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Voorwoord

Jac Lemmens
Gemeentearchivaris
en Werkleider
Erfgoedcluster Weert

Dit Jaarverslag 2011 omvat een verantwoording van de werkzaamheden van de werkeenheid
Erfgoedcluster van de gemeente Weert. De cluster omvat de secties Gemeentearchief Weert
en Gemeentemusea Weert.
Om de leesbaarheid te bevorderen kiezen wij er voor om in dit Jaarverslag 2011 de werkzaamheden die specifiek door het Gemeentearchief Weert of Gemeentemuseum Weert worden
uitgevoerd, separaat als Archief en Musea te vermelden.
Tot slot is een doorkijkje gemaakt naar onze voornemens en activiteiten in het lopende dienstjaar.
Opsommingen in de tekst hebben wij getracht te vermijden. Wij verwijzen dan naar de
gespecificeerde bijlagen die met dit icoontje
worden aangegeven.
Namens alle medewerkers van het Erfgoedcluster Weert wens ik u tijdens het lezen van dit
Jaarverslag 2011 veel plezier en lees- en kijkgenot.
Weert, augustus 2011
Jac Lemmens
Teamleider van het Erfgoedcluster Weert en Gemeentearchivaris
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Algemeen
Inleiding
Het college van burgemeester en wethouders heeft de wettelijke zorg voor de archiefbescheiden
van de gemeentelijke organen. Zij legt hierover verantwoording af aan de raad via het verslag
van de gemeentearchivaris die als onafhankelijk adviseur rechtstreeks rapporteert aan
Burgemeester en Wethouders. De gemeentearchivaris is tevens teamleider van het Gemeentearchief en het Gemeentemuseum. Daarom wordt er in dit verslag ook verantwoording
afgelegd over wat er in 2011 binnen de beide gemeentelijke musea heeft plaatsgevonden.
Het Jaarverslag is ingedeeld naar zogenoemde producten van het Erfgoedcluster als onderdeel
van de afdeling OSCAR van de Sector Samenleving en Burgers.
Daarin is aandacht voor personeel, vrijwilligers en stagiaires. Ook de wettelijke taken zoals
inspectie en advies, verwerving en acquisitie, beheer en behoud, dienstverlening en educatie
komen aan bod.
Het Jaarverslag begint met de stand van zaken over het toekomstige front en back office van
het Archief en Musea, te weten het Erfgoedhuis mét regionaal archief depot.

Erfgoedhuis met regionaal archiefdepot
De uitvoering van de plannen voor de vorming van een Erfgoedhuis: het samenvoegen van
het gemeentemuseum de Tiendschuur en het Jacob van Horne en het gemeentearchief met
archiefdepot op één locatie zijn in 2011 verder voortgezet. Het definitieve programma van
eisen is inmiddels uitgewerkt.
De investeringskosten van het Erfgoedhuis Weert met regionaal archiefdepot worden, uitgaande
van de huidige uitgangspunten, geraamd op circa € 7,0 miljoen. De netto-investeringen zullen
aanzienlijk lager uitvallen, aangezien de Tiendschuur verkocht en het Jacob van Horne verhuurd
kan worden. Door verhuur van archiefruimte aan de gemeente Nederweert komen er jaarlijks
inkomsten en dalen de exploitatielasten voor de gemeente Weert aanzienlijk.
Ook zijn er substantiële externe geldstromen te verwachten als de gemeente Weert besluit tot
realisering van het Erfgoedhuis in de vorm van subsidies en sponsoring.
In het coalitieprogramma is afgesproken, dat in deze collegeperiode besluitvorming zou
plaatsvinden met betrekking tot de realisatie van het Erfgoedhuis in de Martinusschool.
Deze besluitvorming is vertraagd, omdat ook de herinrichting van het Beekstraatkwartier hier
ook een bestemming van culturele doeleinden speelt. Deze alternatieve optie wordt in het
najaar 2012 onderzocht.
De gemeente Weert heeft inmiddels prof. Dr. Gerard Marlet, econoom en historicus van de
Universiteit Utrecht, opdracht gegeven om een zogenaamde cultuurkaart te maken voor
Weert. Marlet heeft Weert enkele malen bezocht en hij ziet in de lokale situatie, met name in
de uitdagingen in het stadshart (het Beekstraatkwartier), volop kansen en aanknopingspunten
voor zijn visie om de aantrekkelijkheid van Weert te verhogen middels investeringen in culturele
voorzieningen. Tegen bovengeschetste achtergrond zijn Burgemeester en Wethouders er
voorstander van de definitieve standpuntbepaling rond de ten behoeve van het historisch
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archief en de gemeentelijke musea te treffen investeringen, te laten plaatsvinden zodra de
cultuurkaart voor Weert beschikbaar is. Dit is naar verwachting eind oktober het geval.
Eind 2012 kan dan besluitvorming plaatsvinden, waarbij ook de relatie met de gemeentebegroting 2013 kan worden gelegd.
Naar verwachting zal de Gemeenteraad dus binnen afzienbare tijd een besluit nemen over de
toekomst van het Erfgoedhuis. Links om of rechts om, er zal flink geïnvesteerd moeten worden
in voorzieningen voor cultuurhistorie in Weert.

Missie
Het Erfgoedcluster Weert is een professioneel en publieksgericht kenniscentrum, waarbij vier
B’s centraal staan: beheren, behouden, bestuderen én beleven. De werkvelden bestaan uit de
geschiedenis van Weert en omgeving en de geschiedenis van de Franciscanen in Nederland.

Visie
Erfgoed is identiteit, erfgoed trekt mensen aan, erfgoed is aantrekkingskracht, erfgoed is er al,
maar moet de ruimte krijgen om zich te tonen. De kracht van het verleden kan een economische
factor zijn, indien er geïnvesteerd wordt. Weert dient een baken op te richten waarin een
gedeeld verleden zichtbaar gemaakt kan worden en dat ervoor kan zorgen dat burgers zich
meer verbonden gaan voelen met elkaar.
Het Erfgoedcluster zet zich in voor een optimaal rentmeesterschap van de aan haar toevertrouwde archieven en collecties. Zij verzamelt, ontsluit, beheert, behoudt en presenteert
informatiedragers (van aktes van kunstvoorwerpen) het verleden om de mensen te laten
participeren in hun eigen geschiedenis en hen zodoende identiteit te kunnen laten ontlenen
aan hun verleden.
Erfgoed is dé trots van onze inwoners. Bovenstaande missie en visie zijn voor ons richtinggevend in de dagelijkse werkzaamheden en hebben ons aangespoord tot de leidende principes:

Leidende principes
Samenwerking
Het Erfgoedcluster wil optimaal gebruik maken van de binnen de organisatie verzamelde
kennis en kunde.
Daarnaast wordt gezocht naar partners buiten de organisatie die een bijdrage kunnen leveren
aan de realisering van de missie.
Professionaliteit
Het Erfgoedcluster is een betrouwbare partner met een zakelijke houding. Wij conformeren
ons aan de geldende beroepscodes en ethische internationale regels zoals vastgesteld door
de Verenigde Naties. (International Council of Archives, www.ica.org en International Council
of Museums, www.icom.org)
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Innovatie
Allianties opzetten en synergie bewerkstelligen zodat wij vanuit de inhoud kunnen komen tot
experimenten én vernieuwende producten die bijdragen aan onze missie.
Rekenschap geven
De collecties worden toegankelijk gemaakt, gepresenteerd aan het publiek en beheerd op
een dusdanige wijze dat ook toekomstige generaties erover kunnen beschikken. Via een goede
verslaggeving wordt jaarlijks rekenschap gegeven van het bereikte resultaat.
Gastheerschap
Wij willen onze gasten het gevoel geven dat zij welkom zijn. Wij streven naar een excellente
dienstverlening vanuit het perspectief van de klant.

Personele bezetting tot 31 december 2011
Met ingang van 1 april 2010 is formeel de nieuwe werkeenheid Erfgoedcluster onder leiding van
de Gemeentearchivaris van start gegaan. De samenvoeging van de werkeenheden Gemeentearchief Weert en Gemeentemuseum Weert is daarmee een feit geworden. In het reguliere
Erfgoedclusteroverleg vindt afstemming van de werkzaamheden plaats. Bovendien is dit
overleg een goede gelegenheid om van de beschikbare kennis, kunde en vaardigheden over
en weer gebruik te maken.
Synergie is daarbij het sleutelwoord, waardoor de effectiviteit en de efficiëntie van de totaal
beschikbare formatieruimte zo optimaal mogelijk benut kan worden.
De werkeenheid Erfgoedcluster omvat zeven vaste ambtelijke medewerkers met een formatieruimte van ongeveer 7 FTE’s in 2011. Het behoeft geen enkel betoog dat de taken van het
Erfgoedcluster te veel omvattend zijn om uitsluitend door deze zeven medewerkers verricht
te kunnen worden.
In dat kader beschikt de Erfgoedcluster over elf additionele medewerkers die een dienstverband
voor onbepaalde of bepaalde tijd hebben.
Daarnaast is de Erfgoedcluster aangewezen op de inzet van circa 45 vrijwilligers. Het aantal
vrijwilligers is groeiende en is onmisbaar voor de continuïteit van het Erfgoedcluster.
Daarnaast hebben in 2011 nog vijf leerlingen uit het middelbaar onderwijs een stage voltooid.

Medewerkers Erfgoedcluster
Weert december 2011
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Ambtelijke medewerkers
Drs. de heer Jac Lemmens, gemeentearchivaris/werkleider 1 FTE
Drs. de heer John van Cauteren conservator Musea 1 FTE
Drs. de heer Theo Schers publiekstaken/educatie Archief 1 FTE
Mevrouw Joke Bongaarts inventarisatie overheidsarchieven en educatie Musea 1 FTE
Mevrouw Fransien Smeets beheer collecties 1 FTE
De heer Leon Bouwels coördinator beheer en vrijwilligers 1 FTE
De heer Erik Peeters PR/Marketing en Educatie 0,8 FTE (vanaf 1 mei 2011)
De heer Peter Grein beheerder en tentoonstellingsmedewerker 0,4 FTE (tot 1 september 2011)
Additionele medewerkers voor onbepaalde tijd
De heer Will Schlenger studiezaalbeheerder en digitalisering Archief 1 FTE
Mevrouw Ans Koudijs administratie Archief en archiefbewerking 0,9 FTE
De heer Jan van de Laar restaurator en tentoonstellingsmedewerker 0,8 FTE
De heer Roland Häszler beheerder en tentoonstellingsmedewerker 0,6 FTE
Additionele medewerkers voor bepaalde tijd
Mevrouw Angelique Beentjes medewerker restauratie 1 FTE (tot 19 april 2011)
Mevrouw Esma Ammor medewerker materiële, verzorging Archiefachterstanden 0,9 FTE
(tot 31 december 2011)
De heer Jan Roelings medewerker indicering, burgemeestersrekeningen 0,9 FTE (tot 28 februari 2011)
De heer Bert Lijnsvelt medewerker presentatie en redactie 1 FTE (tot 23 mei 2011)
De heer Pascal Kneepkens medewerker fotografie 1 FTE (tot april 2012)
Mevrouw Shahaira Senior medewerker administratie 1 FTE (tot mei 2012)
De heer Jacques van Ansem medewerker inventarisatie, archiefachterstanden 0,75 FTE
(tot en met 31 december 2012)

De verhouding tussen vaste en additionele medewerkers binnen het Erfgoedcluster blijft
kwetsbaar. De inzet van de additionele medewerkers is onmisbaar voor de bedrijfsvoering,
terwijl de continuïteit allerminst gegarandeerd is.
Een bijzonder aandachtspunt is adequate formatie op het gebied van onder meer inventarisatie
en archiefinspectie. Daarom is Fransien Smeets gestart met de opleiding voor middelbaar
archiefambtenaar. Als resultaat van organisatieaanpassing is Peter Verdonschot in 2012 aan de
formatieruimte van het Erfgoedcluster toegevoegd als archiefinspecteur in opleiding. Hiermee
worden twee tekortkomingen binnen het team op termijn opgelost.
Het projectteam archiefachterstanden is sterk uitgedund door het vertrek van Esma Ammor
en de vroegtijdige pensionering van Joke Bongaarts.
Hierdoor loopt het project vertraging op, maar naar verwachting zal eind 2013 het project –
binnen het beschikbaar gestelde krediet- opgeleverd kunnen worden.
De huisvesting van medewerkers op verschillende plekken van het stadhuis en twee muse-
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V.l.n.r Jac Lemmens, Joke Bongaarts

