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Voorwoord
Weert verwierf in 1414 marktrechten, een 
belangrijk moment in de stadsgeschiedenis. 
Een moment om te markeren, te vieren en 
trots te zijn op onze stad. Een 600 jarig ju-
bileum dat zal worden gevierd door, voor en 
met de inwoners en ondernemers van Weert. 

Dit jubileumprogramma is tot stand gekomen na een 
gemeente brede oproep voor projecten, evenementen 
en ideeën. Ruim 200 ideeën zijn ontvangen en waar 
mogelijk verwerkt in nu 31 concrete projecten. Deze 
projecten zijn opgenomen in het jubileumprogramma 
2014 en de sponsorcampagne Weert 600 jaar stad.

Dit document is de 1e versie van het uiteindelijke jubi-
leumprogramma en bevat 22 projectbladen met daar-
in 24 concrete projecten. Kort en bondig zijn deze 24 
projecten toegelicht in woord en beeld. In de komende 
maanden kan dit aantal projecten nog verder toenemen 
en zullen projecten verder worden uitgebouwd en ver-
rijkt. Uiteindelijk zal in januari 2014, bij de aftrap van het 
jubileumjaar W600, het definitieve programma worden 
gepresenteerd.

De stichting Weert 600 jaar stad doet er alles aan om 
er een geweldig jaar van te maken. Daarbij is uw steun 
meer dan welkom. Weert 600 jaar stad maken we  
immers samen!

Burgemeester Jos Heijmans 
Voorzitter Stichting Weert 600 jaar Stad

 

Koninginnedag 2011 in Weert

Weert heeft er alles aan 
gedaan om van Koninginnedag 
2011 een geweldig volksfeest te 
maken. De stad is er trots op 
dat zij de Koninklijke familie 
heeft mogen ontvangen. 
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aldenBorgH 75 Jaar
nIeUWJaarSdUIK &  

oPenIng JUBIleUMJaar

WANNEER?
Zaterdag 15 en zondag 16 maart 2014

VOOR WIE?
Alle inwoners van Weert

DOOR WIE?
Stichting de Aldenborgh

MET WIE?
Artiesten van Weert

WAAR?
Munttheater

WAAROM? (DOEL)
Het jubileum vieren van 75 jaar 
geschied- en oudheidkundige kring
‘De Aldenborgh’.

WANNEER?
Woensdag 01 januari 2014

VOOR WIE?
Alle inwoners van Weert

DOOR WIE?
CM Weert en Duikvereniging 

De Peddemoeëk

MET WIE?
Hengelsportvereniging St. Petrus, Rick, Weerter 

schutterijen en harmonieën, KMS 

WAAR?
Bassin en Poort van Limburg

WAAROM? (DOEL)
Het feestjaar op ludieke en sportieve wijze  

aftrappen.

In 2014 bestaat de geschied- en oudheidkundige
kring ‘De Aldenborgh’ 75 jaar. 

Dit heugelijke feit wordt gevierd met het theaterprogramma 
“De Aldenborgh 75 jaor ; Gaoj je mej nao den Merrentj”.

In dit theaterprogramma staan de verhouding tussen de stad 
en de buitenie centraal. Beiden hadden eeuwenlang een ei-
gen burgemeester: de binnenburgemeester en de
buitenburgemeester. Tevens waren er eeuwenlang conflicten 
tussen hen.

Het podium van het Munttheater wordt omgevormd tot de 
Markt, waar de mensen van de buitenie hun mening over de 
stad kunnen geven en vice versa. Dit gebeurt aan de hand 
van historische thema’s.

De Aldenborgh werd op 6 maart 1939 opgericht in hotel ‘De 
Engel’ aan de Korenmarkt in Weert.

Het Jubileumjaar 2014 wordt ‘groots’ geopend 
door de Weerter schutterijen, die om 12.00 uur 
het startschot geven.

Een violist komt met een roeiboot aanvaren richting het Bassin, 
waar tribunes en een tent zijn opgebouwd. De violist speelt een 
refrein uit de Rogstaekersouverture ‘Vae zeen as Rogstaeker 
geboere’. Zodra de pauken klinken, komen er meerdere boten 
aanvaren die de complete Rogstaekershymne spelen. Ook 
het Wieërterland Lidje 2014 zal ten gehore worden gebracht.  

