molen weer 
snel verslechterde. 
In 1991 kocht de gemeente Weert de molen. Bij die gelegenheid werd het magazijn 
van de molen gescheiden door een deel te slopen. Ook onderging de molen een 
nieuwe opknapbeurt. Thei Nijs uit Stramproy werd de vrijwillig molenaar.
Ruim tien jaar geleden is de molen ingrijpend gerestaureerd. Onlangs zijn de nieuwe 
schoren van de staart aangebracht en is de hele molen geschilderd.
www.kempenbroekmolens.nl
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Welkom
•		 Meer weten over deze molen? 
 De molenaars weten er veel over te vertellen. 

•		 De lengte van de roede (= twee wiekarmen) is 25,6 m en 
 de tanden van de tandwielen heten bij een molen ‘kammen’.
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H. BARBARAKERK
tungeler dorPsstraat 66, 6005 rk tungelroy
Zondag 10.00 - 17.00 uur

De Barbarakerk werd eind 18de eeuw gebouwd als een eenbeukige kerk.  
Op 31 oktober 1792 werd de eerste steen gelegd en op 2 december 1793 was  
de inzegening. 
In 1912 - ’13 volgde een verbouwing tot een kruiskerk met een dwarsschip en  
een priesterkoor. Uit deze periode stammen ook de glas-in-lood ramen van  
Jean den Rooijen.
De toren werd in 1926 verhoogd tot 36 m. De verbouwing en de verhoging van  
de toren werden door architect Stals uit Stramproy ontworpen.
In de jaren 1954 –’55 werden de zijbeuken toegevoegd door de Weerter architect 
Pierre Weegels.
Sinds 1967 is de kerk een rijks monument. In het laatste decennium van de vorige 
eeuw is het monument gerestaureerd.
De in Tungelroy geboren Petrus Moors, bisschop van Roermond van 1959 tot 1970, 
heeft op de begraafplaats naast deze kerk zijn laatste rustplaats. Tevens zijn er  
enkele oorlogsgraven.
Al bijna 230 jaar is de kerk het hart van Tungelroy en nog steeds bezoeken mensen 
de wekelijkse diensten in de kerk. 
www.webparochie.nl/parochies/tungelroy
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Welkom
•		 Sinds 2019 gaat pastoor Amal voor in de kerk. Pastoor Amal 

woont vanaf 2012 in Nederland en is geboren in India.
• 
•		 In 2017 vulde Anass Habib, geboren in Marokko en docent 

zang, deze kerk met zijn Arabisch/christelijke liederen.
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ROMEINSE BRUg
kruising molensteeg - tungelroyse Beek, tungelroy
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, Zondag 10.00 - 17.00 uur

In het beekdal van de Tungelroyse Beek zijn in 2009 resten gevonden van een houten 
brug uit de Romeinse tijd. Het was de eerste keer dat in Nederland resten van een 
dergelijke brug, uit die tijd, zijn gevonden. Enkele enthousiaste inwoners van Tungelroy 
vormden spontaan de werkgroep ‘Ommetje Romeinse brug’. Hun doel was het beekdal 
te ontsluiten en de brug zo goed mogelijk te reconstrueren. Dit gebeurde naast de 
oorspronkelijke plaats om de archeologische resten niet te verstoren.
Met dit plan werd in 2007 de eerste prijs behaald in de Limburgse Ommetjes prijs-
vraag. De brug werd officieel geopend op 22 juni 2008. In 2009 werd de YM van der 
Werffprijs toegekend aan de Romeinse brug, een landelijke prijs voor duurzame, 
archeologische monumentenzorg. 
De replicabrug werd opgenomen in twee ommetjes: de oost- en de westvariant.  
De ommetjes starten op het Barbaraplein bij de kerk, waar ook een overzichtskaart  
is geplaatst. Beide routes leiden naar de Romeinse brug waar ook een infobord is  
geplaatst. Eenmaal de brug over kun je kiezen voor de west- of voor de oostvariant 
van de wandeling. Beide wandelingen voeren langs de opnieuw slingerend aan-
gelegde Tungelroyse Beek met bijbehorende natuurwaarden.
Door de brug is een stukje inheems Romeins verleden weer beleefbaar gemaakt 
voor het publiek.
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Welkom
•		 Het Ommetje Romeinse brug kun je op eigen gelegenheid 

maken. 