Vrijwilligersuitstapje 2011 in Essen (D)

en Esma Ammor

umlocaties is natuurlijk weinig bevorderlijk voor de gewenste synergie, de samenhang en
de afstemming van werkzaamheden binnen de cluster. Een gezamenlijke huisvesting (zoals
gedacht) in de voormalige Martinusschool zou tot een adequate oplossing leiden.
Vrijwilligers
De circa vijfenveertig vrijwilligers zijn en blijven onmisbaar ter ondersteuning van de professionele medewerkers en het publiek. Naast het verrichten van educatieve activiteiten en toezicht
in de musea vinden velen voldoening onder meer in het poetsen van het zilverwerk of het
ontsluiten van genealogische archieven, collecties en foto’s en het beschrijven van objecten.
Wij zijn blij dat deze vrijwilligers, vaak al meerdere jaren, ons helpen. Als dank voor hun inspanningen bieden wij dan ook graag jaarlijks een uitstapje aan. Dit jaar is de groep naar Essen
geweest.
Daar zijn onder meer het Ruhrmuseum en de Grote Synagoge bezocht. Het diner vormde een
mooie afsluiting van een leerrijke dag. 1
Stagiaires
Gedurende het jaar hebben vijf leerlingen uit het middelbaar onderwijs een stage volbracht.
Afhankelijk van de opdracht varieerde de stageduur van twee dagen tot tien weken.
De begeleiding en nazorg vergen van de stagebegeleiders de noodzakelijke zorgvuldigheid
om de stagiaires een goede start te geven in hun school- of beroepsloopbaan. Gelet op de
personele ontwikkelingen binnen het Erfgoedcluster en de faciliteiten zijn wij terughoudend
bij het aanbieden van stageplekken.
Deskundigheidsbevordering
Mevrouw Fransien Smeets is begonnen met haar deeltijdopleiding voor middelbaar archiefambtenaar, Archivistiek B, zodat zij straks gediplomeerd archieven kan inventariseren. Zij hoopt
deze opleiding in de loop van 2014 afgerond te hebben.
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Strategische allianties en externe bijeenkomsten
De deelname aan externe beroepsgerelateerde bijeenkomsten en overlegsituaties hebben
een meervoudig doel. Naast het vergroten van de eigen deskundigheid en het aanbieden van
de eigen expertise bieden deze bijeenkomsten en overlegsituaties een uitstekende gelegenheid de werkzaamheden van het Erfgoedcluster Weert bij collegae en collega-instellingen
onder de aandacht te brengen. Het is evident dat daarmee een positieve bijdrage wordt
geleverd aan de ontwikkeling en instandhouding van de externe contacten.
Zo is de conservator lid van de klankbordgroep geweest die een groot project van het
ministerie van OCSW, Museum Catharijneconvent in Utrecht en de Stichting Kerkelijk kunstbezit in Nederland heeft begeleid om te komen tot een ‘Handreiking Religieus Erfgoed’.
Deze Handleiding is in de loop van 2011 gepresenteerd en is in Weert meteen gehanteerd
toen de conservator is gevraagd te adviseren bij de komende kerksluiting van de
St. Franciscuskerk op de Biest. De conservator heeft deelgenomen aan de bijeenkomst over
nieuwe klimaatregels voor Musea die op 17 februari is georganiseerd door de TH in Eindhoven.
Op 11 november heeft hij deelgenomen aan een bijeenkomst van de Federatie van Musea in
Limburg in Maastricht.
Een delegatie van het bestuur van de Nederlandse Museumvereniging heeft in het verslagjaar
het museum onder het motto “leer de leden kennen” bezocht en heeft gesproken met de
team-leider Jac Lemmens, de conservator en de medewerker PR en Marketing.
Naast eerder genoemde deelname aan externe bijeenkomsten zijn wij in toenemende mate
strategische allianties aangegaan. Het bijwonen van lezingen, bijeenkomsten en bezoeken
aan collega-instellingen biedt een schier aan mogelijkheden om het eigen cultureel erfgoed
in een breder verband onder de aandacht te brengen én veel meer te werken met wisseltentoonstellingen.
Daarbij worden nadrukkelijk in ogenschouw genomen de samenwerking met heemkundeverenigingen, particuliere initiatieven, amateuristische en professioneel ingerichte musea
zowel in de directe omgeving als daarbuiten.
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Koninginnedag
De activiteiten van het Erfgoedcluster zijn in het eerste kwartaal sterk beïnvloed door de viering
van Koninginnedag in Weert en het bezoek van de Koninklijke familie aan Weert. Van begin af
aan is duidelijk geweest dat de beide museumgebouwen betrokken zouden gaan worden in
de route.
Het Jacob is het eindpunt van de route geweest, met een grootse balkonscene als apotheose.
Daarvoor is het balkon geheel gerestaureerd. Ook de Tiendschuur lag vlak naast de route
en zou dienstdoen als opvang voor de leden en materialen van de schutterijen, die op het
aangrenzende grasveld acte de presence zouden geven. De conservator is door de organisatie
aangezocht om één van de zeven thema’s die in de route gepresenteerd zouden worden:
historie en traditie te organiseren. Dit thema is ingevuld met een tweetal presentaties:
de stadsschutterij St. Catharina 1480 bij het begin van de route en de overige schutterijen
op het grasveld voor museum de Tiendschuur. De medewerkers die daarbij betrokken zijn
geweest hebben vervolgens te maken gekregen met veiligheidsregelingen, steeds veranderende plannen, en vele, vele vergaderingen. Uiteindelijk is het feest een groot succes geworden
en kon Weert zich met zijn rijke schuttersleven voor een miljoenenpubliek presenteren.
Daarbij heeft de conservator uitleg gegeven tijdens de live-uitzending van de NOS.
Het museum heeft verder in de schijnwerpers gestaan door een interview met de conservator
in de special van het magazine De Poort, dat gewijd was aan Koninginnedag.

Koninginnedag Weert 2011

Weerter Stadsschutte St. Catharina 1480
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Beheer, behoud en
acquisitie van archivalia
en collecties
Archiefachterstanden
Met het aantreden van de huidige Gemeentearchivaris is prioriteit gegeven aan de ontsluiting
van archieven. In december 2009 is door hem de notitie ‘Archiefachterstanden Gemeentearchief
Weert 2009’ opgesteld. In deze inventarisatie blijkt dat een behoorlijk aantal archieven gebrekkig
waren ontsloten.
Het betreft dan het Archief gemeente Stramproy en het Archief gemeente Weert over de periode
1920-1969 en de periode 1970-1997. In dat kader is door de gemeenteraad in september een
krediet gevoteerd om de achterstanden weg te werken.
Sinds eind 2010 is het projectteam gestart met de inzet van drie medewerkers:
mevrouw Joke Bongaarts, de heer Jacques van Ansem en mevrouw Esma Ammor.
Er is gewerkt aan het blok van de voormalige gemeente Stramproy 1938-1997 en de inventaris
is eind 2011 opgeleverd, net voor de pensionering van mevrouw Bongaarts en het vertrek van
mevrouw Ammor. Er is ook gewerkt aan blok Weert 1920-1969, te weten selectie, herverpakking
en andere ontsluiting, beschrijven en ordenen en het opmaken van een klassieke inventaris.
In de tussentijd heeft de afdeling Informatievoorziening de overdracht van nog twee blokken
Weert, weten 1970-1988 en 1989-1997 afgerond. De inventarisatie hiervan staat op de rails en
wordt in de loop van 2013 afgerond. Het gaat hier om nog zeker 400 strekkende meter, die
bewerkt moeten worden door de heer Van Ansem. De uitlooptijd duurt langer dan gepland,
maar de kosten blijven binnen het in september 2010 gevoteerde budget.

Aanwinsten archieven en collecties
Regelmatig wordt het Archief uitgebreid met persoonlijke en verenigingsarchieven, kadastrale
tekeningen, prenten, oorkonden en correspondentie. Deze bescheiden worden door middel
van een schenkingsakte aan het Archief overgedragen.
Opmerkelijke aanwinsten in dit jaar zijn het Archief van de Huurdersorganisaties, de Vogelwacht,
Sociëteit De Club, Dorpsoverleg Tungelroy en Orgelbouwer Vermeulen. Dat laatste archief is
omvangrijk en van groot belang voor de sociaal-economische geschiedenis van Weert.
De schenkingen zijn nu al gedeeltelijk door het publiek te raadplegen. Inventarisatie van de
particuliere archieven is werk voor vrijwilligers, die door de gemeentearchivaris persoonlijk
worden begeleid. De huwelijksbijlagen 1806-1942 Weert en Stramproy zijn in 2011 geordend
en herverpakt. In 2012 zullen ze worden gedigitaliseerd en in 2013 zullen ze via de website ter
beschikking gesteld worden. Hiermee is een van de belangrijkste genealogische bronnen
definitief ontsloten. Een andere belangrijke archivalische aanwinst is de schenking van het
“Calendarium Historicum” van de bekende theoloog Paul Eber uit 1550, waarin voorin een een
handgeschreven notitie staat over het jaar 1568. 2
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Calendarium Historicum

den sulviger dag na middage nog etlike mher

Hierin wordt de onthoofding van Philip de Montmorency,

enthoveden dar man noch egentlike tydingen

de graaf van Hoorn en die van Egmond kleurrijk beschreven:

van hefft. Men secht dat na den hilligen dagen
de Duc de Alva tho Andorp werde komen
und aldaer capitell holdenn.”

“Anno 1568
Den erste junii sint tho Brussel
daruber de twe van Batenborch, desulven twe

Deze notitie geeft aan, dat de onthoofding van de twee

heren na der onthovinge sint under den armen

vrienden van Willem van Oranje door Alva enorme indruk heeft

upgehangen und lx mit ohnen also

gemaakt in Europa. Het boek is van pastoor Henricus Neuwald

upgehangen, de andere Vll begraven.

uit Stadthagenen, hij heeft dit toentertijd de belangrijkste

Den anderen dach junii sint darnoch lll

gebeurtenis van het jaar gevonden en geeft aan, dat deze

enthovet und begraven, den 5 dag tho Xl slegen ist

gebeurtenis in héél Europa voor veel beroering heeft gezorgd..

der grafe van Egmont mit dem van Hoerne up

Voor Weert is deze aanwinst een verrijking.

dem marckede onthovet und men solde
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Archief Orgelbouw Vermeulen
De belangrijkste aanwinst van 2011 is het archief van de orgelbouwers Vermeulen uit Weert.
Vanuit de wetenschappelijke bibliotheek van de Universiteit Utrecht werd dit bedrijfsarchief
overgenomen.
Het Weerter bedrijf Vermeulen heeft in zowel Nederland als ver daarbuiten een enorme reputatie opgebouwd bij het ontwerpen, realiseren, renovatie en onderhoud van heel wat kerkorgels. Het museum beschikt al over een groot aantal voorwerpen afkomstig uit de werkplaats.
Medio 2011 is het volledige archief van dit bedrijf aan het Archief overgedragen.
Naast de administratie zijn ook heel wat ontwerp- en bouwtekeningen en fotomateriaal in dit
archief opgenomen. De rekeningen uit de periode 1870-1970 laten een dwarsdoorsnede zien
van de Weerter samenleving, want vrijwel alle bedrijven in Weert hadden wel van doen met
het bedrijf en de familie Vermeulen. Het familie- en bedrijfsarchief lopen door elkaar en dat
levert leuke correspondentie op, die inkijk geeft in zowel de familie als het bedrijf Vermeulen.
Medio dit jaar is gestart met een eerste inventarisatie. Gelet op de omvang zal ook tenminste
2012 noodzakelijk zijn dit archief toegankelijk te maken.
Briefkaart Vermeulen
Orgel in de kerk
St. Joseph
in Keent

Fabrik Erstklassiger
Spezialitäten fűr
den Orgelbau

Kist archief Vermeulen
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Archiefbibliotheek
De Archiefbibliotheek bestaat uit een collectie van gedrukte of geschreven documenten.
De onderwerpen gaan over Weert in al haar facetten. Daarnaast worden documenten
verzameld die betrekking hebben op Weert, de regio en de provincie Limburg.
De bibliotheek omvat een veelheid aan onderwerpen onder meer over Geschiedenis, Cultuur
en Kunst, Economische Aangelegenheden en boeken over Topografie (plaatskunde) en
Toponymie (plaatsnamenverklaring).
De Archiefbibliotheek is met circa 100 exemplaren gegroeid. Daartoe behoren 40 exemplaren
die zijn aangekocht. De overige exemplaren, zogeheten ‘grijze literatuur’ worden niet via de
reguliere uitgeverskanalen gedistribueerd maar door derden in eigen beheer uitgegeven.
Het zijn uitgaven van stichtingen, wijk- en dorpsraden of particulieren.
In de loop van het jaar is gestart met de catalogisering van de boeken die vooral als naslagbibliotheek beschikbaar zijn voor de medewerkers van het museum.
De onderwerpen van deze naslagwerken zijn Religie, Cultuur en Kunst en Biografieën.
Vooral de kunstboeken zijn rijkelijk en kleurrijk geïllustreerd.
Via de website is de Archiefbibliotheek te raadplegen die inmiddels ook de boeken van de
Museumbibliotheek omvat. 3

Archiefbibliotheek

20

Jaarverslag 2011 Erfgoedcluster Weert

Beheer, behoud en acquisitie van archivalia en collecties

Periodieken
Ten dienste van het publiek beschikken wij in de studiezaal over een veelheid aan relevante
periodieken. Deze bladen hebben een direct verband met de werkzaamheden van het
Erfgoedcluster. Zo vindt de bezoeker onder meer ‘Het Archievenblad’, ‘Gens Nostra’, ‘Heraldisch
Tijdschrift’, ‘Historisch Nieuwsblad’, ‘de Maasgouw’, ‘Publications’, ‘Museumvisie’ en ‘Monumenten’.
Voor het nageslacht worden ook bewaard de edities van bijvoorbeeld ‘De Klepel’ van het
Weerter Beiaardcomité, ‘Het Nieuwsblad Molenakker’ van Wijkraad Molenakker, de ‘Nieuwsbrief
Tungelroysebeek’, ‘Poort’, Stadsmagazine van Weert en ‘t Trûmperke’ van Kring Weert Veldeke
Limburg. De meest recente exemplaren zijn in de studiezaal beschikbaar. Eerdere edities of jaargangen zijn in het archiefdepot aanwezig. Op aanvraag liggen deze exemplaren ter inzage. 4

Kranten
Het onderdeel “Kranten” omvat een selectie uit dag- en weekbladen, die een directe relatie
hebben met Weert en de regio.
Uit Dagblad De Limburger en een aantal weekbladen worden de relevante artikelen geselecteerd.
Daarnaast zijn in de studiezaal de in Weert en directe regio uitgegeven weekbladen zoals
’t Blaadje van Stramproy’, ‘De Trompetter/Land van Weert’ en ‘Het Zondagsnieuws’ aanwezig.
Via de website zijn de edities van ‘Kanton van Weert’ en ‘Op de Keper’ en sinds begin 2011 ook
de editie ‘Het Land van Weert’ beschikbaar. De door ons geselecteerde artikelen uit de dag- en
weekbladen worden digitaal opgeslagen, maar zijn vanwege de auteursrechten alleen in de
studiezaal in te zien.