Aansluitend vindt de traditionele Nieuwjaarsduik plaats, 
waarbij de zaate hermeniekes zorgen voor een passende 
entourage.

In de Poort van Limburg staat een feestelijke nieuwjaarsont-
moeting op het programma met als belangrijk onderdeel de  
officiële presentatie van de Activiteitenkalender 2014. Een 
gelegenheidsbigband, bestaande uit Weerter muzikanten, 
zorgt samen met andere artiesten voor de muzikale op-
luistering.

LoKaaL
Sport & Paardenstad

LoKaaL
Historie & Traditie
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SUPer 5 & SloTManIfeSTaTIePeanUT BaSKeTBal

WANNEER?
Woensdag 13 t/m zondag 17 augustus 2014

VOOR WIE?
Iedereen die sportief bezig wil zijn; Weertenaren 
en toeristen.

DOOR WIE?
Stichting i.o. “Super 5”

MET WIE?
AV Weert, Triathlonvereniging Weert, Reddings-
brigade Weert en diverse muzikale disciplines

WAAR?
In het buitengebied van Weert en de feestelijke 
slotdag in de binnenstad.

WAAROM? (DOEL)
Het organiseren van een sportief evenement 
waarbij diverse disciplines beoefend kunnen 
worden. 

WANNEER?
In april  2014

VOOR WIE?
Groep 3, 4, 5 en 6 van de basisschool

DOOR WIE?
Basketbal Promotie Limburg

MET WIE?
BSW

WAAR?
In de binnenstad of in één van de sporthallen in 

Weert

WAAROM? (DOEL)
Kinderen kennis laten maken met basketbal en ze 
op een ludieke manier iets meegeven over sporti-

viteit en ‘pesten’ 

Een gezellig, recreatief (vakantie)evenement 
waaraan iedereen - jong tot oud - kan deelnemen. 
Het vindt plaats aan het einde van de zomer-
vakantie voor regio Zuid. Gedurende een week 
wordt er gezwommen, gewandeld, hardgelopen 
in het bos en gefietst. 

Als slotmanifestatie volgt er op de laatste dag een (verkorte) 
herhaling van alle disciplines. Deze dag zal muzikaal omlijst  
worden. Bovendien wordt het Bassin op zaterdag of zon-
dag als feestplein ingericht voor een muzikale happening.  
‘s Avonds zal er rondom de Stadsbrug een speciaal show-
programma plaatsvinden. 

Peanut basketbal is een basketbaltournooi  
waarbij drie tegen drie wordt gespeeld met twee 
baskets op een half basketbalveld.

Kinderen van de basisschool uit de groepen 3, 4, 5 en 6  
worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 
Tijdens het spel krijgen ze de STAR-waarden uitgelegd: 
(S)portiviteit, (T)eamwork, (A)cceptatie en (R)espect.

Naast de basketbalwedstrijden is er ook een clinic van Henk 
Pieterse met zijn ‘Pest Mij Maar Tour’.
 

LoKaaL
Sport & Paardenstad

LoKaaL
Sport & Paardenstad
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MUSIcal WeerT 600 JaarzWeMMaraTHon

WANNEER?
31 oktober t/m 07 november 2014

VOOR WIE?
Alle Weertenaren 

DOOR WIE?
Stichting Weerter Operettes en Musicals

MET WIE?
Weerter zangers en acteurs, muzikanten en bege-
leiding (tekstschrijvers, arrangeurs e.d.)

WAAR?
Het Munttheater

WAAROM? (DOEL)
Op een unieke manier de geschiedenis van Weert 
tot leven brengen en vertolken. 

WANNEER?
Oktober 2014

VOOR WIE?
Voor zwemmers in Weert t.b.v. een 

nader te bepalen goed doel

DOOR WIE?
ZPC De Rog

MET WIE?
Zwemmers van verenigingen, zoals de triathlon 

vereniging, Duikvereniging de Peddemoek, de IJs-
beren, de Reddingsbrigade en ZPC Nederweert.

WAAR?
Zwembad de IJzeren Man

WAAROM? (DOEL)
Het zwemmen op een ludieke manier onder de 
aandacht te brengen en zo geld in te zamelen 

voor een nader te bepalen goed doel in Weert. 

Speciaal ter gelegenheid van Weert 600 jaar Stad 
is er een gloednieuwe musical geschreven, waar-
in 600 jaar historie van de stad Weert het decor 
vormt.

