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Zomer 2018
Voor de heemkundekring zijn de maanden tot begin
september vakantiemaanden. Geen lezingen en de
heemkamer is gesloten.
Sommige werkgroepen hebben wel activiteiten
en bepalen zelf of en wanneer zij bijeenkomen.
Wie op de heemkamer wil zijn voor dringende
zaken, kan dat via een der bestuursleden regelen.
Geniet van je vrijheid en van elkaar. Wel enigszins
cultuur-historisch.
WO I
‘einde van wereldoorlog I;
treinontploffing Hamont’
De vijfde en laatste expositie over de eerste
Wereldoorlog. Vanaf 2014 zijn jaarlijks gegevens
over die oorlog verzameld, onderzocht en gepresenteerd in woord en beeld. De presentatie is
steeds in een lokaal op de Achelse Kluis (tegenover
het winkeltje).
In 2014 werd de ontstaansgeschiedenis van de
oorlog en de eerste oorlogshandelingen gepresenteerd, onder de titel ‘Generaal Deschepper’.
Daarna volgden ‘De Doodendraad’ (2015), ‘spionage’
(2016) en ‘Het dagelijks leven en de smokkel’
(2017). Nu wordt het einde van de oorlog en de
treinontploffing te Hamont in beeld gebracht.
Honderd jaar geleden werd op 11 november de
wapenstilstand getekend in Rhetondes (Bos van
Compiègne) en op 28 juni 1919 volgde de vrede met
het Verdrag van Versailles, precies vijf jaar na de
moord op Franz Ferdinand van Oostenrijk.
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11 November is nog altijd een nationale verlofdag
voor de Belgen.
Op 11 november 1918, om 12 minuten over 5 ’s
ochtends wordt de wapenstilstand getekend in de
restauratiewagon (Rhetonde, Bois de Compiègne)

(prentbriefkaart)

Om 11 uur die dag (het 11de uur van de 11de dag
van de 11de maand) werd het staakt-het-vuren van
kracht.
Precies een week later . . .
Op 18 november 1918
Een week na Compiègne, op 18 november, hoorde
men in de regio Hamont om 23.00 uur meerdere
knallen en een enorme ontploffing.
Die ontploffing op het station veroorzaakte een
groot aantal dodelijke slachtoffers.
En de klap was voelbaar en richtte schade aan tot
in een straal van 15 km rond Hamont.

een overzicht van 5 jaar oorlog; de laatste oorlogsgebeurtenissen; de overgave van het Duitse
leger; de wapenstilstand; de grote ontploffng in
het station te Hamont; de uitbundige vieringen van
de terugkeer van de frontsoldaten; de vredesstoeten; de oprichting van oorlogsmonumenten en
de trofeeën van de frontsoldaten.

Notabelen uit Hamont en Budel op bezoek in het rampgebied
na de treinontploffing op 18-11-1918
(foto Documentatiecentrum Dr. M. Bussels)

Laatste tentoonstellingsjaar
Ook de situatie in de Nederlandse grensgemeenten wordt dit laatste tentoonstellingsjaar uiteengezet.
Vanaf 7 juli 2018 tot en met 28 oktober 2018 en
van 6 april 2019 tot en met 26 mei 2019 is de tentoonstelling geopend op zaterdag en zondag van
12.00 uur tot 16.00 uur.
Toelichting:
“De oorlog begon steeds meer kwaad bloed te
zetten en bracht ontelbare gezinnen in de problemen door steeds toenemende schaarste.
Vlaamse activisten konden met toestemming van
het Duits burgerlijk bestuur belangrijke Vlaamse
eisen van voor WO I concreet maken: de vernederlandsing van de rijksuniversiteit van Gent werd
volledig uitgevoerd.
Aanvankelijk leek Duitsland voordeel te halen uit
de terugtrekking van het revolutionaire Rusland
uit de Groote Oorlog. Duitse troepen werden massaal overgebracht naar het westen. De Duitse
legers boekten merkbare terreinwinst rond Ieper.
Maar sinds eind 1917 werden de geallieerde legers
ondersteund door Amerikanen die het verschil
zouden maken en de uitgeputte Duitse legers zouden doen wijken. In Duitsland zelf ontstonden
overal revoltes tegen het Duits bestuur.
Het communisme was in opmars.
Ondertussen begon ook in België aan de IJzer in
de zomer van 1918 het eindoffensief. Bij de Wapenstilstand op 11 november was Gent reeds bereikt. Door de overhaaste terugtrekking van de
Duitse troepen gebeurden er het en der ongevallen, waaronder de treinontploffing aan het
station te Hamont één van de ergste was.”
Op de expositie 2018-2019 wordt aandacht
besteed aan de volgende onderwerpen:

Evenement
Telkenjare presenteert de organisatie een spectaculaire activiteit. In 2017 was dat een re-enactment rondom de Kluis met gebruiksvoorwerpen en
aankleding van 100 jaar geleden.
Dit jaar zullen er later opmerkelijke evenementen
plaatsvinden; eind november.
De organisatie bestaat uit een internationale
werkgroep ‘De Groote Oorlog rond de Kluis’;
daarin werken heemgerichte organisaties samen
(uit: Achel, Hamont, Neerpelt, Sint-HuibrechtsLille, Bocholt, Kaulille, Cranendonck, HeezeLeende en Valkenswaard)

Uitnodiging voor opening

Opening tentoonstelling op zaterdag 7 juli
De opening van de laatste expositie vindt plaats op
zaterdag 7 juli om 14.00 uur in de Achelse Kluis
(De Kluis 1).
Voor, tijdens en na de opening treedt ‘Wreed en
Plezant’ op. Deze muzikale groep met Marc Justaert, Johan Morris en Frakke Arn vertolkt oude
liedjes uit de tijd van WO I. Je bent welkom!
Weerderheem kent een aantal werkgroepen. We
zijn ervan overtuigd: die zijn nagenoeg onnavolgbaar actief. Een ervan is die van WOI. Ze hebben
vele bijeenkomsten met opdrachten als huiswerk.
Het is op terecht om de actievelingen van deze
werkgroep nog eens te noemen. Leo Brabander,
Harrie Nijhuis en Leo Wijnen zijn inhoudelijk de
prominenten! Daar omheen acteren een aantal
andere heemleden. De mensen die op de
tentoonstelling de mensen ontvangen en toezicht
houden, en bestuursleden voor hand-en-span
diensten.

Jan van de Kerkhof
Ons lid Jan van de
Kerkhof
(1945, Eindhoven)
is overleden.
Jan is 73 geworden. Op 5
juni was de crematie.
foto hertogjanverzameling.nl

Alle heemleden kennen
hem.
Als heemlid, als innemende persoonlijkheid, als aangenaam causeur, stimulator van het verenigingsleven, medewerker/boegbeeld van Dommelsch Bierbrouwerij en/of als promotor (rondleidingen, lezingen e.d.) van het bierbrouwen. Een markante persoonlijkheid met grote
waarde voor het Valkenswaardse maatschappelijk
leven. Jan blijft in onze herinnering.
60 jaar geleden
Een foto van zestig jaar terug: 11 juni 1958.
Maar belangrijker: de twee
die erop staan.
Want zij traden toen in de
echt: Maria van Hout en
Willem Mandigers.
60 jaar! Diamanten bruiloft
deze maand voor het echtpaar
Mandigers!
foto
beeldbank Weerderheem

Niet alleen en zomaar zestig
jaar getrouwd. Ook al die tijd
zeer actief op allerlei terrein.
Met name voor Weerderheem. ‘Goei werk’ gedaan!
We zijn ze daarvoor zeer erkentelijk en dankbaar.
Sinds kort doen ze het ietsje rustiger aan. Groot
gelijk.
Ria en Willem: proficiat en geniet van het leven!
Grondradaronderzoek Oude Begraafplaats
Vrijdag 20 juli 10.00-13.00 uur verzorgt Bas
Verbeek (arch.wrg) een grondradaronderzoek.
Zeer interessant. Je mag erbij zijn!
Rabo
De Rabobank Clubkas Campagne 2018 leverde
Weerderheem 67 stemmen op, hetgeen een
bedrag van € 217.50 betekende.
Heem-‘stemmers’: hartelijk dank hiervoor!

AVG
Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
In de hele Europese Unie geldt dan dezelfde
privacywetgeving. De huidige Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp, van 2000) is vanaf dat
moment niet meer geldig.
Deze wet legt meer verantwoordelijkheden bij de
organisaties die persoonsgegevens verwerken,
zoals de heemkundekring. De wet beschermt en
versterkt de rechten van personen van wie
persoonsgegevens worden verwerkt.
Zoals eerder vermeld verdiept het bestuur zich in
deze materie. Ze heeft begin juni de lijnen uitgezet. Uitgangspunt is daarbij nadrukkelijk om niet
hype-erig te werk te gaan. Wel ervoor zorgen dat
de wettelijk noodzakelijk stappen gezet worden,
maar zonder dat leden en ‘aanverwanten’ overgoten
worden met regels en afspraken en invuloefeningen; en zonder dat er overal en bij voortduring
ellenlange verklaringen moeten worden opgenomen.
Het bestuur werkt een en ander uit en zal in
september tot een verantwoorde en acceptabele
procedure komen.
Daarvan worden de leden dan deelgenoot.
450 jaar geleden
(Berichtje in relatie tot de heemreis naar Moers.)