Topografische historische atlas
De term Topografische historische Atlas (T.H.A.) is de verzamelnaam voor de collecties van
affiches, (audio)visuele media, digitale media, foto’s, kaarten, tekeningen en prenten.
Ze zijn via de beeldbank van de website van het Gemeentearchief te raadplegen.
De collectie foto’s is met ruim 500 exemplaren uitgebreid.
Aan de collectie Dvd’s zijn vier exemplaren toegevoegd.
Omdat analoge bestanden niet meer worden geproduceerd, vindt slechts sporadisch uitbreiding plaats. 5

Digitalisering Jaargedingen 1481-1714 Weert
In 2010 hebben wij met succes bij het Bureau Metamorfoze een subsidieaanvraag ingediend
voor de restauratie en de conservering van de Jaargedingen uit de periode 1481-1714.
Deze Jaargedingen, die nagenoeg compleet zijn en complementair zijn op de al gedigitaliseerde
Marktrechtboeken, geven een mooi beeld van de civiele rechtspraak gedurende 250 jaar.
De werkzaamheden voor restauratie en digitalisering worden goeddeels extern uitgevoerd en
duren naar verwachting zeker tot eind 2012. De subsidie is ruim € 50.000,00 en zal gespreid
over twee jaar worden uitgekeerd. In de loop van 2013 zullen de stukken via onze website ter
beschikking komen.
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Restauratie museale objecten
Gedurende het jaar is in eigen beheer een groot museale restauratieproject in uitvoering
betreffende het beeld van Maria van Heythuysen. Hieraan wordt op zaal, toegankelijk voor het
publiek, door een aantal mensen gewerkt. Naast de vaste restaurateur Jan van de Laar zijn dat
Angelique Beentjes en de vrijwilligers Truus Frederiks en Marcel Dooijewaard.
In eigen beheer wordt ook onderhoud gepleegd aan de grote zilvercollectie. Onder leiding
van Jan van de laar zijn twee tot drie vrijwilligers wekelijks bezig met het verantwoord poetsen
van de collectie en het verwijderen van oud poetsmiddel dat schade toebrengt aan de kostbare
objecten.
Vanwege de grote ervaring in de omgang met antiek zilver heeft de poetsploeg inclusief de
conservator op verzoek van mevrouw Agnes Vugts een cursus “omgaan met zilver” gegeven
op het kantoor van het bisdom te Roermond. Deze druk bezochte dag is bedoeld geweest
voor beheerders van antiek kerkelijk zilver, zoals kosters en leden van kerkbesturen.
De conservator heeft een tweetal lezingen gegeven. Onder leiding van Jan van de Laar is
door de poetsploeg bestaande uit de dames Wenzel en Kirkels en de heer Breugelmans een
demonstratie verantwoord zilverpoetsen verzorgd.
Door het restauratieatelier in Maastricht zijn weer een aantal schilderijen gerestaureerd: een
viertal 17e eeuwse panelen met voorstellingen van de H. Franciscus en een groot portret door
C.F. Philippeau van pastoor van der Giessen, franciscaan en bouwpastoor van de Mozes en
Aaronkerk. Tot slot is het grote schilderij van de Weerter schilder, Wilhelmus Schaeken voorstellende de Cijnspenning, grondig gerestaureerd.

Wilhelmus Schaeken
Gerestaureerd schilderij, Cijnspenning
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Depotbeheer
Het archiefdepot is dringend aan vervanging toe. De capaciteit en klimaatbeheersing zijn al
jaren onvoldoende. In afwachting van nieuwbouw wordt deze situatie door Gedeputeerde
Staten slechts gedoogd.
Een groot deel van de niet tentoongestelde museale objecten zijn verspreid opgeslagen in
de locaties Jacob van Horne, de Tiendschuur en het centrale depot in het gemeentehuis van
Weert. De opslagcapaciteit en klimaatbeheersing in de locaties is beperkt. Met de verhuizing
in 2014 voor ogen, heeft het opruimen en op orde brengen van de diverse depots de komende
jaren hoge prioriteit.

Archiefbeheerssysteem
Voor de verwerking van de gegevens wordt gebruik gemaakt van het programma Atlantis.
Met behulp van dit programma kunnen geïnteresseerden via de website informatie opzoeken.
Deze vorm van digitale informatie zal de komende jaren aanzienlijk toenemen en het fysieke
bezoek aan de studiezaal doen afnemen. Om onze klanten beter en vooral sneller van dienst
te zijn, is in 2011 gewerkt aan de upgrading van het Atlantisprogramma. Ervaringen elders
hebben geleerd dat in de fase dat bestanden worden overgezet extra inzet van onze medewerkers wordt vereist. De implementatie verloopt gestaag, en zal medio 2013 zijn afgerond.

Registratie museale objecten
Sinds enkele jaren beschikken de Musea over een eigen digitaal beheerssysteem Adlib
genaamd. In dit professionele digitale zoekprogramma worden objecten beschreven.
Het programma biedt tevens de mogelijkheid om van elk object een of meerdere digitale
afbeeldingen op te slaan.
Verschillende additionele medewerkers voor bepaalde tijd en vrijwilligers hebben hier de
afgelopen jaren met wisselend succes aan gewerkt. Het invoeren van de specifieke informatie
van kunstobjecten vergt uiterste accuratesse en een goede kennis van de terminologie van
kunststromingen.
Het invoeren van gegevens en de noodzakelijke digitale fotografie heeft een behoorlijk
achterstand opgelopen. Daardoor is het moeilijk snel accurate informatie over het bezit van de
Musea te verkrijgen. Ten behoeve van een goede objectregistratie, de basis van het museum
en het inrichten van tentoonstellingen is Adlib echter voor nu en in de toekomst onmisbaar.
De ontsluiting van museale objecten blijft de komende jaren een aandachtspunt.

Aanwinsten
De collectie van de Musea is dit jaar spectaculair gegroeid met enkele duizenden objecten.
De ateliercollectie van de edelsmeden Esser/Werz die in het najaar is aangekocht, omvat alleen
al ruim 4.000 voorwerpen, variërend van ontwerptekeningen, werktuigen, gietmodellen,
afgietsels, atelierfoto’s, archiefmateriaal en documentatie. De aankoop is tot stand gekomen
dankzij grote subsidiebedragen van diverse stichtingen en Fondsen zoals het VSB Fonds, het
KF Heinfonds, het Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds en de Mondriaanstichting. Samen zijn
zij goed voor bijna de helft van het totale aankoopbedrag. Het Mondriaanfonds heeft daarbij
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een aantal voorwaarden gesteld. Zo moet de aangekochte collectie gedigitaliseerd en via het
openbare internet voor iedereen toegankelijk worden gemaakt. Daarom is meteen een begin
gemaakt met het fotograferen van het grootste deel van de collectie: de diverse gietmodellen
en afgietsels. Dit project loopt door tot in 2012. Gelijktijdig is dit deel van de collectie ook met
voorrang geïnventariseerd en geregistreerd.
Andere belangrijke collecties die verworven zijn betreffen een verzameling van 50 aquarellen
van Jan Tullemans. Deze zijn door de kunstenaar aan het museum geschonken. Het is een van
de laatste zaken die hij voor zijn overlijden op 27 februari 2011 nog heeft geregeld.
Als schenking van de kinderen van Jos van den Dungen is een groot bestand ontwerptekeningen
voor kunstsmeedwerk in ijzer van Jos van den Dungen (Den Bosch 1912 Weert 1988), aan het
museum overgedragen. Het betreft circa 350 tekeningen uit de periode 1920-1980.
Jos van Dungen is docent geweest aan de ambachtschool, later LTS en Het Kwadrant in Weert,
en heeft daarnaast in opdracht kunstsmeedwerk gemaakt. Hij heeft een apart procedé
uitgevonden om door middel van lastechnieken sculpturen te kunnen maken. Hij wordt in
een bekend kunstenaarslexicon een ‘tovenaar in ijzer’ genoemd.
Door de zoon van de bekende Limburgse graficus Hubert Levigne is het museum begin 2011
een grote houtskooltekening voorstellende de H. Veronica en een niet voltooide serie
kruiswegstaties geschonken. De zoon van een andere bekende Limburgse kunstenaar,
Henri Schoonbrood, heeft het museum eind 2011 een volledige serie getekende ontwerpen
voor een kruisweg geschonken.
In het kader van een belastingmaatregel hebben de kinderen van de in 2011 overleden
kunstenaar Harrie Martens een groot deel van de artistieke nalatenschap van Martens aan het
Rijk overgedragen. Deze heeft de werken vervolgens aan het Gemeentemuseum Weert in
langdurig bruikleen afgestaan. De collectie is door de conservator van het museum uitgezocht
en vormt samen met de stukken die Harrie Martens bij leven in 2009 en 2010 aan het Weerter
museum had geschonken, een compleet overzicht van zijn artistieke werk.
Tot de belangrijke ‘losse’ aanwinsten mogen de volgende zaken worden gerekend:
een schilderij van W. Schaeken (Weert 1754 - Antwerpen 1830) uit 1804, voorstellende de
Cijnspenning. Het werk is aangekocht via een veilinghuis in Middelburg en vormt het eerste
werkstuk van deze bekende Weerter kunstschilder uit de 18e eeuw in de gemeentelijke museale
collectie. Het is tevens het eerste schilderij van W. Schaeken in een openbare Nederlandse
collectie.
Een maquette voorstellende de Weerter binnenstad rond 1970 is ontvangen van de Bouwmaatschappij Wilma bv. De grote maquette laat gedetailleerd uitgewerkt zien wat allemaal in
de binnenstad van Weert door Wilma is gebouwd.
Verder zijn uit Franciscaans bezit een 17e eeuws ivoren kruisbeeld, een tiental kleine zilveren
liturgische objecten, een zilveren gedreven reliëf van een der martelaren van Gorcum en een
tweetal kelken, allemaal afkomstig uit het provincialaat in Utrecht verworven. Na afloop van
de tentoonstelling begin van jet jaar heeft Johanna Willemsen een schilderij aan het gemeente
museum geschonken.
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Tekening Jos van den Dungen
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Bruikleen
In het kader van het uitwisselingsprogramma vindt regelmatig uitleen van museale objecten
plaats.
Aan het gemeentemuseum Het Land van Thorn is langdurig in bruikleen gegeven een
staande klok gemaakt door Schoufs uit Thorn en een koorkap, laat 18e eeuw.
Ten behoeve van de zomerexpositie in Openluchtmuseum Eynderhoof, gewijd aan het rijke
roomse leven, is tijdelijk een aantal devotionalia in bruikleen afgestaan.
Voor een grote overzichtstentoonstelling van het werk van schilder Gijs Frieling in het
Cobramuseum in Amstelveen, is een groot werk uit de museumcollectie tijdelijk uitgeleend.
Voor tentoonstelling in Centre Ceramique “Anders nog iets voor U? Limburgse detailhandel
door de eeuwen heen” werd materiaal over Antje van de Statie tijdelijk uitgeleend.
Aan het museum De Fundatie in Zwolle zijn laat middeleeuwse beelden van Christus op de
koude steen en de kruisdragende Christus uitgeleend ten behoeve van de expositie
”In het licht van de Moderne devotie”.
Voor de expositie Weert en Oranje heeft het museum een aantal vorstenportretten die afkomstig zijn uit het oude stadhuis, zoals gipsen bustes, schilderijen en foto’s aangeleverd.
Het museum is verder materiaal beschikbaar gesteld aan het streekmuseum Leudal voor een
expositie over de heren van Horn.