Gebeurtenissen als het ondertekenen van de marktrechten, 
de inhuldiging van het Fransiscanerklooster, de Beelden-
storm, de stadsbrand van 1714, de opkomst van de industrie 
in Weert, het omwaaien van de kerktoren, de bevrijding in 
1944 en Koninginnedag 2011 komen voorbij in dit muzikale 
spektakel. 

Om de voorstelling een extra dimensie te geven wordt er ge-
werkt met beamerprojecties; zo komt de historie nog meer en 
echt ‘tot leven’.

Er komen meerdere voorstellingen in het  Munttheater. 

Een zwemmarathon waarbij zwemmers in 
groepsverband zoveel mogelijk banen  zwemmen 
gedurende 24 uur. Deze zwemmers gaan vooraf-
gaand aan de wedstrijd sponsorgeld ophalen om 
daarmee een goed doel te steunen.

Iedere vereniging heeft een eigen baan in het 25 meter bad. 
Een vereniging kan tot 12 zwemmers afvaardigen. Na 24 
uur wordt het totaal aantal banen opgeteld wat uiteindelijk 
resulteert in een winnende vereniging. Zodoende wordt een 
prachtig bedrag bij elkaar verzameld voor een instelling in 
Weert.

Mogelijkheid bestaat om een speciaal zwembadcongres aan 
deze zwemmarathon te koppelen. 
 

LoKaaL
Sport & Paardenstad

LoKaaL
Kunst & cultuur, Muziek & genieten
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MarKTPlaaTS KU+cUHaPPy HalloWeen

WANNEER?
Schooljaar 2013/2014

VOOR WIE?
Weerter basisschoolleerlingen en leerkrachten, 
bezoekers van de expositie

DOOR WIE?
Marktplaats 

MET WIE?
Bibliocenter, Munttheater, Erfgoedcluster en Rick

WAAR?
Op de basisscholen en in een expositieruimte

WAAROM? (DOEL)
‘Weert 600 jaar Stad’ een eigen ervaring laten 
worden voor kinderen.

WANNEER?
Dinsdag 11 november 2014

VOOR WIE?
Jeugd en gezinnen

DOOR WIE?
Scouting St. Maarten

MET WIE?
Alle scoutings van Weert

WAAR?
Centrum van Weert en Blokhut de Speul

WAAROM? (DOEL)
Leuk evenement voor jonge gezinnen met  

kinderen en jeugd.

Er wordt een op kunst en cultuur gebaseerd, 
educatief programma (Ku+Cu menu) ontwikkeld 
voor het schooljaar 2013/2014 door Rick. 

Dit project wordt onder schooltijd op de basisscholen uitge-
voerd. Hierdoor wordt het thema ‘Weert 600 jaar Stad’ voor 
deze kinderen een eigen ervaring. Ter afronding van het pro-
gramma wordt het eindresultaat geëxposeerd in een speciale 
ruimte.  

Scouting St. Maarten organiseert tijdens Sint 
Maarten een spannende griezeltocht. Decor is 
het Weerter centrum bij nacht. Tijdens de fa-
milievriendelijke wandeltocht beleven de deel-
nemers diverse griezelige momenten.

Suggestie is om de route te laten lopen langs ‘donkere hoek-
jes’ en poorten als Morregat, Oud Kerkhof, Oude Schut, 
Kromstraat, Paradijsstraatje, Ursulinenhof, St. Raphaëlpad 
en Kerkhoflaan.

Start- en eindlocatie is blokhut ‘de Speul’ van Scouting  
St. Maarten. 

LoKaaL
Kunst & cultuur, Muziek & genieten

LoKaaL
opleiding, kennis en bedrijf
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langSTe onTBIJTTafelTIJdSBeeld

WANNEER?
Maandag 9 juni 2014  
(tweede Pinksterdag)

VOOR WIE?
Alle inwoners van Weert

DOOR WIE?
i.s.m. Kiwanis Club Weert

MET WIE?
Vrijwilligers, KMS

WAAR?
Binnenstad

WAAROM? (DOEL)
Een sfeervol evenement samenstellen voor de 
inwoners van Weert met als doel saamhorigheid 
te creëren en bovendien een record te vestigen 
waarmee vermelding in het Guiness Book of Re-
cords wordt gehaald.

