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Activiteit:  Met de Aldenborgh naar de Paersmêrrentj 

Wanneer: Zaterdag 14 maart 2020 om 12.00 uur 

Locatie: Korenmarkt-Weert 

 

          
Weert, 02 maart 2020 

 

Beste vrienden van de Aldenborgh,  

 

Een ongebruikelijke activiteit dit keer:  

 

Met De Aldenborgh naar de Paersmêrrentj 

 

Eeuwenoude Paardenmarkt in Weert mag niet verloren gaan! 

 

Met een eenmalig alternatieve viering van het eeuwenoude fenomeen van de 

Paersmêrrentj wil het Weerter geschied- en oudheidkundig genootschap De 

Aldenborgh een reddingsactie in gang zetten om dit cultureel erfgoed uit 1563 voor 

de regio te behouden. Zaterdag 14 maart a.s. zullen enkele activiteiten in de 

Weerter binnenstad in het teken staan van deze eenmalige actie tot behoud van de 

Paersmêrrentj voor het Weerterland. 
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Artwork Eric Kusters 

 

Het recente bericht dat de Stichting Fokpaardenmarkt Weert zich genoodzaakt zag 

te stoppen met haar jaarlijkse traditie kwam bij velen als een donderslag bij heldere 

hemel. ‘Ik heb veel respect voor deze stichting want ze hebben er alles aan gedaan 

om de traditie voort te zetten. Omdat dit helaas niet is gelukt, ben ik blij dat 

Stichting De Aldenborgh dit cultuurhistorische alternatief organiseert!’, aldus de 

Weerter cultuurwethouder Geert Gabriëls, die direct alle medewerking toezegde 

aan het initiatief van De Aldenborgh om een reddingsplan in werking te zetten.  

 

Alle vertrouwde paardenspul alsnog naar Weert halen, waarvoor graaf Philips de 

Montmorency al in 1563 zijn fiat gaf, daarvoor was het deze keer te laat. ‘Dat moet 

vanaf 2021 weer kunnen’, aldus voorzitter Peter Korten van De Aldenborgh. ‘Om 

de cultuurhistorische noodzaak te benadrukken hebben we voor deze ene keer, met 

medewerking van velen, een alternatief programma opgezet.’ 

 

 

 

 



  

Defilé met ruiterstandbeeld 

Onder aanvoering van Stadsgilde St. Catharina 1480 komt zaterdag 14 maart om 

12.00 uur een stoet met ‘Philips de Montmorency’ te paard naar de Korenmarkt in 

Weert. Op deze historische plek wordt de plechtigheid uit 1563 van toekenning van 

het privilege van de Paardenmarkt aan Weert heropgevoerd. Vervolgens neemt de 

‘graaf’ een defilé af van pas-serende paardenkoetsen. Als hoogtepunt zullen de 

‘graaf’ en de wethouder het levensgrote ruiterstandbeeld van Philips de 

Montmorency onthullen, dat speciaal voor deze gelegenheid zijn huidige Europese 

tournee onderbreekt.  

 

 
 
Precies 100 jaar geleden; Paardenmarkt voor op de Markt van Weert. 

Fotograaf  H. Lamberigts. Afbeelding Gemeentearchief Weert, het identificatienummer 4653.  

 

Speciaal Paersmêrrentj Beer 

Voor dit heuglijke, cultuurhistorische evenement heeft Stadsbrouwerij Weert een 

speciaal Wieërter Paersmêrrentj Beer gebrouwen.  Een uniek etiket met de 

beeltenis van het door kunstenaar Erik Kusters vervaardigde kunstwerk van de 

graaf van Horne siert de flesjes. Het speciaalbier wordt door Frits van de Wertha 

met paard en kar bezorgd bij enkele stadscafés die hun bijdrage leveren aan de 

sfeer van weleer.  

In café De Tramhalt zijn vanaf 10.00 uur aan de stamtafel  sterke verhalen over de 

Paersmêrrentj in Plat Wieërts te horen. De bekende Kempische volkszanger Jonas 

van Esch zorgt met zijn accordeon en stem voor muzikale opluistering. 



  

 

Wij hopen dat u bij deze activiteit  aanwezig  zult zijn als blijk van steun dat deze 

traditie niet verloren mag gaan. 

 

Wordt weldoener van de  Paersmêrrentj 2020! 

 

U kunt ook financieel van uw steun aan dit initiatief laten blijken. 

  

Voor € 15,63 bent u al weldoener van de Paersmêrrentj 2020.  

Voor bedrijven en instellingen € 156,30. 

 

Weldoeners kunnen voor dit luttele bedrag  tussen 14.00-16.00 uur een smakelijk 

aandenken aan de Wieërter Paersmêrrentj 2020 komen afhalen bij café De 

Tramhalte aan de Maasstraat.  

 

Ook geestelijk wordt aan de weldoeners gedacht. De zusters Birgittinessen van de 

Maasstraat bidden op zaterdag14 maart om 7.45 uur tijdens H. Mis voor de 

weldoeners van de Paersmêrrentj. De H. Mis is voor iedereen toegankelijk. 

 

Bedrijven krijgen bovendien een naamsvermelding op de facebookpagina 

“Wieërter Paersmêrrentj 2020”. 

 

U kunt uw ondersteuningsbijdrage overmaken op bankrekening : 

NL31RABO0176968334 van Stichting de Aldenborgh onder vermelding van 

paardenmarkt. Alvast hartelijk dank! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Korten                                            Paul Lammeretz 

Voorzitter        Secretaris 

 

 
Komende activiteiten 

14 maart  2020  Met De Aldenborgh naar de Paersmêrrentj 

16 maart 2020  Lezing “De geschiedenis van het naburige Hamont” door Luc van der Sype 

20 maart 2020  Mini-symposium: Industrie en ondernemerschap in Weert, 1830-heden 

20 april  2020  Lezing “Grafvelden van de Boshoverheide” door Liesbeth Teunissen 

09-10 mei 2020  Historisch bevrijdingsconcert “Wieërter oorlogslaeve belaeve” 

23 mei 2020  Dagexcursie naar Moresnet en Kornelimünster 

juli-augustus 2020 Cultuurhistorische Zomer 

05 oktober 2020 Start nieuwe cursus Weerterlogie 

 

 