‘Antje van de Statie’
in Centre Ceramique Maastricht
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Toezicht en advies
De gemeentearchivaris heeft periodiek overleg met de afdeling Informatievoorziening over
de voortgang van het Project digitalisering bouwvergunningen en het project Substitutie van
vernietigbare archiefbescheiden. Dit traject is ingezet in samenwerking met de omliggende
gemeenten Maasgouw en Leudal en zal in 2012 door een extern bureau begeleid gaan worden.
Beide projecten lopen voor het project ‘Nieuwe manier van werken’ in het nieuw stadhuis,
flex-for-all en volledig digitaal. Met het oog op een moderne manier van werken is met de
voorbereidingen om de papieren documenten door digitale documenten te vervangen een
aanvang genomen. Niet alleen vergt dat een stabiele digitale infrastructuur maar tevens
vereist dit van medewerkers enkele aanpassingen in denken en handelen. Met deskundig
personeel en voldoende middelen is het mogelijk de moderne manier van werken in het
nieuwe stadhuis te realiseren.
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educatie en verzorgen
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De gemeente Weert kent twee musea. Het Museum Jacob van Horne, gevestigd in het
voormalige stadhuis van Weert aan de Markt en het Museum Tiendschuur, onder meer de
voormalige ambtswoning van de burgemeester aan de Recollectenstraat.
De opzet en inrichting van beide musea hebben lange tijd voldaan aan de toenmalige verwachtingen, wensen, behoeften en eisen van bezoekers, bestuur en medewerkers.
De afgelopen jaren wordt als gevolg van de uitbreiding van de collecties en de gewijzigde
bezoekerswensen de noodzaak van aanpassingen zowel qua inrichting, presentatie en technische faciliteiten nijpend.

Stichting vrienden van het Gemeentemuseum Weert
De stichting Vrienden van het Gemeentemuseum Weert ondersteunt beide Musea financieel.
Doelstelling is de musea, zijn collecties en activiteiten onder de aandacht te brengen.
Daarmee beoogt de stichting de naamsbekendheid in en buiten de regio te vergroten.
Periodiek ontvangen de leden van de stichting een nieuwsbrief. Dit jaar is de nieuwsbrief twee
maal verschenen. De bijdrage daarvoor zijn geschreven door John van Cauteren.
Het stichtingsbestuur heeft zes maal een bijeenkomst in De Tiendschuur gehouden, waarbij
de conservator als adviseur fungeert.

Tentoonstellingen en exposities
Locatie Tiendschuur
Johanna Willemsen schilderijen en tekeningen
13 februari tot en met 10 april
De schilderes Johanna Willemsen woont en werkt al lange tijd in Midden Limburg. Op de
expositie waren schilderijen uit de periode 1999 tot 2011 en enkele oudere tekeningen te zien.
In memoriam
7 april 2011 tot en met 15 januari 2012
In 2011 overleden vrij plotseling drie belangrijke Weerter kunstenaars, Eloy Werz, Harrie Martens
en Jan Tullemans. Zij hebben met elkaar gemeen dat ze op hun vakgebied tot de top behoorden
van de Limburgse kunstwereld. Tot op hoge leeftijd, eigenlijk kort voor hun overlijden zijn ze
nog actief geweest.
Bij wijze van eerbetoon aan deze drie bijzondere Weerter kunstenaars is een drukbezochte
expositie ingericht. De werken zijn grotendeels afkomstig uit de eigen collectie.
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KunstINkijk 2011
15 april tot en met 19 juni
De Stichting Kunstcentrum Weert organiseert jaarlijks de traditionele Atelierroute op tweede
paasdag in het kader van KunstINkijk en een expositie van aangesloten leden. Deze tentoonstelling is vooral door vele schoolklassen druk bezocht.
Tentoonstelling over Piet Coenders
4 juli tot en met 11 september
Samen met de Stichting Architectuurlijk Weert en de kinderen van Piet Coenders, is een grote
overzichtstentoonstelling ingericht over de Weerter Architect Piet Coenders. Coenders drukt
al ruim veertig jaar met zijn ontwerpen een markante stempel op het stadsbeeld van Weert.
Op de expositie heeft bestaan uit originele tekeningen, maquettes en foto´s van gerealiseerde
projecten. Bij de expositie is een boek verschenen over het werk van Piet Coenders, geschreven door Eva Wetsteyn en uitgegeven door de stichting architectuurlijk Weert. Ook de Dag
van de architectuur en de architectuurprijs stonden dit jaar in het teken van Piet Coenders. De
conservator van het museum heeft deel uit gemaakt van de vakjury.

Edelsmid Eloy Werz
Kunstenaar Harrie Martens
Zelfportret Jan Tullemans
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‘Weg van Weert: Weertenaren als bekende Nederlanders’
15 oktober tot en met 15 januari 2012
De expositie heeft portretten van 21 nationale en internationale bekende personen uit Weert,
vanaf de middeleeuwen tot heden laten zien. De nadruk heeft op Weertenaren uit de 20e en
21e eeuw gelegen. Naast bestuurders en kunstenaars zijn ook sporters, militairen en handelaren belicht. De expositie is geopend door staatssecretaris Frans Weekers, tijdens een druk bezochte bijeenkomst in de paterskerk, waarbij ook de exposities “550 minderbroeders in Weert”
in de Paterskerk en “Franciscanen: objecten en archivalia” in het museum Jacob van Horne zijn
geopend.

Weg van Weert, de bezoekers
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Weg van Weert, illustrator, tekenaar Raoul Deleo
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Locatie Jacob van Horne
Nieuw werk van Flop Vinken 2009-2010
13 maart tot en met 25 april
De Amsterdamse kunstenaar Flop Vinken (1958) heeft in 2009 in het museum geëxposeerd
met een moderne interpretatie van het klassieke thema van de kruisweg. Het thema heeft de
kunstenaar eigenlijk nooit meer losgelaten. Geïnspireerd door de expositie uit 2009 in Weert
is Flop Vinken hieraan blijven werken en de resultaten werden in deze nieuwe tentoonstelling
gepresenteerd. Naast grote imponeren doeken met afbeeldingen van de lanswonde van Jezus
aan het kruis, is vooral de kruisweg, opgebouwd uit lege verftubes, opgevallen.
Nationaal museumweekend
2 en 3 april
Het thema dit jaar was: “Laat je trakteren door het museum”. Bezoekers hebben naar museumwerkzaamheden kunnen kijken die normaal gesproken achter de schermen plaatsvinden.
Zo is het open restauratie atelier in bedrijf en heeft de zilverpoetsploeg een demonstratie op
zaal gegeven. Bezoekers zijn letterlijk getrakteerd op koffie met een lekker stukje Weerter vlaai!
Gebakken vroomheid, ontroerende volksdevotie in Limburgse huiskamers
19 juni tot en met 4 september
In veel Limburgse huisgezinnen is vroeger een plaats vrijgemaakt voor producten uit de
Limburgse ceramiekindustrie. Tussen 1860 en 1960 zijn deze door een aantal toonaangevende
bedrijven gefabriceerd, zoals Petrus Regout te Maastricht en St. Joris in Beesel.
Diverse particuliere verzamelaars, die behalve over passie vooral ook over kennis van zaken
beschikken, hebben in een periode van dertig jaar indrukwekkende collecties vergaard.
Volgens hen mogen we trots zijn op wat in Limburg is gepresteerd op het gebied van religieuze volkskunst. De expositie, grotendeels opgebouwd uit de collectie van de heer Frans
Maassen, kreeg veel media aandacht en trok ruim 2.000 bezoekers. Op 19 juni is de tentoonstelling gestart met een succesvolle taxatiedag voor religieus aardewerk. Uit heel Limburg zijn
mensen met hun vaak bijzondere eigendommen naar het museum gekomen om ze door
erkende experts te laten bekijken.

Expositie Flop Vinken
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Franciscanen, objecten en archivalia, 550 jaar Minderbroeders in Weert
15 oktober tot en met 1 november
Ter gelegenheid van 550 jaar franciscanen in Weert heeft het museum Jacob van Horne een
presentatie, waarbij aandacht is besteed aan zeldzame archivalia uit het Weerter klooster,
die ter gelegenheid van dit jubileum uit Utrecht waren overgekomen. Daarnaast is aandacht
gevraagd voor de vele kunstobjecten in de collectie, die afkomstig zijn uit het Weerter minderbroederklooster.
Culturele Lint
17 september
Het museumgebouw Jacob van Horne is op 17 september het toneel geweest voor diverse
voorstellingen op het gebied van muziek en toneel. Dit in het kader van het eerste Culturele
Lint, de openingsmanifestatie van het culturele theaterseizoen in Weert.
Kermisminiaturen
23-28 september
Expositie van kermisminiaturen en kermisfoto’s van de Fotogroep weert.
Huis van Nicolaas
16 november - 4 december
De tiende keer dat dit evenement in het Jacob van Horne is gehouden, een jubileumversie!
Kerststallen
17 december 2011 tot en met 4 januari 2012
Het Jacob van Horne heeft een bijzondere binding met Kerst. De hoofdmoot van de vaste
collectie bestaat namelijk uit voorwerpen van de minderbroeders franciscanen, de beroemde
kloosterorde wiens stichter - de heilige Franciscus - in 1223 voor het eerst het kerstverhaal
uitbeeldde voor gelovigen tijdens de kerstmis. Het sfeervolle interieur van het monumentale
museumgebouw is versierd met kerstdecoraties en dit jaar zijn kerstvoorstellingen uit de
eigen collectie getoond.

550 Jaar Franciscanen in Weert

Grootste miniatuur reuzenrad van Nederland
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Beleving Musea
De reacties van de bezoekers aan de tentoonstellingen kunnen vrijwillig worden opgetekend
in het gastenboek. De respons geeft een beeld variërend van waardering, bewondering tot en
met aanmoedigingen aan de kunstenaar of de samensteller van de expositie. Uit dit gastenboek
blijkt verder dat bezoekers afkomstig zijn uit geheel Nederland. Ook komen er belangstellenden
uit de direct omliggende landen.

Bezoekers Musea
De beide Musea verheugen zich al jaren in een vrij constante stroom aan bezoekers: ongeveer
32.000 in 2011. Dat is eenzelfde aantal als in 2010.
Het Jacob van Horne heeft ruim 25.000 bezoekers mogen begroeten. De grote publiekstrekker
was dit jaar de expositie Gebakken vroomheid met ruim 2.000 bezoekers. De expositie van
Flop Vinken trok inclusief het museumweekeinde ongeveer 1.300 bezoekers.
De kersttentoonstelling is door 900 kijkers bezocht. De tentoonstelling kermisminiaturen en
het project Hobbeltje Langneus rond een boek van Piet Broos hebben ruim 5.000 belangstellenden getrokken. Het Huis van Nicolaas is ook in dit jaar erg in trek geweest, met 14.000
enthousiaste gelovigen.
De Tiendschuur heeft ruim 6.500 bezoekers ontvangen. Grote trekkers hier waren
Johanna Willemsen (1.200), de Kunstinkijk en In Memoriam (2.800) en Weg van Weert (1.100).
De architectuurexpositie rond Piet Coenders heeft 850 belangstellenden naar het museum gelokt.

Website en portal
Zowel het Gemeentearchief Weert en het Gemeentemuseum Weert beschikken over een
eigen website.
Vooral de website van het Archief is in de loop van het jaar geactualiseerd. De website van de
Musea wordt in 2012 geactualiseerd.
Vanaf eind 2010 is een portal voor beide website beschikbaar. De slagzin van het portal is:
“Haal meer uit je verleden”. Deze slagzin refereert aan de integrale benadering door samenvoeging van de werkeenheden Gemeentearchief en Gemeentemuseum. Zij vormen het nieuwe
Erfgoedcluster.
Bij de ontwikkeling van het portal is gekozen voor een thematische aanpak op basis van de
missie en visie van het toekomstige Erfgoedhuis Weert.
De tien thema’s van het portal zijn Weert en Weertenaren, Bouwen en Wonen, Leren en
Werken, Ontspannen en Inspannen, Kleden en Sieren, Eten en Drinken, Geloven en Belijden,
Heersen en Besturen, Creëren en Scheppen evenals Schieten en Schutten.
Van elk thema is een inventarisatie van en verwijzing naar cultuur historische publicaties
gemaakt. Meerdere publicaties zijn integraal opgenomen. Waar mogelijk is een verwijzing
gemaakt naar museale objecten.
In de rubriek Laatste Nieuws wordt de lezer op de hoogte gebracht van de nieuwe onderwerpen
op de websites van Archief en Musea. Deze websites zijn via de Homepage van het portal
eenvoudig te bereiken.
Gekozen is voor een ict-programma waarmee de inhoud van het portal door onze mede-
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werkers kan worden aangepast. Dit in tegenstelling tot de websites van Archief en Musea,
waarvoor de hulp van de externe webhost noodzakelijk blijft.
In het afgelopen dienstjaar hebben circa 20.000 bezoekers het portal, en websites Archief –
Musea bezocht, ten opzichte van 2010 een stijging van ruim 40%.
Bijzonder is dat het portal ingezet is om het 60-jarig bestaan van de Van Hornekazerne als
Koninklijke Militaire School onder de aandacht te bergen.