WANNEER?
Gedurende het hele jaar 2014

VOOR WIE?
Alle inwoners en bezoekers van (de binnenstad 

van) Weert

DOOR WIE?
BewonersOrganisatieBinnenstad

MET WIE?
Aldenborgh, Artissues, Beiaard, CMW, CWP, 

Erfgoedcluster, Stadsgilde St. Catharina, Kiwanis 
Club Weert, Munttheater, Rick

WAAR?
Binnenstad

WAAROM? (DOEL)
De geschiedenis van Weert in beeld  brengen voor 

zowel Weertenaren als bezoekers. 

Een langgerekte ontbijttafel in het centrum van 
Weert, waaraan inwoners plaats kunnen nemen.

Het doel is om in het Guiness Book of Records te komen 
met het Nederlandse record ‘langste ontbijttafel’ en ‘meeste 
personen tegelijk aan het ontbijt’.

De totale aaneenschakeling van tafels zal 1.500 meter bedra-
gen. Er kunnen 6.000 personen plaatsnemen aan het ontbijt. 

De langste ontbijttafel van Nederland wordt georganiseerd in 
samenwerking met Kiwanis Club Weert en valt samen met de 
inmiddels bij velen bekende Pinksterculiance.

Antje, de vlaaienverkoopster, hoort bij Weert. Zij 
is een icoon van de stad en zal in het feestjaar 
regelmatig van zich laten horen. 

In een tijdsbeeld weergegeven op stickers en/of doeken wor-
den de voorbije 600 jaar van Weert getoond. In een lint van 
het eerste stadhuis naar het nieuwste stadhuis. Van de Markt 
naar Nieuwe Markt, via Ursulinentuin en St. Raphaëlpad 
naar de Wilhelminasingel. Mogelijk aangevuld met een aan-
tal ‘beelden’ die een prominente en gedenkwaardige plaats 
krijgen.
 
 Op de Markt, met de rug naar de Korenmarkt, wordt een 
videoscherm geplaatst van ongeveer 5 x 3 meter. Op dit 
scherm wordt gedurende het gehele jaar een videoproductie 
weergegeven die doorlopend 600 jaar Weert in beeld brengt.

LoKaaL
Historie & Traditie

regionaaL
Kunst & cultuur, Muziek & genieten
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lIcHTenBerg eXPerIenceSoUl- & laTIn nIgHT

WANNEER?
13 en 14 september 2014

VOOR WIE?
Weerter zangers en zangeressen, muzieklief-
hebbers

DOOR WIE?
Weerter Mannenkoor

MET WIE?
Muzikanten, artiesten

WAAR?
De Lichtenberg

WAAROM? (DOEL)
‘t Wieërterland Lidje: vergroten betrokkenheid en 
participatie
Experience 3: aandacht voor zang in het monu-
mentale openluchttheater ‘De Lichtenberg’. 

WANNEER?
zondag 29 juni 2014

VOOR WIE?
Voor iedereen die geïnteresseerd is in Soul- en 

Latin muziek.

DOOR WIE?
Nelissen Holding BV

MET WIE?
In samenwerking met diverse Weerter verenigingen 

en horecagelegenheden op de Markt.

WAAR?
Markt

WAAROM? (DOEL)
Soul- en latinmuziek meer bekendheid geven 

onder Weertenaren. Muziekevenement heeft een 
aantrekkingskracht voor mensen van binnen en 

buiten Weert.

De Weerter bevolking wordt in 2013 opgeroepen 
een lied in te dienen: ‘t Wieërterland Lidje. Spe-
ciaal voor de viering van Weert 600 jaar Stad. In 
het Wieërts.

In de loop van 2013 vinden er selecties plaats en het  
winnende lied wordt gekozen op 15 september 2013 tijdens 
‘De Lichtenberg Experience 2’.
 
‘t Wieërter lidje zal centraal staan bij de aftrap van het feest-
jaar. Maar ook daarna, gedurende het hele jaar. 

Tijdens Open Monumentendagen 2014 wordt het monumen-
tale openluchttheater ‘De Lichtenberg’ opnieuw ingericht voor 
een speciaal muziekspektakel: Experience 3.
 
Naast het Weerter Mannenkoor zal ook de Philharmonie 
Zuidnederland een rol van betekenis kunnen spelen.

De Weerter bands Soulband Turnback en Latin-
popband Balasino verzorgen een optreden van elk 
anderhalf uur onder de naam Soul- & Latin Night. 