450 jaar geleden begint de 80-jarige oorlog
Koning Filips II (Heer der Nederlanden) stuurde
na de beeldenstorm van 1566 zijn Hertog van Alva
naar Brussel (augustus 1567) om orde op zaken te
stellen. Met drie opdrachten:
de opstandelingen straffen, het katholieke geloof
ten volle in ere herstellen en centralisatie van het
bestuur.
Alva nodigde (het was een list) de edelen van de
opstandige gebieden uit voor een gesprek.
De meesten kwamen niet, dus begon Alva met gevangenneming om ze ter dood te brengen.
De eersten (18 edelen) werden op 1 juni 1568 op
de Grote Markt te Brussel ontlijfd. De onthoofding van Egmont en Horne volgde op 5 juni.
Willem van Oranje was eerder naar Dillenburg gevlucht en organiseerde vandaar de ‘opstand’ tegen
Alva. Niet tegen de Heer der Nederlanden, koning
Filips II, zoals overduidelijk in het Wilhelmus (uit
dezelfde tijd) is opgenomen:
‘De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd’.

Willem probeerde in 1568 met zijn medestanders
(de steden deden nog niet mee) Alva uit Brussel te
verdrijven middels drie aanvallen.
In april werd de Slag bij Dalheim door Jan van
Montigny verloren. De Slag bij Heiligerlee op 23
mei 1568 was de eerste overwinning van de
troepen van Willem van Oranje (aangevoerd door
Lodewijk van Nassau) op die van Alva.
Na de executies van 5 juni trok Alva naar het
noorden en versloeg Lodewijk van Nassau in de
Slag bij Jemmingen. Willem van Oranje deed in
oktober zelf nog een inval. Alva ontweek hem en
het werd een achterhoedegevecht (de Slag bij
Geldenaken). De toevoer van levensmiddelen stokte en de steun van de lokale bevolking ontbrak.
Oranje moest wegens geldgebrek noodgedwongen
zijn leger in november ontbinden.
Hiermee eindigde voorlopig zijn pogingen om de
Nederlanden te bevrijden; Alva kon de orde
herstellen.
Heemreis ‘Bummeln in Moers’ 22 september
Zaterdag 22 september gaan de
Weerderhemers naar Moers in
Duitsland. Gehst du mit?
Wir geh’n bummeln in die Altstadt!
Je kunt mee voor € 35.- . Te betalen
aan NL82RABO0108210324 t.n.v. pennm. HKK.
(introducees 40 euro). Zet je naam erbij.

Dan komen wij . . .
En vervolgens komt het stadsfeest ‘Moerser
herfst’. En op 30 september herfst-vlooienmarkt.
Moers is als winkelstad uniek in de regio. In de
oude binnenstad zijn de Steinstraße en de Neumarkt de belangrijkste winkelstraten. Ook de vele
eetcafé’s, kroegen en restaurants maken van
Moers een plezierige stad waar koopjesjagers
graag winkelen.
En dan te bedenken dat het eeuwenlang internationale allure heeft gehad. De Romeinen, de Oranjes, de Spanjaarden, Fransen en Pruisen waren
hier. Ook het arbeidsintensieve tijdperk van de
steenkolenmijnbouw heeft zijn sporen achtergelaten. Je vindt het allemaal in Moers terug.
Moers is een karakteristieke, moderne stad met
veel flair.
Moe van alle cultuurhistorische moois? In de vele
goede eetcafés, restaurants en cafés kan men
even bijkomen, een hapje eten of lekker chillen.
Daar houden wij als Weerderheem-ers wel van,
toch? Ga mee!
Hoe verloopt die 22e september:

Moers ligt 30 km voorbij Venlo. De stad van
106.000 inwoners maakt deel uit van de Kreis
Wesel en ligt in het centrum van de Niederrhein. In de deelstaat Noordrijn-Westfalen.
De burgers van Moers houden van feesten! De
stad heeft jaarlijks een groot aantal evenementen
met veel bezoekers. Bv. het grote internationale
jazzfestival sinds 1972 (Pinksteren) en de Comedy
Arts (zomerfestival).
Jaarlijks een klinkende kerstmarkt.

vertrek Markt Valkenswaard
aankomst Moers, Kastellplatz
Kaffee und Kuchen
Casa Leonardo, Kastell 17
Altstadtwanderung 1½ uur
lunchtijd Moers
bezoek Schloss Moers 1½ uur
vrije tijd Moers
vertrek bus Kastellplatz
aankomst Valkenswaard

Leonardo ontvangt ons
in Moers
met koffie/thee
en iets lekkers

In onze bezoekmaand hebben ze het eerste
weekend van september kermis en midden
september Freiballonfestival.
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