Vaandel
Van Hornekazerne

Wij zetten in op continuering en uitbreiding van het aanbod van actualiteiten. Wij willen
aansluiten bij landelijke ontwikkelingen en een aantrekkelijke en betrouwbare informatiebron
zijn voor de gebruikers. Verder overwegen wij de inzet van social networks zoals Facebook en
Twitter. Deze social networks zijn voor de reguliere bedrijfsvoering van een zichzelf respecterend
Erfgoedcluster niet meer weg te denken.
Vanaf december 2011 beschikt het Erfgoedcluster op You tube een eigen kanaal: ‘Erfgoedhuis
Weert.’ Hierin worden zowel eigen videoproducties als van derden die ons rechtenvrij zijn
aangeboden geplaatst.

Media
Het Erfgoedcluster verspreidt, in afstemming met de afdeling Communicatie van de gemeente
Weert, naar aanleiding van tentoonstelling regelmatig persberichten. Deze zijn door zowel de
plaatselijke als regionale pers aanleiding hierover in kranten en op radio en televisie te berichten.
De persberichten en de media uitingen worden zo spoedig mogelijk na publicatie of uitzending
in het portal ‘Erfgoedhuis Weert’ geplaatst.
Het Erfgoedcluster heeft in 2011 veel media-aandacht gekregen. De activiteiten van het
archief en de musea zorgen dat de gemeente Weert regelmatig door gratis media-aandacht
positief in het nieuws kwam.
Voorbeelden zijn de bijdragen van gemeentearchivaris Jac Lemmens aan de televisierubriek
Stadsgeheimen van de regionale omroep TV Limburg. Tweemaal is de archivaris te gast in het
televisieprogramma Limburg Vandaag. Twee dagen voor Koninginnedag heeft de gemeentearchivaris in dat televisieprogramma historische documenten die een relatie hebben met
Willem van Oranje behandeld. De conservator heeft op 30 april bijdragen aan het live-televisieprogramma van de NOS geleverd.
Op het moment dat een tentoonstelling een regionaal karakter heeft, krijgt het gemeentemuseum ook regionale media-aandacht. Zo besteedt dagblad de Limburger in de provinciale
oplage aandacht aan verzamelaar Frans Maassen in relatie tot de tentoonstelling ‘’Gebakken
Vroomheid in Limburg’. De regionale omroep L1 besteedt aandacht voor de voorbereidingen
van de tentoonstelling.
Zowel via L1-radio met de reportage van Paul Versteegen als L1-televisie, waar het Jacob van
Horne Museum de hele dag te zien is geweest in een item van het L1-journaal als L1-televisie,
bekijk de reportage.

Jaarverslag 2011 Erfgoedcluster Weert
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Een volledig overzicht van alle media-uitingen -kranten, radio en televisie- is te zien op de
website www.erfgoedhuisweert.nl onder de knop MEDIA op de starpagina.

E-mail
Het e-mail verkeer heeft, op een enkele uitzondering na, de brief, de fax en zelfs de telefoon
met vragen om informatie volledig verdrongen.
Naast vragen over genealogie en historie worden ook verzoeken om informatie omtrent een
gebouw, een persoon of gebeurtenis ontvangen.
De doelstelling de e-mails om binnen twee werkdagen inhoudelijk te beantwoorden hebben
wij gestand kunnen doen.

Studiezaal Archief
Met de voortschrijdende digitalisering van informatie via de website en groeiende informatieuitwisseling via emailverkeer ligt het voor de hand dat de bezoekersaantallen van de studiezaal zijn verminderd. Ook het toegenomen beroep op digitale inzage van bouwvergunningen
is mede debet aan de verminderde bezoekersaantallen.
Gelet hierop heeft in 2012 een toepassing van de openingstijden plaatsgevonden.

Educatie en Rondleidingen
Door zowel Archief als Musea worden diverse educatieve projecten gericht op het basis-, en
middelbaar onderwijs uitgevoerd. In Weert kennen we het educatieve project Kunst- en
Cultuurmenu waaraan leerlingen van bijna alle basisscholen in de gemeente deelnemen.
Ook de educatieve activiteiten in het kader van de Kunst- en Cultuurvakken van het voortgezet
onderwijs maken gebruik van de educatieve programma’s. De educatieve activiteiten zijn
georganiseerd in de Ku+Cu Stichting. Hieraan nemen de culturele instellingen van Weert deel:
Openbare Bibliotheek Weert, Munttheater, Kunstcollege en Academie voor Muziek en Dans,
Gemeenteachief Weert en het Gemeentemuseum Weert. Naast bezoeken van scholen, verzorgen
wij in de beide musea, meestal naar aanleiding van een tentoonstelling rondleidingen.
Dit geschiedt in hoofdzaak door vrijwilligers. In totaal hebben 118 groepen deelgenomen met
in totaal 2790 personen.
De volgende projecten worden aan het onderwijs aangeboden:
Zo was het vroeger in Weert en omstreken;
In het museum werken de leerlingen met een kunstwerkdossier aan opdrachten binnen
zeven Weerter historische thema’s: Prehistorie, Middeleeuwen, Heren van stand, Industrie,
Heiligen en kapellen, Ajakkes school en Besturen. Door de activiteit vormen de leerlingen een
beeld hoe Weert en de omgeving er vroeger uitzag. Zij maken vergelijkingen met de hedendaagse situatie. Zij ontdekken dat er veel is veranderd. De leerlingen krijgen inzicht in aspecten
van de regionale geschiedenis en komen in aanraking met historische voorwerpen.
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Op de ezel; Kijken naar kunst;
In het museum wordt gewerkt met een kunstwerkdossier aan opdrachten binnen zeven
thema’s: Dood op een plank, Met een gouden randje, Voor niets gaat de zon op, Ook het paard
van Christus, Een bloem of dier hoort erbij, Niet alleen goud wat blinkt en Kneusje met de
mijter. De leerlingen leren kijken naar vormen.
Nele en Juul;
Met de heer van Weert Philips van Horne ontdekken de leerlingen het 16de eeuwse erfgoed
van Weert.
Raad het apparaat;
Gebruiksvoorwerpen van vroeger en nu met dezelfde functie worden door de leerlingen met
elkaar vergeleken. Een panel van 3 personen vertelt van een aantal voorwerpen hoe deze zijn
gebruikt. De leerlingen raden wie het juiste verhaal vertelde. Hierdoor ontdekken de leerlingen
dat er veel is veranderd, maar ook veel hetzelfde is gebleven.
Kunstwerkdossier kunstINkijk;
De leerlingen bekijken verschillende soorten kunstwerken zoals schilderijen, beelden en foto’s.
De vragen uit het kunstwerkdossier gaan over deze kunstwerken. Door de vragen te beantwoorden en de opdrachten te maken, leren de leerlingen de kunstwerken kritisch te bekijken
en te beoordelen. Zo vormen ze een eigen mening over kunst.
Kinderboekenweek Piet Broos;
De hoofdrolspeler in de boeken van de Weerter schrijver Piet Broos neemt de kinderen meer
door het verhaal uit de kinderboeken. De leerlingen komen in aanraking met het literaire
erfgoed van Weert. De andere culturele instellingen maken een aansluitend programma rond
het thema van het boek.
Hoe richt ik een tentoonstelling in?;
Door het bezoek krijgen de leerlingen inzage in de verschillende aspecten van het inrichten
van een tentoonstelling. Welke disciplines zijn er bij betrokken en hoe wordt een expositie
georganiseerd? Zij leren keuzes maken uit de verschillende mogelijkheden om een tentoonstelling in te richten.
De Pijp uit…;
De leerlingen maken kennis met de geschiedenis van tabaksgebruik en de fabricatie van
pijpen fabricatie in Weert. Daarnaast krijgen zij zicht op de gevaren van het roken voor de
gezondheid.
In de 7de hemel; Kunstwerkdossier over liefde;
Liefde is geliefd onderwerp voor kunstenaars: naastenliefde, moederliefde, homoliefde,
maatjesliefde en overspelige liefde. Leerlingen maken kennis met verschillende vormen van
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liefde. Zij ontdekken dat liefde van alle tijden is. Zij komen in aanraking met verschillende
kunstvoorwerpen.
Weert en ikke;
Over Weert, wat een archief bewaart en wat er te vinden is over jezelf. In de studiezaal onderzoeken kinderen de herkomst en betekenis van hun voor- en achternaam. Ook gaan ze in het
depot op bezoek en beantwoorden ze aansluitend vragen over de geschiedenis van Weert.

Publicaties
Toen en Noow, terug gekiek
Op verzoek van het huis-aan-huis-blad Land van Weert/De Trompetter leveren wij voor de
katern ‘Typisch Weert’ een redactionele en fotografische bijdrage. Elke vier weken verschijnt
het artikel ‘Toen en Noow’ met een wisselend thema over een situatie uit het verleden.
Er wordt dan een verband gelegd met een actuele gebeurtenis of de huidige stand van zaken.
Het artikel is gebaseerd op een krantenknipsel en een foto uit vroeger tijden.
Onder de kop ‘Terug gekiekt’ wordt op diezelfde pagina een foto gepubliceerd waarbij het
publiek wordt opgeroepen aanvullende informatie geven.
In de tweede helft van het jaar zijn de onderwerpen van ‘Toen en Noow’ en ‘Terug gekiekt’
gecombineerd.
De respons op zowel het artikel als de foto’s geeft regelmatig aanleiding en mogelijkheid om
personen te identificeren en een situatie te verduidelijken of gebouw te herkennen.

Artikel 29
augustus 2011
‘Typisch Weert’

Deenktj met os mej
Elke maand verschijnt op de website van het Gemeentearchief een serie foto’s onder de kop
‘Deenktj met os mej’. Wij roepen het publiek op te reageren en aanvullende informatie te
verstrekken. Bij de keuze van de foto’s laten wij ons leiden door foto’s in onze Beeldbank waarover beperkte informatie aanwezig is.
Wij spelen regelmatig in op de actualiteit gezien in een historisch perspectief. Sinds de tweede
helft van het jaar wordt de fotoserie mede ondersteund door onze bijdragen in ‘Typisch Weert’,
een katern van het Land van Weert/De Trompetter. Het publiek kan via de mail of telefonisch
reageren. De opmerkingen geven nieuwe informatie en inzichten over personen of onderwerpen.
Deze gegevens verwerken wij in de omschrijving van de Beeldbank.
De gecombineerde aanpak begint steeds meer zijn vruchten af te werpen. Het aantal reacties
varieert van 1 tot 5 per keer en is voor ons aanleiding om de ingeslagen weg voort te zetten.
Project Weerter geschiedschrijving
Wij hebben in dit jaar naarstig naar mogelijkheden gezocht om de Weerter geschiedschrijving
op een cultuur – historisch verantwoorde wijze te voltooien. Hiervoor zijn meerdere gesprekken gevoerd met deskundigen. Daarbij was de intentie het werk van de auteur wijlen
Jean Coenen op een waardige wijze af te sluiten. Op basis hiervan is aan de gemeenteraad een
projectvoorstel aangeboden. In het voorjaar van 2012 heeft de raad het voorstel tot voortzetting van PWG afgewezen.
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Externe publicaties
In samenwerking met derden, te weten het communicatiebureau Art= van Bart Maes, heeft
het Erfgoedcluster bijgedragen aan de totstandkoming van tweetal publicaties:
Koninginnedag 2011
In het kader van de viering van Koninginnedag 30 april 2011, is door het Erfgoedcluster meegewerkt aan de totstandkoming van het fotoboek ‘Weert en de Oranjes’. Hierin zijn foto’s uit
het archief en foto’s van museale objecten opgenomen.
‘550 jaar Franciscanen’
Gelijktijdig met de tentoonstelling “Weg van Weert, Weertenaren als bekende Nederlanders’
is op particulier initiatief de expositie ‘550 jaar Franciscanen’ in de paterskerk aan de Biest
georganiseerd. Hiervoor zijn door het Erfgoedcluster ten behoeve van het fotoboek over
550 jaar Franciscanen in Weert scans beschikbaar gesteld.

Boven: omslag

Het museum heeft meegewerkt aan diverse verzoeken om foto´s van objecten uit de collectie
te ontvangen ten behoeve van boekpublicaties en tentoonstellingscatalogi. Bijvoorbeeld
voor een boek over de geschiedenis van de St. Franciscuskerk in Amsterdam, de zogeheten
Boomkerk, een boek over de heren van Horn, uitgegeven te Horn en ten behoeve van een
onderzoek naar de Weerter muntslag onder Philips van Montmorency.