Tijdens deze optredens wordt tevens de gelegenheid gebo-
den aan Weerter verenigingen om een optreden of demon-
stratie te geven. Zo zal de bekende Floor Burnin’ Crew een 
breakdance battle geven.

regionaaL
Kunst & cultuur, Muziek & genieten

regionaaL
Kunst & cultuur, Muziek & genieten
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rogSTaeKerSoPereTTe450 Jaar PaardenSTad

WANNEER?
Vrijdag 2 mei 2014
(evt. ook zaterdag 3 mei)

VOOR WIE?
Mensen uit Weert, de regio en ver daarbuiten. 
Iedereen die geïnteresseerd is in de Rogstaekers-
legende.

DOOR WIE?
V.V. de Rogstaekers 

MET WIE?
Diverse Weerter artiesten Gemeente Weert

WAAR?
Markt

WAAROM? (DOEL)
Het organiseren van een prachtig evenement ter 
ere van de geschiedenis van Weert en de Rog-
staekerslegende.

WANNEER?
Zaterdag 15 maart & zondag 15 juni 2014

VOOR WIE?
Paardenhouders en ruiters uit Weert en de regio. 

Voor een breed publiek.

DOOR WIE?
Stichting Weerter Fokpaardendag

MET WIE?
Paardenhuis Weert, Gemeente Weert, Vereniging 

Het Vurige Span, ruiters, paardenhouders- en 
beoefenaars uit het Land van Weert

WAAR?
Nieuwe Markt, Korenmarkt en Markt

WAAROM? (DOEL)
Viering 450 jaar Paardenmarkt, presenteren Weert 

als Paardenstad, jeugd enthousiasmeren voor 
paardensport, samenwerking versterken tussen de 

paardenbedrijven uit Weert en regio.

In de avond van vrijdag 2 mei 2014 zal de Markt 
volledig in sfeerlicht worden gezet.

Er komt een podium met twee videowalls. Dit podium is het 
toneel voor een deel van de uitvoering, maar ook de St. Mar-
tinuskerk, het oude Stadhuis, Café De Gruyter en de Markt 
zelf dienen als toneel. Alle beelden van de uitvoering zijn te 
volgen op de geplaatste videowalls.

Een twintigtal nummers uit de Rogstaekersoperette wordt op 
de genoemde ‘podia’ uitgevoerd. Mogelijk gecombineerd met 
vooraf opgenomen beelden op andere locaties in Weert. Vele 
hoofdrolspelers en een groot aantal figuranten verzorgen de 
uitvoering van de taferelen. De Schout, de pastoor, ‘Staek 
Jan’, de schutterij, de boeren en buitenlui en de mensen uit 
de binnenstad, ze smeden samen het verhaal van de Rog-
staekerslegende. 

Een evenement met aantrekkingskracht voor mensen uit de 
regio, maar zeker ook daarbuiten.

Op zaterdag 15 maart is het 450 jaar Weerter Paar-
denmarkt. Op die dag worden trekpaarden, haf-
lingers en ponypaarden gekeurd. Ook worden er 
tal van omlijstende activiteiten georganiseerd,  
zoals een kinderboerderij, een autoshow en een 
demonstratie van oude tractoren.

Tegelijk met de paardenmarkt vindt de jaarmarkt en week-
markt plaats. De dag wordt afgesloten met een ‘grootse’ 
paardenshow. 

Op zondag 15 juni trekt een zeventigtal koetsen over de  
Singels via de Schoolstraat en de Korenmarkt naar de Markt. 
Op het bordes van het museum Jacob van Horne wordt het 
defilé afgenomen.

Direct na afloop is er een grote muziekmanifestatie (Koren- 
en Promsconcert) met de huldiging van de fietsers (Bloem 
van Weert) en andere activiteiten die aansluiten op Weert 
600 jaar Stad.

boven regionaaL
Sport & Paardenstad

boven regionaaL
Kunst & cultuur, Muziek & genieten



- 18 - - 19 -

WedSTrIJd WeerT - PSVMIddeleeUWSe MarKT

WANNEER?
juli of augustus 2014

VOOR WIE?
Weerter en (boven)regionaal voetbalpubliek 

DOOR WIE?
Stichting Promotie Weerter Voetbal

MET WIE?
Alle Weerter voetbalclubs, muzikanten en vrij-
willigers

WAAR?
Nieuw sportpark DESM op Vrouwenhof

WAAROM? (DOEL)
Samenwerking stimuleren tussen de Weerter 
voetbalclubs.