•		 De rondleiding met een deskundige gids start zondag om 
10.00 uur, 12.00 uur en 14.00 uur bij de H. Barbarakerk in 
Tungelroy.
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ST.-JANSMOLEN
molenWeg 16, 6039 Zh stramProy
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur, Zondag 10.00 - 16.00 uur

Komende vanuit Weert over de Wilhelminastraat in Stramproy is deze houten 
gesloten standerdmolen al van ver te zien. De molen kent een geschiedenis van 
honderden jaren. Het is de oudste authentieke windmolen binnen het Weerterland. 
Om de molen op de wind te zetten, kruien in vaktaal, moet de molenaar het complete 
molenhuis, dat op een zware houten verticale as rust, met spierkracht draaien. 
Gelukkig helpen de lier en kruipalen dit werk lichter te maken.
De eerste schriftelijke verwijzingen naar de huidige molen dateren van de 16e eeuw. 
Op 31 augustus 1571 gaven de abdis en het Stift van Thorn de ‘wintmoolen tot 
Stramproie’ in erfpacht aan Cornelis Souts. In 1804 werd deze molen op de huidige 
plaats aan de rand van het dorp herbouwd. Mogelijk stond de molen eerder wat 
verder van het dorp.
Tussen 1804 en 1898 was de molen eigendom van de familie Veltmans. In 1898 
werd de molen verkocht aan de brouwersfamilie Maes uit Stramproy en in 1901 trad 
Hubert van de Winkel als molenaar in dienst van de familie Maes. In 1918 kwam 
Lei van de Winkel in zijn plaats op de molen. Lei zou tot zijn 80e verjaardag in 1975 
op de molen malen en bleef tot zijn dood op 85-jarige leeftijd nauw bij zijn St.-Jansmolen 
betrokken. Het bronzen beeld naast de molen herinnert aan deze Lei de mulder, de 
laatste beroepsmolenaar op deze molen.
Door de inzet van burgemeester Cees van Berckel volgde in 1968 een grote restauratie. 
Ruim 10 jaar geleden volgde een tweede omvangrijke opknapbeurt. De vrijwillige 
molenaars stellen het eeuwenoude mechaniek regelmatig in werking. 
www.kempenbroekmolens.nl
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Welkom
•		 In 2013 is het ambacht van molenaar opgenomen op de 

Nederlandse lijst van immaterieel erfgoed. Immaterieel 
erfgoed is ‘levend erfgoed’; tradities en gebruiken die van 
generatie op generatie worden overgedragen. In 2017 is dit 
ambacht opgenomen in de internationale Unesco lijst van 
immaterieel wereld-erfgoed.
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MOLEN dE NIJVERHEId
veldstraat 54, 6039 ed stramProy
Zondag 10.00 - 17.00 uur

De molen werd in 1903 gebouwd in opdracht van Michel Kunnen. In 1921 koopt 
Jacques Nijs, zoon van Wilhelmus Nijs, molenaar aan de Willemsvaart, de molen. 
Vandaar dat die in de volksmond bekend wordt als de ‘Nijsmolen’. 
De stilstaande molen, die tijdens het leven van Nijs perfect werd onderhouden,  
begon daarna gebreken te vertonen. In 1974 nam de gemeente Stramproy de 
molen van de familie Nijs over, waarna direct herstel door de firma Adriaens volgde. 
Sindsdien werd de molen zeer geregeld als instructiemolen gebruikt voor de opleiding 
van vrijwillig molenaars, dit alles onder leiding van Jacques Nijs jr.
De molen is nu eigendom van de gemeente Weert en in beheer bij Molenstichting 
Weerterland. De huidige mulders zijn Geert Hannen, Jack Leijssen, Marc Lamerikx, 
Rob Niens en Paul Horstman. 
De molen draait en maalt regelmatig en wordt daarnaast nog steeds gebruikt als  
instructiemolen voor de opleiding tot vrijwillige molenaar. Deze wordt verzorgd 
door het Gilde van Vrijwillige molenaars. Voor deze opleiding wordt de molen  
tweewekelijks vooral op zaterdagen gebruikt. Tientallen molenaars hebben de  
voorbije jaren op de Nijsmolen hun opleiding gevolgd.
www.kempenbroekmolens.nl 
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Welkom
•		 Molenaars hebben hun eigen taal. Vraag maar eens 
 wat een molen met blote benen en geknipte nagels is! 
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BAKKES NIJSMEULEBUûRT
veldstraat 54, 6039 ed stramProy
Zondag 10.00 - 17.00 uur