‘Weert en de Oranjes’
Onder: omslag
‘550 jaar Franciscanen
in Weert’
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Bijlage 1
Vrijwilligers Erfgoedcluster 2011
Jo Beelen, ontsluiten fotocollectie,

•

Bert Lijnsvelt, portal, redactie en presentatie

verwerking scannen krantenknipsels

•

Mevrouw Mannaart, toezichthouder

•

Mevrouw Bergmans, toezichthouder

•

De heer Meuwissen, toezichthouder

•

De heer Breugelmans,  toezichthouder/zilverpoetswerk

•

De heer J. Nies, toezichthouder’/zilverpoetswerk/bedrijfs-

•

Annelies Diks, begeleiding schoolgroepen Ku & Cu, CVK

•

hulpverlener

(educatie)

•

Mevrouw Peels, toezichthouder

•

Pieter Droog indexeren bevolkingsregisters

•

Mevrouw van de Pluym, toezichthouder

•

De heer Van Erp, toezichthouder

•

Rinie Ramakers begeleiding schoolgroepen Ku & Cu, CKV

•

Jos Frederiks, indexeren bevolkingsregisters,

(educatie)

toezichthouder

•

Jan Roelings, burgemeestersrekeningen

•

Lian Geuns, Aezelproject

•

Els Saelmans, indexeren bevolkingsregisters

•

Marie-Lucien Geuns, schepenprotocollen en Aezelproject

•

Marian Sensen, indexeren bevolkingsregisters ordenen

•

Ton Geuns, coördinator GENDAWIN, schepenprotocollen

archief gemeentebestuur Weert en ompakken Oud Rech-

en Aezelproject

terlijk archief Weert

•

De heer De Graaf, toezichthouder

•

Mevrouw M. Smeets, toezichthouder

•

Riet van der Ham, uittreksels van burgemeestersrekenin-

•

Jan Smolenaers, indexeren bevolkingsregisters en ompakken Oud Administratief archief Weert

gen
•

Tjeu Hanssen, inventarisatie particuliere archieven

•

Rian van Spronsen, indexeren bevolkingsregister

•

Frans Lameriks, indexeren bevolkingsregisters

•

De heer Stals, toezichthouder

•

Mevrouw Heykers, toezichthouder

•

De heer J. van Teeffelen, toezichthouder

•

De heer Jacobs, toezichthouder/bedrijfshulpverlener/ten-

•

Mevrouw M. Timmermans, toezichthouder

toonstellingsopbouw

•

Anton Verspagen, indexeren bevolkingsregisters

•

Marieke Keersmaekers, ontsluiten fotocollectie

•

Jacques Verstraelen, paleografische dienstverlening

•

De heer Kerkhoffs, toezichthouder

•

Nicole de Voogd, indexeren bevolkingsregisters

•

Mevrouw Kirkels, toezichthouder/zilverpoetswerk

•

Mevrouw Vercoulen, toezichthouder

•

Mevrouw Koolenbrander, toezichthouder

•

Mevrouw Vermeulen, begeleiding schoolgroepen Ku & Cu,

•

Mevrouw Kramer, toezichthouder

•

Wiel van Lierop tekstverwerking, indexeren, raadsnotulen

•

Mevrouw Wenzel, toezichthouder/zilverpoetswerk

•

De heer Langeslag, toezichthouder

•

Mw. Wiersma, toezichthouder

•

Mevrouw Larsen, toezichthouder

•

Mw. Wuisman, toezichthouder

40

CKV (educatie)

Jaarverslag 2011 Erfgoedcluster Weert

Bijlage 2
AANWINSTEN ARCHIEVEN EN COLLECTIES 2011•*
•

Overdracht twee banden met spiraal door Brandweer Weert (T. van Erp) met kopieën van notities dagrapportages.
1e deel 18 maart 1927-20 mei 1943
2e deel 9 januari 1965-14 september 1970

•

Overbrenging archief Huwelijkse Bijlagen van RHCL naar GAW

•

Overbrenging (deel) archief schepenbank Nederweert van RHCL naar GAW

•

Diverse oude prentbriefkaarten mbt pensionaat St. Louis 3x , pand Hoes 1x, monstrans van Kunstwerkplaats Esser. Alles aankoop via delcampe.net.
28 februari
Setje van 16 lucifersplaatjes van de Weerter lucifersfabriek. Voorstelling vlinders. Aankoop via delcampe.net.

•

Archiefstukken en documentatie afkomstig van dhr. Harrie Legros, Nieuwstraat 14 te Weert. Daaronder grotendeels archief-

•

Aankoop van een prentbriefkaart van kapel St. Louis en twee documenten, brief en een bewijs van goed gedrag, van voor-

stukken, krantenknipsels en foto’s over het ‘Rooms Toneel’, Schenking via Ton Weegels
malige leerling van het pensionaat St. Louis.
Aankoop via delcampe.net.
•

Aankoop van affiche van het ‘Groot Ringsteken’ in Weert. Affiche bestaat uit 2 vellen en meet ca. 190 x 70 cm. Datering 1902.
Aankoop bij Galery Stylo.

•

Schenking van de heer. Scheibler van Archief van de Vogelwacht Weert e.o. 1 m’

•

Schenking van aanvulling op Archief van de Wollekamer. 1 ordner met rekeningen en afschriften.

•

Schenking door H. Kluskens (als voorzitter Huurdersbelangen Midden-Limburg) van Huurdersorganisaties Weert en Stramproy, 1995-2007. Omvang 2m’, verpakt in archiefdozen en ordners.
Onder andere van: Huurdersbelangenvereniging ’95 Weert (Kortweg HBV ‘95)

•

Overdracht van archief Orgelfabriek Gebrs. Vermeulen door UB Utrecht.
Omvang nog onbekend

•

Persoonlijk document m.b.t. ontheffing om tijdens avondklok bepaalde periode op straat te zijn, afgegeven in januari 1945.
Op naam van dhr. Harrie Legros afkomstig van dezelfde, Nieuwstraat 14 te Weert. Schenking via Ton Weegels.

•

Aanvulling op archief Orgelfabriek Gebrs. Vermeulen door UB Utrecht.
Schenking door Frans Vermeulen uit Breda??
Omvang 3 verhuisdozen. Ook foto’s, documentatie, tekeningen
Te plaatsen bij rest van het archief stelling

•

Archiefbescheiden en documentatie, waaronder contributieboeken, verslagen en een brochure met statuten en huishoudelijk reglement van de Koninklijke Nederlandse Handboogbond, afkomstig van Handboogvereniging Vrede en Vermaak.
Schenking door Frans Driessens.

•

Blad van tweedagenkalender 30 juni en 1 juli 1930, met afbeelding  van Mgr. Coenraad Abels. Schenking E. Haanen, Swartbroek.

•

Notitie van G. Smedts over de Nievelsteiner zandsteen. Deze steensoort werd gebruikt bij de bouw van de Lichtenberg, rond
de cour van het Bisschoppelijk College aan de Nelissenhofweg 1 en bij ‘de Tranchée’. Getypt manuscript 2pp.

•

Schenking Jacques Verstraelen donatie 20 exemplaren losse afleveringen samen uitmakend: Gedenkboek van den Europeeschen Oorlog 1914. In foliomap groen

•

Archief confectieatelier De Munt uit de Stegelstraat, later Dr Schaepansstraat
Foto’s labels en andere parafernalia/documenten over het bedrijf. Bouwtekeningen, afkomst van Spaas Weert

•

Schenking J. Preemen. Brief Engelse soldaat Radbourne (van 2/Devons, onderdeel van 131e  brigade, van de 7e Britse
Pantserdivisie) aan Jos Preemen, toen wonenend Willem I-straat. Brief van 3 blaadjes met klein kartonnetje met tekst en de
envelop. In grote envelop. Van Sjraar Preemen Maastricht
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Bijlage 3
Aanwinsten Archiefbibliotheek 2011
•

550 Jaar Franciscanen in Weert: 1461-2011 / Weert: Art-is, 2011

•

Alexander, E. / Krogt, N. van der . – Openluchttheaters in Nederland: Vermaak onder heldere hemel . – Zutphen, 2011

•

Alfabetische Plaatsnamengids van Nederland . – Amsterdam, 2011

•

Annual Report 2010: International Institute of Social History . – Amsterdam, 2011

•

Beense, G. – Dichter bij mijn stad: Stadsdichters bijeengebracht door Gerard Beense . – Oosterbeek, 2011

•

Boerrigter, E. – In smarten geboren …: Geschiedenis van een Broederscongregatie . – Amsterdam etc., 1985

•

Brandhof, W. van den . – Weert – Kampershoek Noord: Een probleeminventarisatie naar de aanwezigheid van Conventionele
Explosieven . – Heijen, 2011

•

Broncommentaren: 8: Jaarverslagen van Nederlandse ondernemingen vanaf 1811 tot 2005 . – Den Haag, 2010

•

Davids, W. – Gerubriceerd staatsgeheim: Zeer geheim, geheim, confidentieel, vertrouwelijk . – Den Haag, 2010

•

De Archiefregeling van A tot Z: Termen, definities en begrippen . – Den Haag, 2010

•

Deursen, M. van - Toos vertelt: Uit de herinneringen van Toos Van den Heuvel-Van Deursen, Nijmegen, 2006

•

Een toekomst voor molens:Uitgangspunten voor de omgang met monumentale molens . – Amersfoort, 2011

•

Gemeentegids Weert: Gemeente: Organisaties & Verenigingen: Altweerterheide: Laar: Stramproy: Swartbroek: Tungelroy:
Weert . – amsterdam etc., 2011

•
•

Goossens, S. / Nys, W. – Fifties zilver: Belgisch zilver rond 1958 . – Antwerpen etc., 2008
Hall, H. van . – Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechten: Een rechtshistorische schets van de ontwikkeling van een Minderstadt tussen Maas en Rijn: ca. 1300- ca. 1550 . – Hilversum, 2011

•

Heynens, G.M.L. / Gerards, F.M. / Coumans, R.H.P. – Adel aan Maas, Roer en Geul III . – Valkenburg aan de Geul, 2011

•

Hieselaar, L. – 100 Jaar boomkerk . – Amsterdam, 2011

•

Hoekstra, F. - Moderne Devotie: Terug naar de bron met Geert Grote (1340-1471) & Thomas a Kempis (ca. 1380-1471) . –
Zwolle, 2011

•

Hornix, L. – De geschiedenis van de Nederlandse familie Hornix . – Boxtel, 2010

•

Hubert, H. / Brouwer, J. /  Joosen, T. – Passie: Paleis: Politiek: Over zeven freules Löwenstein-Wertheim-Rochefort: Kanunnikes-

•

Infopagina gemeente Weert in Land van Weert [Gemeentewijzer]: Drie leggers: 1981 – 1989; 1990 – 1994; 1995 - 1999

•

Jubileumkrant SV Laar: Eenmalige uitgave ter gelegenheid van het 75 jarige jubileum van SV Laar . – Weert, 2011

•

Kasteel Horn: En zijn bewoners . – Horn, 2011

•

Kempeneers, P.T.C. – Ous schrift: Lezen: Begrijpen: Overzetten . – Antwerpen, 2006

•

Koetsveld, C.E. van . - Een voetreis 100 Jaar geleden . – ’s-Gravenhage, 1928

•

Koninginnedag 2011 in Limburg: Thorn: Weert . – Weert. 2011

•

“Kunst in oranjegloed”: 30 april t/m 30 mei 2011: Catalogus . – Weert, 2011

•

Lammeretz, J.H.P. – De verdwenen watermolen van Tungelroy: 1290-1888 . – s.l., 2011

•

Langeweg, S. – Mijnbouw en arbeidsmarkt in Nederlands-Limburg: Herkomst, werving, mobiliteit en binding van mijnwerkers

sen te Thorn . – Maastricht, 2011

tussen 1900 – 1965 . – Hilversum, 2011
•

Limburgse natuur in een veranderend landschap: 100 Jaar Natuurhistorisch Genootschap in Limburg . – s.l., 2010

•

Marlet, G. / Poort, J. / Woerkens, C. van . – De schat van de stad: Welvaartseffecten van de Nederlandse musea . – Utrecht, 2011

•

Mertens, J. - Onder invloed van Jan Frans Willems en Pieter Ecrevisse: 19de-eeuwse mythevorming rond taal, herkomst,
handel en wandel van de Kempense teuten: Vermeerderde uitgave: Met edities van oudere literatuur en een stand van zaken
betreffende het teutenonderzoek . – Lommel, 2011

•

MO3: Van analoog naar digitaal: Guideline voor integraal informatiemanagement. – Woerden, 2010

• Monitorboek Erfgoedinspectie 2009-2010 . – Den Haag, 2010
•

Neijgh van Lier, E. - Gevecht voor je leven . – Soest, 2010

•

Noordbrabants Historisch Jaarboek: Deel 27: 2010 . – Tilburg, 2010
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•

Noordbrabants Historisch Jaarboek: Deel 28: 2011 . – Tilburg, 2011

•

Overeenstemmingsalmanak van de Gregoriaansche en Republikeinsche tijdrekeningen van het jaar II tot het jaar XXII gevolgd van
eene tafel, de overeenkomst der volgende jaren tot het jaar C, aanwijzende