WANNEER?
Zondag 11 mei 2014

VOOR WIE?
Jong en oud, iedereen die geïnteresseerd is, uit 

binnen- en buitenland.

DOOR WIE?
Stadsgilde St. Catharina

MET WIE?
Groepen en individuele figuren, professionals en 
amateurs. Verder met vrijwilligers (leden van St. 

Catharina en  anderen)

WAAR?
Binnenstad en stadspark

WAAROM? (DOEL)
Herleven van de tijd 600 jaar geleden; een stukje 

historisch besef bijbrengen.

In de zomer van 2014 komt een eredivisieclub uit 
de Top 3 naar Weert om daar te spelen tegen de 
Weerter Selectie.

Op het nieuwe sportpark van DESM komen vele voetballief-
hebbers uit Weert en omstreken bij elkaar om deze wedstrijd 
te bekijken. Na afloop klinkt er (live) muziek en kan men ge-
nieten van de ‘derde helft’.

Het team van de Weerter Selectie is een verzameling voet-
ballers van alle Weerter clubs. Een initiatief van de Stichting 
Promotie Weerter Voetbal.

Op alle straten en pleinen van de stad Weert 
herleven de Middeleeuwen. De organisatie gaat 
een waar kunststuk uitvoeren door de hele stad  
passend aan te kleden en in te richten.

De bevolking wordt opgeroepen zich te kleden naar die tijd. 
Daarnaast worden er historisch getrouwe groepen naar Weert 
gehaald. Ridders, zwaardvechters, muzikanten, kanonniers, 
dansers, marktkooplieden, hand- en kruisboogschieters,  
vertellers met oude poppenkastverhalen voor kinderen, 
handlezers, pottenbakkers en vele andere historische figu-
ranten zullen te zien zijn. 

Hoogtepunt vormen het ridderkamp en de ridderspelen te 
paard in het stadspark.

boven regionaaL
Historie & Traditie

boven regionaaL
Sport & Paardenstad
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Molendag / STreeKMarKTMKB WeerTerlandPrIJS

WANNEER?
Zaterdag 10 mei 2014

VOOR WIE?
Voor jong en oud, mensen met affiniteit voor mo-
lens, kunst, cultuur en muziek. 

DOOR WIE?
Molenstichting Weerterland, Fanfare St. Jan, agra-
riërs Tungelroy

MET WIE?
Auteur Paul Sterk, Cultureel Café Weert, Weerter 
vereningsleven (koren, harmoniën), verenigings-
leven Tungelroy

WAAR?
Zes molens in Weert: Hushoven, Keent, Swart-
broek, Tungelroy, Stramproy (2x).
Streekmarkt: Barbara plein Tungelroy

WAAROM? (DOEL)
Molens zijn een karakteristiek en belangrijk cul-
tureel onderdeel van Weert en horen thuis in het 
feestprogramma van Weert 600 jaar Stad. 

Streekmarkt: kennismaken met (biologische) pro-
ducten uit de eigen regio.  

WANNEER?
In de loop van 2014

VOOR WIE?
Alle ondernemers uit Weert

DOOR WIE?
MKB

MET WIE?
Professionals uit bedrijfsleven, overheid en onder-

wijs die de jury vormen

WAAR?
Nog niet bekend

WAAROM? (DOEL)
Aandacht genereren voor Weerter bedrijfsleven en 

de mooie producten die hier worden gemaakt. 

Molendag: 
Met het openstellen en laten draaien van de molens, gedu-
rende 600 minuten, presenteert het Weerter molenbezit zich 
aan het grote publiek. 

Het gaat om de molens in Hushoven, Keent, Swartbroek, 
Tungelroy en twee molens in Stramproy.  
De extra omlijsting van muziek, poëzie, oude ambachten, ex-
positie en straattheater maken het geheel attractief. Tevens 
worden er zowel fiets-, wandel-, auto- als menroutes uitgezet 
om de molens te bekijken. 

Streekmarkt: 
Regionale markt in Tungelroy met muzikale omlijsting van re-
gionale artiesten en muziek door fanfare St. Jan. Op de markt 
staan producten, die in de directe omgeving worden ‘gepro-
duceerd’: asperges, eieren, honing, groenten, meel van de 
molen, melkwaren etc. 