Sinds 2013 bestaat de Nijsmeulebuûrt in Stramproy. Wat begon als het herinrichten 
en verbeteren van de inrit naar de Nijsmolen is uitgegroeid tot een molentuin, een 
traditioneel hout gestookt bakhuis sinds 2016 en buurtparticipatie. Vrijwilligers  
onderhouden alles en verzorgen tal van activiteiten. Dus nabuurschap ‘pur sang’ 
vanaf het begin in 2013.
Er is van alles te zien en doen. Er is een belevingstuin, een tuin om te zien hoe kruiden 
groeien, wat voor kruiden er zijn, maar ook om ze te plukken en in de keuken te 
gebruiken. Hier wordt volop gebruik van gemaakt door de buurtbewoners. Er is 
ook een educatieve tuin waar men kan zien hoe koren groeit, hoe fruit en kruiden 
groeien. Dat is ook een smakelijke tuin: je kunt proeven van het fruit als dit rijp is 
en kruiden gebruiken om bijvoorbeeld thee of limonade te maken, naast het in de 
gerechten te doen. Ook de bloementuin biedt belevenis, van geur, kleur en schoon-
heid. Het is tevens een pluktuin waar je je eigen boeketje bloemen kan plukken. 
Het bakkes (bakhuis) is in 2016 gebouwd opnieuw geheel door vrijwilligers. 
Vrijwilligers die nu krikke (bos hout om te stoken) maken, de oven stoken, spiës 
(vlaaivulling) maken en vlaai bakken. Verder wordt er mik (ook pompoenbrood) 
gebakken, vlaaien en koekjes en zelfs pepernoten in december en pizza’s in de zomer.
www.nijsmolenbuurt.nl  
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Welkom
•		 Het insectenhotel biedt plaats aan tal van insecten en 
 ook deze beleving is mee te maken voor de bezoekers.
• 
•		 Kijk en ruik in de pluktuin én natuurlijk in het bakhuis 
 waar de versgebakken producten geuren.
• 
•		 Op 16 december 2016 ontvangt de Nijsmeulebuûrt 
 de Erfgoedprijs 2016 vanwege de bouw van dit bakhuis 
 bij de molen.
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BROEKMOLEN
grensWeg 8, 6039 rs stramProy
Zondag 10.00 - 17.00 uur

Het landgoed ‘Broekmolen’ ligt in het buurtschap Heyeroth ten westen van Stramproy. 
Het landgoed is ergens voor de 15e eeuw ontstaan in het bosrijke gebied ten zuiden 
van Weert. Stramproy behoorde voor de Franse Tijd tot het vorstendom Thorn.  
Dit bracht welvaart in het dorp, dat vroeger veel lakenweverijen had.
De Broekmolen in zijn huidige vorm dateert van 1738. In de 19e eeuw is er aan de 
huidige molen een deel aangebouwd dat ingericht werd als boerderij. Zo ontstond 
de boerderijwatermolen in zijn huidige vorm.
De Broekmolen is gebouwd aan een natuurlijke bocht in de oorspronkelijke Aabeek, 
op de grens van Nederland en België. De waterloop is gesplitst in een molentak, die 
het waterrad aandrijft, en de afslagtak. Het waterniveau wordt geregeld met sluizen, 
de zogenaamde verdeelwerken.
Vanaf het begin van de 19e eeuw fungeert de watermolen als graanmolen.  
De molen wordt aangedreven door een houten onderslagrad met plaatijzeren 
schoepen. De middellijn van het waterrad is gemiddeld 5,40 m. 
Ongeveer 10 jaar geleden is de molen geschikt gemaakt voor de opwekking van 
elektriciteit. Dit is gedaan om de watermolen een zinvolle functie te geven in een 
tijd waarin ons klimaat centraal staat in maatschappelijke discussies. De opwekking 
van elektriciteit gebeurt volledig apart van de watermolen middels een Francis 
turbine. De molen is geheel maalvaardig gebleven. Met twee koppels stenen is de 
molen in gebruik als graanmolen en een koppel staat open voor educatieve doeleinden.
www.broekmolen.nl  
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Welkom
•		 De molenaar leidt de bezoeker graag rond en vertelt 
 de details.