•

Pocket Archiefregelingen 2011 . – Den Haag, 2010

•

Pocket Basisarchiefcode 2011: Basisarchiefcode voor de gemeentelijke, regionale en provinciale administraties: 2011 . – Den Haag,
2011

•

Pyttersen’s Nederlandse Almanak: 2010-2011 . – Houten, 2010

•

Reef, B. – Kinderen en museumbezoek: Investeren in het publiek van de toekomst . – Amsterdam, 2011

•

Reniers, T. - Leo Brabanticus: Liber Amicorum voor dr. Leo Adriaenssen . – Den Bosch, 2011

•

Roks, T. – Oud Schrift: In Limburg: Les- en Oefenboek voor het leren lezen van oude handschriften . – Maastricht, 2011

•

Simons, H. – Een kermisode . – Weert, 2011

•

Stimulering van museumbezoek door kinderen: Resultaten en verantwoording van de experimenten . – Den Haag etc., 2011

•

Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg: Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg: Deel LVI:
2011 . – Maastricht, 2011

•

Tak, J. – Fatima en de politiek: Honderd columns van de SP-er Jan Tak over Fatima en de politiek in Weert: 2002-2011 . – Weert, 2011

•

Truijen, J. – Genealogie van de familie Truijen, Truijens en Troeijen: 1450-2010 . – Weert, 2011

•

Van je familie moet je het hebben: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 2011: Deel 65 . – Den Haag, 2011

•

Venner, G. – Romantik an Maas und Rhein . – Geldern, 2009

•

Veldeke Jaarboek 2010 . – Roermond, 2010

•

Vels Heijn, A. – Over passie en professie: een eeuw publieksbegeleiding in de Nederlandse musea . – Utrecht, 2010

•

VDPBulletin: Vereniging documentatie prentbriefkaarten, jrg. 25, nr. 98, oktober 2008

•

VDPBulletin: Vereniging documentatie prentbriefkaarten, jrg. 26, nr. 99, januari 2009

•

Voorst, A. van . – Op de goede weg?: Citymarketing in Weert: Verder dan koninginnedag 2011 . – Weert, 2011

•

Vullings, P.G.H. – Dis Overquartiers van Ruremunde: Jubileumuitgave van de vereniging Overkwartier van Gelre . – Venlo, 2008

•

Weert en de Oranjes: Koninklijke bezoeken aan de stad . – Weert, 2011

•

Welten, J. / De Wilde, J. – Met Napoleon naar Moskou: De ongelooflijk overlevingstocht van Joseph Abbeel . – Leuven, 2011

•

Wetsteijn, E. – Architect Pierre Coenders . – Weert, 2011
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AANWINSTEN ARCHIEVEN EN COLLECTIES 2011•*
•

A.A.-Kroniek, Heemkundekring “Budel en Cranendonck”
Abonnement. Verschijnt 4x per jaar. Aanwezig: 1982 – 2011 (Jrg. 30), nr. 1, 2, 3, 4,
Depot: Periodieken (Ingebonden). Studiezaal: lopende jrg.

•

A.V. Weert, Periodiek van de Atletiekvereniging Weert.
Gratis. Verschijnt 12 per jaar, Aanwezig: 1974 - 2012: nrs. 1, 2, Depot: Periodieken

•

Archievenblad, Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland
Lidmaatschapsabonnement. Verschijnt 10x per jaar. Aanwezig: 1996 (augustus = 0-nummer) 1997 (Jrg. 1) – 2011 (Jrg. 116), nr. 1,
Depot: Periodieken (Ingebonden); lopende jrg.

•

Biejeing@zet. Mededelingen voor de leden van de Geschied en Oudheidkundige Kring Het Land van Thorn
Verschijnt 3x per jaar. Aanwezig: Jrg. 3 (2004), nr. 1, 2. Studiezaal: aantal nrs. Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Biekaer, Cultuurhistorische publicaties voor de regio Weert. Gratis voor het GAW. Verschijnt 2x per jaar
Aanwezig: Jrg. 1 (2005), nr. 1, 2, 3, 4. Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Bijdragen en Mededelingen Geschiedenis -- OPGEZEGD. Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap
Lidmaatschapsabonnement. Verschijnt 4x per jaar. Aanwezig: 1989 – 2009 (deel 124), afl. 1, 2, 3, 4,
Depot: Periodieken: lopende jrg. Plus supplementen:
Kroniek: Lijst van de voornaamste in ... verschenen boeken en artikelen op het terrein van de Nederlandse geschiedenis
Aanwezig: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002. Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Brevendia, Brevendia Stramproy. Clubblad De Steinakker. Gratis – via de roulerende postmap, is gericht aan R. van Geleuken
Verschijnt … Aanwezig: jrg. 13 (2008), april; jrg. 14 (2008), september; 2010: oktober, december. Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Centrum Nieuws, Nieuwsbrief van Stichting Centrummanagement Weert. Gratis
Verschijnt ?? Aanwezig: 2005: nrs. 1, 2, 3, 4, 5. Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Collegeplein. Ouderbulletin Bisschoppelijk College Weert - Cranendonck. Aanwezig: 2004: nrs. 1, 2, 1, 2; 2005: nrs. 1, 2, 1, 2, 3, 4,
Collegekrabbels nr. 4, 5; 2006-2007, nrs. 1, 2, 3, 4, 5; 2007, nr. 1, 2, 3, 4, 5; 2008: nr. 1, 2, 3, 4: 2009: 1, 2, 3, 4, 5; 2010: 1, 2
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Dao raostj gèt. Driemaandelijks heemkundig tijdschrift van de Geschied- en heemkundige Kring Kinrooi
Abonnement. Verschijnt 4x per jaar. Aanwezig: Jrg. 15 (1996), nr. 2; Jrg. 16 (1997) – Jrg. 30 (2011), nrs. 1, 2, 3, 4,
Depot: Periodieken; lopende jrg.

•

Diversa / Diva. Nieuwsbrief van de Vereniging voor de documentaire informatievoorziening en het archiefwezen
Abonnement, Verschijnt 4x per jaar. Aanwezig: Jrg. 1 (2000), nr. 1; Jrg. 3 (2002), nr. 3; Jrg. 6 (2005), nr. 1, 2, 3; Jrg. 7 (2006), nr. 1, 2,
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Events@bosuil, Muziekcentrum De Bosuil, Gratis, Verschijnt 12x per jaar
Aanwezig: Jrg. 2 (2004), april, mei, juni (juli en augustus niet verschenen), september, oktober, november, december; Jrg. 3
(2005), februari, maart, april, mei, overzicht juni tot en met oktober, oktober; Jrg. 5 (2006), nr. maart/april; 2008: nr. oktober /
november. Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Fakkelestafette Weert - Brussel – Weert. Uitgave van Stichting Fakkelestafette Weert - Brussel - Weert. Gratis toegezonden.
Verschijnt 4x per jaar. Aanwezig: 1989-2007 (niet alle nummers aanwezig); vanaf 2008 nieuwe vormgeving
Jrg. 25 (2008), nr. 1, 2; Jrg. 26 (2009), nr. 4: Jrg. 26 (2010), september,
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Fatima Contact Info. Stichting Wijkraad Fatima. Aanwezig: 2002: september, oktober, november, december; 2003: nr. november;
2004: nrs. Januari, maart , april, mei, juni, juli-augustus, september, oktober, november, december; 2005: januari, april,mei, juliaugustus, september, november; 2006: nr. januari t/m augustus, oktober t/m december; 2007: februari, maart, april, mei, juni,
juli-augustus, oktober, november, december; 2008: januari tot en met december; 2009: januari tot en met september, november;
2010: januari, april, mei, juni, juli/augustus, september, oktober, november, december: 2011: januari, februari, maart, april, mei,
juni, juli-aug., september, oktober, november, december; 2012: januari, februari, maart. Depot: Periodieken: lopende jrg.
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•

Fibula. Magazine over gisteren enzo. Abonnement. Verschijnt 4x per jaar
Aanwezig: Jrg. 47 (2006), nrs. 180, 181, 182; Jrg. 48 (2007), nr. 183, 184, 185, 186, 187, 188 is niet verschenen, 189, 190, .
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Fit: 24:7. (7 dagen per week, 24 uur per dag). Gratis. Aanwezig: lente 2010, nr. 2 (Jrg. 1)

•

Gemeente-Info Kinrooi: Gemeentelijk Informatieblad. College van Burgemeester en Schepenen. Gratis toegezonden
Verschijnt 5x per jaar. Aanwezig: 1997 – 2012 (Jrg. 26), nr. 1, . Depot: Periodieken (In Amsterdamse dozen)
Plus: ‘t Gazetje Kinrooi. Gratis toegezonden. Verschijnt 6x per jaar
Aanwezig: 1997 (Jrg. 2) - 2006 (Jrg. 11), nr. 1, 4, 5; 2007 (Jrg. 12), nr. 1, 2, 4; Jrg. 13 (2008), nr. 1, 2, 3, 4, 5; Jrg. 14 (2009), nr. 1, 2, 4, 5
en extra gazetje; Jrg. 15 (2010), nr. 1, 2, 3 en extra uitgave, 4; Jrg. 16 (2011), nr. 1, 2, 3, extra Gazetje, 5,
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Genealogie. Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie. Abonnement. Verschijnt 4x per jaar
Aanwezig: 1995 – 2012 (Jrg. 18): 1. Studiezaal: Ingebonden; lopende jrg.

•

Genealogisch Erfgoed Magazine. Voorheen Ons Erfgoed. Genealogie en familiegeschiedenis
Abonnement. Verschijnt 6x per jaar. Aanwezig: 1993 – 2012 (jrg. 20), nrs. 1. Studiezaal: Ingebonden, lopende jrg.

•

Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging. Lidmaatschapsabonnement
Verschijnt 12x per jaar. NB Register verschijnt ca. juni. Aanwezig: Depot: Periodieken (Ingebonden): 1946-1984
Studiezaal: Periodieken (Ingebonden): 1985 – de één na laatste jrg.;
Lopende jrg.: Jrg. 63 (2008) - Jrg. 66 (2011), nr. 1, 2, 3, 4/5 en speciale uitgave behorend bij april/mei, 6, register 2010, 7/8, 9,
10/11, 12, 12 bis; Jrg. 67 (2012), nr. 1 en register 2011, 2, 3,

•

Geschiedenis Magazine. (Tot jrg. 41 (2006) bekend onder de naam: Spiegel Historial. Maandblad voor geschiedenis en Archeologie.
Abonnement. Verschijnt 8x per jaar. Aanwezig: 2006 (Jrg. 41); 2007 (Jrg. 42), nrs. 1, register 2006, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, register jrg. 42;
Jrg. 43 (2008), nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Jrg. 44 (2009), nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en register jrg. 44; Jrg. 45 (2010), nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
register 2010; Jrg. 46 (2011), nr. 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8; Jrg. 47 (2012), nr. 1, 2,
Depot: lopende jrg.

•

H.G. Nieuws. Nieuwsbrief van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. Gratis toegezonden. Verschijnt 4x per jaar.
Aanwezig: 1994 (Jrg. 1) – 2009 (Jrg. 16): nr. 1, 4,
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Heemhofnieuws. Stichting Ouderenzorg Weert. Gratis. Verschijnt 12x per jaar. Aanwezig: 2001 (Jrg. 27) – 2012: januari, februari,
maart. Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Heemschut, Heemschut beschermt cultuurmonumenten. Tijdschrift van de Bond Heemschut
Abonnement vanaf december 2008 via Joke Jongeling. Verschijnt 6x per jaar
Aanwezig: Jrg. 85 (2008), nr. oktober, ?, december; Jrg. 86 (2009), februari, april, juni, augustus, oktober, december,
Depot: Periodieken; lopende jrg.

•

Heraldisch Tijdschrift. Periodiek van de afdeling Heraldiek van de Nederlandse Genealogisch Vereniging
Abonnement; Verschijnt 4x per jaar. Aanwezig: 1995 (Jrg. 1)- 1997 (Jrg. 3); 1998 (Jrg. 4), nr. 1, 2; 2000 (Jrg. 6), nr. 4,
2001 (Jrg. 7) – 2010 (Jrg. 16), nr. 1, 2, 3, 4; 2011 (Jrg. 17), nr. 1, 2, 3, 4. Depot : Periodieken: lopende jrg.

•

Historia & Informatica. Gezamelijke uitgave van het N.H.D.A., de V.G.I. en het I.I.S.G.
Gratis toegezonden. Verschijnt 4x per jaar. Aanwezig: 1994: nov., dec.; 1995 - 1999, nr. 4/1, 2, 3; 2000  Jrg. 7, nr. 1, 2, 3; 2001  
Jrg. 8, nr. 1, 2, 3; 2002: Jrg. 10, nr. 1, 2; 2004: Jrg. 11, nr. 1, 2, 3, 4; Jrg. 12 (2005), nr. 1, 2, 3, 4 → vanaf 2006 voortgezet onder de titel:
e-Data & Research. Periodieken: lopende jrg.

