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Begiftigd met de Penning van Verdiensten van de 
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Bankrelatie:  

 

 
Weert, 17 april 2020 

  

Gemeente Weert 

T.a.v. Burgemeester en Wethouders 

Postbus 950 

6000 AZ WEERT 

 Geacht College, 

Op zaterdag 14 maart 2020 zou de Aldenborgh het cultuurhistorisch evenement “De Wieërter 

Paersmerrentj -sinds 1563” proberen te redden middels een alternatief programma. 

In nauwelijks een maand tijd hebben we dit weten te realiseren, mede dankzij een subsidie 

toezegging (zaaknummer 962591) en enthousiasme van uw college. 

Het evenement kon rekenen op grote publiciteit en bijval van de Weerter bevolking, horeca, 

pers en paardenliefhebbers. 

Echter donderdagmiddag  12 maart 2020 stelde de regering de bekende Coronamaatregelen 

in. Veertig uur voor aanvang van de paardenmarkt moesten we als organisatie het gebeuren 

aflassen. 

We bleven echter wel met de kosten zitten. 

Transport ruiterstandbeeld - aankleding karren   €    1.399,50 

Kledingfonds Catharina      €      100,00 

Representatie/attentie deelnemers en sponsoren   €   1.500,00 

Vergaderkosten Oude Markt-Tramhalte    €      238,50 

Beeldkracht ontwerp logo      €     264,99 

Gem.Weert  evenementenvergunning    €       69,00 

Gem.Weert Archief legeskosten foto's    €       61,20 
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Sponsoring*        €     597,05 

Tekort                €     3.036,14 

Veel organisaties en ondernemers hebben geen annuleringskosten in rekening gebracht. 

*Het transport en verzekering van het ruiterstandbeeld zou betaald worden door sponsoren, 

echter deze hebben zich teruggetrokken vanwege het niet doorgaan van de paardenmarkt. 

Wij hopen gezien de uitzonderlijke omstandigheden voor het tekort aanspraak te kunnen 

maken op het toegezegde subsidiebedrag. 

Hoewel het evenement niet doorging, hebben we wel ruim aandacht weten te krijgen. 

We zijn ervan overtuigd dat deze publiciteit een goede basis is voor het voortbestaan van de 

Weerter Paardenmarkt in betere tijden. 

 

Met vriendelijke groet 

Voorzitter      Secretaris  
 
 
https://www.weertdegekste.nl/2020/03/paersmerrentj-weert-2020-geannuleerd/ 
 
https://www.weertdegekste.nl/2020/03/is-jouw-paersfemielie-wellicht-echt-familie/ 
 

https://l1.nl/l1-cultuurcafe-coronavirus-legt-culturele-sector-plat-155847/ 

 

https://www.nederweert24.nl/2020/02/27/eeuwenoude-paardenmarkt-in-weert-mag-niet-

verloren-gaan/ 

 

https://www.deltalimburg.nl/article/2665/Reddingsactie%20om%20eeuwenoude%20Paarden

markt%20in%20Weert%20te%20behouden 

 

 

https://www.weertdegekste.nl/2020/03/paersgetuug-al-klaor/ 

 

https://www.weertdegekste.nl/2020/03/alle-ruiters-en-menners-welkom-bij-
paersmerrentj/ 
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https://www.weertdegekste.nl/2020/02/aldenborgh-zet-reddingsactie-paersmerrentj-in-
gang/ 
 
https://grenslandactueel.com/2020/02/28/met-de-aldenborgh-naar-de-paersmerrent/ 
 
https://www.1limburg.nl/paardenmarkt 
 
 
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200311_00151292/de-paersmerrentj-zit-in-het-dna-
van-weert 
 
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200310_00151096/er-komt-een-heus-hippisch-defile-
onder-de-martinustoren-afgenomen-door-keurmeesters-van-de-i-paersfemielie-i-die-
zonder-aan-de-tand-voelen-toch-tot-he 
 
https://www.weertdegekste.nl/2020/02/eieren-voor-goed-weer-tijdens-paardenmarkt/ 
 
https://zakenblad.nl/2020/02/05/paersmerrentj-weert-een-eeuwenoude-traditie-ten-einde/ 
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