•		 Er zijn demonstraties malen, builen (tarwebloem zeven 
zoals in vroeger tijden) en brood bakken.
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4E gRENzELOzE MOLENdAg
diverse locaties, Zie WWW.kemPenBroekmolens.nl 
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, Zondag 10.00 - 17.00 uur

Dit jaar zijn de molens open onder het motto: ‘mijn, jouw, ónze molen’. Op de grens van 
Nederlands en Belgisch Limburg (en een stukje Brabant) ligt het grensoverschrijdende 
landschap GrensPark Kempen~Broek. Een uitgestrekt natuurgebied, groter dan de 
Veluwe, dat eigenzinnige droge en natte natuurgebieden combineert met verrassend 
erfgoed. Zo telt GrensPark Kempen~Broek liefst 47 windmolens en watermolens.
Moleneigenaren, molenbeheerders, molenaars en molenvrijwilligers binnen 
Kempen~Broek zijn sinds 2015 verenigd in MolenNetwerk KempenBroek. Een samen-
werking bedoeld om het bijzondere molenerfgoed van GrensPark Kempen~Broek op 
de kaart te zetten en het draagvlak voor het beheer en behoud van dit bijzondere 
erfgoed te verbreden en verdiepen.
Sinds 2017 organiseert MolenNetwerk Kempen~Broek, in de jaren waarin Open 
Monumentendag in Nederland en Vlaanderen qua datum samenvalt, gezamenlijk 
de Grenzeloze Molendag. Dat maakt van dit molenevenement, waaraan telkens 
zo’n 20 tot 25 molens meedoen, een van de weinige grotere grensoverschrijdende 
activiteiten tijdens Open Monumentendag.
Dit jaar hopen we de 4e editie van de Grenzeloze Molendag te kunnen houden. 
Windmolens en watermolens uit de Belgische gemeenten Maaseik, Kinrooi, Bree, 
Bocholt, Pelt en Hamont en de Nederlandse gemeenten Cranendonck, Nederweert, 
Weert en Leudal openen de poorten van hun monumenten. De deelnemende 
molens, het programma per molen en de (thematische) fiets- of autoroutes zijn te 
vinden op de website. 
www.grenzelozemolendag.com 
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Welkom
•		 De molenaars en molenvrijwilligers leiden bezoekers door 

de molen rond, geven demonstraties, draaien en malen zo 
mogelijk. Ze zijn de spreekbuis van ‘Molens vertellen hun 
verhaal’ en ze leren de bezoekers over de rol van de molens 
door de jaren heen in onze dorpen en stadjes. 

• 
•		 Diverse startpunten routes en (digitale) activiteiten.
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SINT-LAURENTIUSKERK BOCHOLT 
kerkPlein 3950 Bocholt
dagelijks oPen van 10.00 - 17.00u

