vrijdag, 25 januari 2013

ANEKDOTES Eerste bijeenkomst van Werkgroep Stamtafel waar caféverhalen verteld en verzameld worden

Hoe Wilhelmus Godefridus werd
In café De Tramhalt konden
Weertenaren gisteren verhalen en foto’s kwijt over het
Weerter caféleven. Werkgroep Stamtafel bundelt
deze in een boek of dvd.
door Susan Jöris

T

oen Fried Weerts zijn elfde kind mocht verwelkomen, moest hij het zoontje aangeven bij het stadhuis in Weert. Eerste naam van het
kind: Wilhelmus. Na het stadhuis
was de deken aan de beurt, maar
tussen het oude stadhuis en de
Sint Martinuskerk lag en ligt nog
steeds heel aanlokkelijk Het Bruine
Paard. Daar nam de overgrootvader
van Rogstaekersprins Godain
Weerts een tussenstop. Enige alcoholische versnaperingen later klopte hij bij de deken op de deur. Of
het door de alcohol kwam, of dat
hij zich heeft bedacht, laten we in
het midden, maar bij de deken
kreeg het kind plots als eerste
naam Godefridus. Godefridus jr
werd Frits en Frits kwam er in het
leger pas achter dat hij eigenlijk
Wil heet.
De voorzitter van Werkgroep Stamtafel Frits Weerts vertelde gisteren
in café De Tramhalt een verhaal uit
eigen ‘doos’, de naamgeving van
zijn oom. Werkgroep Stamtafel bestaande uit De
Aldenborgh/LGOG, Stichting Keisjiek en Veldeke Weert, verzamelen
elke vierde donderdag van de
maand herinneringen en foto’s van
cafés van nu en weleer in de ge-

Frits Weerts (rechts) lacht om een verhaal van Lei Peeters, wiens vader vroeger café Luchtpost had aan het Bassin.
meente Weert. Gisteren was de eerste bijeenkomst. Rond half vier
was café De Tramhalt al aardig gevuld en werden er al volop verhalen verteld.
Gerry Peeters en Ria Bongers heb-

ben foto’s en medailles bij zich van
café Everaers, dat van 1907 tot 1991
aan de Roermondseweg stond en
gerund werd door hun oom Jac
Everaers. Ze bewaren goeie herinneringen aan die tijd. „Onze oom

kon altijd mooi vertellen. We wilden dat hij dat opschreef, maar het
is er niet meer van gekomen”, zegt
Peeters. Met de foto’s en verhalen
wil Werkgroep Stamtafel een verzamelwerk maken. Feijen: „We heb-

foto Maartje van Berkel

ben al ruim duizend foto’s. Het
kan een boek worden of een dvd.
Of een combinatie.”
Wie iets voor de werkgroep heeft, kan
Frits Weerts bellen: 06-22997969.