Alle ondernemersverenigingen en ondernemers-
clubs uit Weert kunnen hun favoriete producten 
aanmelden. Zo worden alle ondernemers vertegen-
woordigd en wordt er een brede betrokkenheid  
gecreëerd.

Een kleine groep deskundigen uit overheid, onderwijs en on-
dernemers nomineert vijf finalisten. Deze finalisten krijgen 
media-aandacht. Tijdens een gala-avond worden de genomi-
neerde producten gepresenteerd en kiest de jury de winnaar. 
De aanwezigen in de zaal mogen een publieksprijs toekennen.

Het is de bedoeling dat deze prijs een vervolg krijgt na het 
feestelijke startjaar 2014.

boven regionaaL
opleiding, kennis en bedrijf

nationaaL
groen, Toerisme & recreatie
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nK STadSTrIaTHlon

WANNEER?
Zaterdag 21 & zondag 22 juni 2014

VOOR WIE?
Nationale en internationale toppers uit de hand-
boogsport (o.a. deelnemers O.S. 2012) en de 
bevolking van Weert en (verre) omstreken.

DOOR WIE?
Stichting Bevordering Handboogsport

MET WIE?
De Batavieren-Treffers en de Nederlandse Hand-
boog Bond

WAAR?
Voorrondes bij Theunishof of voormalig terrein, 
van Het College. De finales in binnenstad.

WAAROM? (DOEL)
De handboogsport op een unieke manier onder de 
aandacht brengen.

WANNEER?
16, 17 & 18 mei 2014

VOOR WIE?
Sportieve (wedstrijd-) deelnemers, bezoekers van 

de stad

DOOR WIE?
Stichting Total Sports Weert

MET WIE?
Gemeente Weert, Triathlon Bond NTB, Provincie 

Limburg, Rijkswaterstaat

WAAR?
Centrum Weert, Kanaalzone, start en finish aan 

het Bassin

WAAROM? (DOEL)
Promoten van Weert als sportstad, handhaven 
en uitbreiden van dit breedtesportevenement, 

animo jeugd en triathlon stimuleren en verbeteren, 
promotie Ouder-Kind triathlon, stimulering lokale 

bevolking.

In het weekend van 21 en 22 juni wordt het  
Nederlands Open Kampioenschap Handboog-
sport georganiseerd, waarbij zowel internationale 
als  nationale toppers naar Weert komen. Onder 
hen ook de deelnemers aan de laatste Olympische 
Spelen.

De voorwedstrijden vinden plaats bij Theunishof of het voor-
malige terrein van Het College. Zondags worden de finales 
gesitueerd rondom de kerk. Dit gaat gepaard met een rand-
gebeuren met o.a. Archery te paard en Floor Burnin.

Tijdens het Nederlands Open Kampioenschap Handboog-
sport wordt ook bekend gemaakt wie opgenomen zal worden 
in de Nederlandse Selectie.

De organisatie heeft de ambitie om in 2014 deel uit 
te gaan maken van de Eredivisie wedstrijd triath-
lon en daarbij met medewerking van de Gemeente 
Weert het Nederlands Kampioenschap Olympic 
Distance (NK OD) binnen te halen.

Programma    
Vrijdag 16 mei 2014: sponsoravond met ludieke wedstrijden.

Zaterdag 17 mei 2014: dagprogramma, breedtesport, toe-
voeging nationale wedstrijd (jeugd, team relay of sprint) en 
avondprogramma in de evenemententent.

Zondag 18 mei 2014: Nationale Kampioenschap Olympische 
Afstand (M&V), toevoeging ouder-kind triathlon en jeugd-
wedstrijden. 

De wedstrijd is voor iedereen!
Sporters die het evenement als aanleiding zien om de triath-
lonsport te ontdekken zijn van harte welkom. Kinderen vanaf 
8 jaar kunnen meedoen met hun ouders, beginners kunnen in 
een teamrelay of een sprint prima deelnemen.  

Ambities: Jaarlijks blijven organiseren van een nationale 
(of internationale) triathlonwedstrijd in Weert. 
Vanaf 2014 deel uit te maken van de Eredivisie.

nationaaL
Sport & Paardenstad

nationaaL
groen, Toerisme & recreatie

oPen KaMPIoenScHaP
HandBoogSPorT
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UITWISSelIngSeXPoSITIe

WANNEER?
Vrijdag 13 t/m zondag 15 juni 2014

VOOR WIE?
Sportieve fietser (racefiets, mountainbike, ran-
donneur, tandem) en voor recreatieve fietser die 
meerdaags in de groenste regio wil fietsen.