De Sint-Laurentiuskerk is een typisch Maaslandse dorpskerk uit de laatgotische  
vijftiende eeuw. De huidige kerk werd in 1476 tegen de mergeltoren uit 1411 
aangebouwd. Door de snelle bevolkingsgroei eind 19de eeuw was de kerk te klein 
geworden.  
Op 20 jaar tijd was het aantal inwoners met een derde toegenomen. Op zondagochtend 
werden er drie missen opgedragen maar het mocht niet baten. Door de ligging 
was een uitbreiding in de breedte of aan de koorzijde niet mogelijk. De toren was 
een geklasseerd monument en mocht niet afgebroken worden. De enige optie die 
overbleef was de toren verplaatsen om zo het schip van de kerk te verlengen. 
Onder toezicht van ingenieurs Morglia en Weiss werd de toren in de zomer van 1910 
2cm opgetild en 9,40m verplaatst. De gebeurtenissen in Bocholt werden eventjes 
wereldnieuws en de Bocholtenaren hadden hun nieuwe eretitel verdiend: de 
Torenkruiers.
Op 13 september 1944 staken Duitse soldaten de kerk in brand. Van het imposante 
gebouw bleef slechts een ruïne over. Het orgel uit 1774 en kostbare beelden gingen 
verloren. Begin oktober 1950 begonnen de herstellingen en op Paaszaterdag 1952 
werd de kerk opnieuw in gebruik genomen. In 1960 werd het huidige Stevensorgel 
in gebruik genomen. 
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Welkom
•		 De kerk is een van de belangrijkste in de Limburgse Kempen.
• 
•		 Bekijk de meer dan vijf meter hoge sacramentstoren uit 
 de vijftiende eeuw, het indrukwekkend Mariaretabel en 
 een Christoffelbeeld (ca. 1530) van meer dan 2,5 meter dat 

tot de Vlaamse Topstukken behoort.
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dE BOCHOLTER gRAVEN
naPoleonsdijk, ter hoogte van WandelknooPPunt 160
3950 Bocholt - dagelijks oPen

Wat nu in de streek gekend is als ‘de Bocholter Graven’, was een middeleeuwse grens-
verdediging. Het 500 meter lange geheel van afwisselend grachten en wallen bevond 
zich dwars op de enige doorgang tussen twee uitgestrekte moerasgebieden. Door deze 
grondwerken werden plunderende soldatengroepen en de voortdurend heen en weer 
trekkende legers gecontroleerd en bemoeilijkt. Dit was van de 14e tot de 18e eeuw 
waarmee de boerenbevolking in dit buitengebied werd beschermd.
Hier werd in de late middeleeuwen -vanaf 1396- een lange, hoge aarden wal (een 
‘weergraaf’ genoemd) aangelegd. Deze verdedigingswal werd later versterkt met 
flankerende gracht-wal-gracht-paren. Vanuit vogelperspectief loopt het zogenaamde 
landweersysteem, de ‘Bocholter Graven’, in boemerangvorm door aan beide kanten van 
de huidige Napoleonsdijk. Al eeuwenlang ligt de weg hier op een zandheuvelrug,  
waardoor er een doorgang door dit zeer grote moerassig gebied mogelijk was.  
Deze werd middenin de landweer afgesloten met slagbomen. 
De functie van de Bocholter Graven is na het Ancien Régime weggevallen, waardoor 
ook behoud en beheer wegvielen. De contouren vervaagden stilaan en verdwenen 
grotendeels door de intensivering in de landbouw in de 20e eeuw. De structuren van de 
grachten zijn ondergronds bewaard gebleven. Ze worden bovengronds verraden door 
zogenaamde cropmarks (gewassen die anders groeien op ondergrondse sporen). Deze 
zijn zeer goed zichtbaar vanuit de lucht en voor het geoefende oog ook op ooghoogte. 
Verder zijn er ook talrijke historische bronnen over beide structuren beschikbaar.
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Welkom
•		 Meer info via het infobord langs de Napoleonsdijk en 
 een blik terug in de tijd via de QR-code!
• 
•		 Het Natuurpunt-weiland dat de ondergrondse relicten 

huisvest, is afgesloten. Er lopen wandelroutes vlak langs 
het perceel: zie kaartje op het infobord ter plekke.

• 
•		 Infobord en wandelroutes doorlopend bereikbaar.
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Aantekeningenw Aantekeningen



Met dank aan alle deelnemende vrijwilligers en organisaties, die voor 
en achter de schermen bijdragen aan de Open Monumentendag.

COLOFON
Samenstelling en redactie 

Joke Jongeling, gemeente Weert

Foto’s en teksten 

Deelnemende organisaties en gemeente Bocholt en gemeente Weert

grafisch ontwerp 

Anne Halfers Grafisch Ontwerpbureau Weert