DOOR WIE?
Stichting i.o. ‘Bloem’ en 
Vereniging Het Vurige Span

MET WIE?
Toer Club, Cafés binnenstad, accommodaties, 
fietshandelaar, grootgrutter, Limburgs Dagblad

WAAR?
Omgeving van Weert

WAAROM? (DOEL)
Gezond bewegen, regiokwaliteiten onder de 
aandacht brengen, overnachten in de regio, be-
zoekers drie dagen aan de regio verbinden. Meer 
bezoekers, langer verblijf hogere omzet, sterkere 
vrijetijdseconomie en binding met binnenstad en 
buitengebied.

WANNEER?
05 mei 2014

VOOR WIE?
Kunstenaars uit Weert en Hanghzou, inwoners 

van Weert, kunstliefhebbers uit de regio en Eure-
gio.

DOOR WIE?
Lilian Creemers

MET WIE?
Met medewerking van mensen uit diverse instellin-

gen, Gemeente, RICK, Munttheater, VVV, gale-
rieën, bedrijfsleven, KvK, vertegenwoordiging van 

kunstenaars en bewoners

WAAR?
Bij voorkeur het nieuwe stadhuis en/of het oude 

stadhuis of een leegstaand pand in de stad

WAAROM? (DOEL)
Kunst inzetten om verbinding met  zusterstad 

Hangzhou te versterken en zichtbaar te maken 
voor inwoners van Weert alsmede van Hangzhou.

Eerste editie van de driedaagse Limburgse Fiets-
toertocht ‘Bloem van Weert’, een toertocht vanuit 
Weert naar alle windstreken die vanaf dit jubileum-
jaar jaarlijks wordt herhaald.

Er zijn per dag verschillende afstanden: 60 km, 100 km  of 
200 km. In een straal van 80 kilometer rondom Weert (rit-
ten als ‘bloembladen’). Aankomst en vertrek in het centrum 
van Weert (nabij organiserend café) met voorkeur voor Oele-
markt, Markt of Nieuwe Markt. Sfeervolle omgeving met DJ, 
muziek, nevenactiviteiten gedurende drie dagen.

Overnachten in hotels, B&B, camping en bungalowpark en 
elke dag wordt feestelijk en sfeerrijk afgesloten op de Mark-
ten in Weert.

Bezoekersaantallen stapsgewijs opbouwen tot ca. 2.000-4.000  
deelnemers per jaar; vergelijking trekken met Vierdaagse 
van Nijmegen.

Op slotdag 15 juni trekt een zeventigtal koetsen over de  
Singels naar de Markt. Op het bordes van het museum Jacob 
van Horne wordt het defilé afgenomen. Direct na afloop vindt 
er een grote muziekmanifestatie (Koren- en Promsconcert) 
plaats met de huldiging van de fietsers.

Kunstenaars uit Weert en de Chinese zusterstad 
Hangzhou gaan kunstwerken ontwerpen, die te 
maken hebben met het thema Weert 600 jaar Stad. 

Met deze kunstwerken wordt een (tweetal) bijzondere 
expositie(s) ingericht, waarbij werken worden uitgewisseld. 
Hiermee kunnen inwoners van Weert kennis maken met de  
inwoners van onze zusterstad en omgekeerd. De afstand wordt 
verkleind. Onze kunstenaars krijgen de ruimte om zich ver bui-
ten de gemeentegrens te ontplooien en Weert krijgt nationale 
en internationale bekendheid. 

Hangzhou heeft op het gebied van kunst veel te bieden. Zo is 
er o.a. de grootste en beste kunstacademie van China geves-
tigd.

 

internationaaL
Kunst & cultuur, Muziek & genieten

internationaaL
Sport & Paardenstad

BloeM Van WeerT
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Maak er een fantastisch eeuwfeest van!
Met ons. In Weert.

Aantekeningen en afspraken

Colofon
ontwerp en realisatie: www.beeldvang.nl



Telefoon: 0495 - 586 911

Email: sponsoring@weert600jaarstad.nl

weert600jaarstad.nl