•

Historisch Nieuwsblad
Abonnement. Verschijnt 10x per jaar. Aanwezig: 1999 – 2012 (Jrg. 21), nrs. 1, 2, 3, ;
Depot: PeriodiekenStudiezaal: lopende jrg.
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•

I.V.N. Weert e.o. Gratis toegezonden. Verschijnt 4x per jaar . Aanwezig: 2005 lente; 2007 winter; 2008 zomer – jubileumnummer
(25 jaar I.V.N. Weert e.o.), december 2008, februari 2009. Depot: Periodieken: lopende jrg.; én opgeborgen in dozen

•

In Brabant. Tijdschrift voor Brabants Heem en Erfgoed (Opvolger van: Noordbrabants Historisch Nieuwsblad van de Stichting
Brabantse Regionale Geschiedbeoefening en de historische Vereniging Brabant) Abonnement. Verschijnt 6x per jaar
Aanwezig: Jrg. 1 (2010) – Jrg. 2 (2012), nr. 1. Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Info RBW. Reddings Brigade Weert
Gratis toegezonden door secretaris Wim Smeets, Stramproy (tel. 562999)
Verschijnt 4x per jaar. Aanwezig: de eerste jaren niet volledig, 1995: oktober; 1996: juni, december; 1997: februari, decemer;
1998: maart, juni, oktober, december, jubileuminfo; 1999: maart, juni, oktober, december; 2000: maart, juni, december; 2001:
maart, juni, oktober, december; 2002: februari, juni, oktober, december; 2003 idem; 2004: idem; 2005: idem; 2006: februari, juni,
oktober; 2007: februari, juni, september; 2008: februari, april, oktober, december: 2009: februari, juni, oktober, december; 2010:
februari, mei, oktober, december; 2011: februari, mei, november; 2012: februari, ,
Depot: Opgeborgen in doos t/m 2007; Periodieken: lopende jrg.

•

Info. Verenigingsblad IVN Weert en omstreken. Gratis. Verschijnt 4x per jaar
Aanwezig: … ; lente 2004; herfst 2004, lente 2005, lente 2008. Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Informatieblad Dorpsraad Swartbroek. Dorpsraad Swartbroek. Gratis
Verschijnt …Aanwezig: ongenummerd; 2000: nr. 1; 1001: november. Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Informatieblad Wijkraad Keent. Voortgezet onder de naam “Keent kiest kwaliteit”. Stichting Wijkraad Keent. Gratis
Verschijnt: …Aanwezig:  Jrg. 1 (1998), nr. 1; Jrg. 2 (1999), nr. 1, 2, 3 plus een speciale uitgave juli 1999                                                                                                                                            
plus de samenvatting ontwikkelingsvisie;  Jrg. 3 (2000), nr. 1, 2, 3, 4, 5. NB in doos: Keent kiest kwaliteit: Informatiebulletin

•

Kanaalzone I. Nieuwsbrief. Gemeente Weert. Gratis. Verschijnt: ?? Aanwezig: Jrg. 1 (2005), nr. 1. Depot: periodieken: lopende jrg.

•

De Kauver. Clubblad Hockey Vereniging Weert. Gratis toegezonden. Verschijnt wekelijks tijdens de competitie. Aanwezig: 1983 -.

•

Keent kiest kwaliteit: Informatiebulletin. Voorheen: Informatieblad Wijkraad Keent. Wijkraad Keent. Gratis

(Onvolledige jaargangen). Depot: Periodieken: lopende jrg.
Verschijnt 4x per jaar. Aanwezig: Jrg 1 (2001), nr. 1, 2, 3, 4; Jrg. 2 (2002), nr. 1, 3, (2 is niet verschenen); Jrg. 3 (2003), nr. 1, 2, 3, 4 . –
Jrg. 4 (2004), nr. 1, 2, 3, 4; Jrg. 5 (2005), nr. 1, 2, 2 (=3), 3; Jrg. 6 (2006), mei, juli, oktober,
Depot: Periodieken: lopende jrg.
•

Kempen-Broek: Nieuwsbrief. Kempen-Broek over het grensoverschrijdend landschap Kempen-Broek
Gratis. Verschijnt 2x per jaar. Aanwezig: 2002; september nr. 1, 2, 3, . Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Kempen - en Peelland. Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Kempen- en Peelland. Mededelingenblad
Gratis (via De Aldenborgh). Verschijnt 4x per jaar. Aanwezig: Jrg. 14 (2006), nrs. 1, 4, extra uitgave: Over Weert en Weerternaren is
opgenomen in de archiefbibliotheek onder code A.W. DOC. 2 → volgnr. 22; Jrg. 15, nr. 2, 3,
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

De Klepel. Periodiek van het Weerter Beiaardcomité. Gratis. Verschijnt:
Aanwezig: Jrg. 1 (2003), nr. 1, 2; Jrg. 2 (2004), nr. 1; Jrg. 3 (2005), nr. 1; Jrg. 4 (2006), nr. 1; Jrg. 5 (2007), juni: Jrg. 7 (2010), juni,  
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

De Komeet. Nieuwsbrief voor de medewerkers van de gemeente Weert. Gratis
Verschijnt om de 2 weken ????
Aanwezig: Jrg. 1 (2001), nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, ongenummerd, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 129 (=130), 131, 132, 133, 134, 135,  
Depot: Periodieken: lopende jrg.

46

Jaarverslag 2011 Erfgoedcluster Weert

Bijlage 4

•

Kontaktblad “Laar”. Gratis. Verschijnt: maandelijks. Aanwezig: Jrg. 36 (2008), nr. 23; Jrg. 37 (2009), nr. 2, 3, 4, 6, 14, 15,
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Koorrand. Verenigingsblad Weerter Koor “Vivace”. Gratis. Verschijnt 3x per jaar
Aanwezig: Jrg. 9 (1995), 5 nrs.; Jrg. 10 (1996), 3 nrs.; Jrg. 11 (1997), 2 nrs.; Jrg. 12 (1998), nrs. 28 t/m 30; Jrg. 13 (1999), nrs. 31, 32; Jrg.
14 (200), nrs. 33 t/m 35;Jrg. 15 (2001), nrs. 36 t/m 38; Jrg. 16 (2002), nrs. 39 t/m 41; Jrg. 17 (2003), nrs. 42 t/m 44; Jrg. 18 (2004), nrs. 45
t/m 47; Jrg. 19 (2005), nrs. 48 t/m 50; Jrg. 20 (2006), nrs. 51 t/m 53, plus alle speciale edities van Koorrand; Jrg. 54 (2007), nr. 54, 55,
56; Jrg. 22 (2008), 57, 58; Jrg. 23 (2009), 589 (?)
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

De Kroetwès. Tijdschrift Geschied- en Oudheidkundige Kring “Land van Thorn”. Abonnement. Verschijnt 3x per jaar
Aanwezig:  Jrg. 1 (1987) tot en met 1996 no. 2 dit was laatste nummer. Heropgestart 2002-08-28 Jrg 10 (2002), nr. 3; Jrg. 11 (2002) –
Jrg. 16 (2008) nr. 1, 2, 3; Jrg. 17 (2009), nr. 1, 2, 3; Jrg. 18 (2010), nr. 1, 2, 3; Jrg. 19 (2011), nr. 1, 2, 3; Jrg. 20 (2012), nr. 1,
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Levend Erfgoed – OPGEZEGD. Vakblad voor public folklore & public history. Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Abonnement. Verschijnt 2x per jaar
Aanwezig: Jrg. 2 (2005), nr. 2; Jrg. 4 (2007), nr. 1, 2 (vanaf nr. 2 een abonnement), Jrg. 5 (2008), nr. 1, 2; Jrg. 6 (2009), nr. 1, 2; Jrg. 7
(2010), nr. 1, Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Limburgs Schutters Tijdschrift . Limburgs Schutterstijdschrift. Stichting Steun aan het Schutters - en gildewezen in de beide Limburgen (S.A.S.). Abonnement. Verschijnt 4x per jaar. Aanwezig:
1988, nr. 1; 1989: nrs. 2 t/m 5; 1990: nrs. 6 t/m 9 ; 1991 : nrs. 10 t/m 13 ; 1992 : nrs. 14 t/m 17 ; 1993 : nrs. 18 t/m 21 ; 1994 : nrs. 22 t/m
25 ; 1996 : nrs. 31 t/m 33 ; 1997 : nrs. 34 t/m 37 ; 1998 : nrs. 38 t/m 41 ; 1999 : nrs. 42 t/m 45 ; 2000 : nrs. 46 t/m 49 ; 2001 : nrs. 50, 52,
53 ; 2002 : nrs. 54 t/m 56 ; 2003 : nr. 58 ; 2004 : nrs. 64, 65 ; 2005 : nrs. 1, 2, 3, 4, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
Depot: Periodieken; lopende jrg.

•

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie. Sectie Genealogie. Lidmaatschapsabonnement. Verschijnt 4x per jaar
Aanwezig: 1973 (Jrg. 1) – 2011 (Jrg. 39), 1, 2, 3, 4. Studiezaal: Periodieken: Ingebonden en lopende jrg.

•

M.M.C. Koerier: Clubblad van samengevoegde voetbalverenigingen Moesel en Megacles
(Moesel Megacles Combinatie). Voorheen: Megacles Koerier
Gratis toegezonden. Verschijnt 10 per jaar. Aanwezig: 2006 – 2011 (Jrg. 50) , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Depot: Periodieken: lopende jrg.
Voorheen: Megacles Koerier. Gratis toegezonden
Verschijnt maandelijks. Aanwezig: 1994 - 2006 (Juni Jrg. 44) → Onvolledige jaargangen. Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

De Maasgouw
Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde Limburgs Geschied - en Oudheidkundig Genootschap
Lidmaatschapsabonnement. Verschijnt 4x per jaar. Aanwezig: 1879 (Jrg. 1) – 2011 (Jrg. 130), 1, 2, 3, 4,
Depot: jrg. 8 t/m 14 (2 ingebonden exemplaren afkomstig van de openbare bibliotheek); én depot: n.b. Plus register na enkele
maanden. Studiezaal: Periodieken: Ingebonden en lopende jrg.

•

Mantelzorg. Nieuwsbrief voor mantelzorgers in Midden-Limburg
Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk / Noord- en Midden-Limburg. Gratis Verschijnt
Aanwezig: Jrg. 1 (1999), nr. 1; Jrg. 2 (2004), nr. 4; Jrg. 3 (2005), nr. 2, 3, 4; Jrg. 4 (2006), nr. 1, 2, 3, 4; Jrg. 5 (2006), nr. 1 2, 3, 4; Jrg. 6
(2008), nr. 1, 2, 3, 4; Jrg. 7 (2009), nr. 1, 2, 3: Jrg. 8 (2010), nr. 1, 1 (= april), 3, 4, 5; Jrg. 9 (2011), nr. 2, 3 (vernieuwde uitgave),
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Meerklank. Weerklank van MeerderWeert
Stichting Primair Onderwijs Weert Nederweert. Gratis. Verschijnt ?? Aanwezig: Jrg. 1 (2006), nr. 1, 2, 3; Jgr. 2 (2007), nr. extra, 4, 5, 6,
7; Jrg. 3 (2008), nr. 8, 9, 10, 11, 12; 2009: 13, 14, 15, 2010: april, jaarverslag 2009, 19; 2011: Nieuwsbrief, Jaarverslag 2010,  
Depot: Periodieken: lopende jrg.
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•

Metamorfoze Nieuws. Nationaal Programma voor het behoud van het papieren erfgoed. Gratis
Verschijnt 3x per jaar. Aanwezig: Jrg. 9 (2006), nr. 2 – Jrg. 10 (2008), nr. 1, 2, 3; 2009: 02, 03; 2010; 2, 3; 2011: 03  

•

De Molen. De Molenstichting Limburg. Via Joke Jongeling. Verschijnt ???.Aanwezig: Jrg. 13 (2010), nr. 01, 02: jrg. 14 (2011), nr. 01,

•

Monumenten. Stichting Monumenten. Abonnement. Verschijnt ca. 9 x per jaar. Aanwezig: 1980 (in depot) – 2012 (Jrg. 33), nr. ½,
3,  Studiezaal: Periodieken: lopende jrg. (2009 - ). Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Museumtijdschrift. WBooks / Openbaar Kunstbezit. Abonnement. Verschijnt 8x per jaar
Aanwezig (notatie door FS): 2008: 1-7, 2009: 8 nrs., 2010: 8 nrs., 2011: 1, 3, 6, 7, 8, 2012: 1

•

NFg: Nieuwsbrief. Vereniging Nederlands Fotogenootschap. Abonnement. Verschijnt 4x per jaar
Aanwezig: 1992 (dec.), 1993 (jan.); 1997 – lopende jrg., nrs. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73,
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Nationaal Archief Magazine. Nationaal Archief i.s.m. de Stichting Vrienden van het Nationaal Archief. Abonnement. Verschijnt:
4x per jaar. Aanwezig: 2003: 1 t/m 3, 2004: 1, 3, 4 (2x), 2005: 1 t/m 4, 2006: 1 t/m 4, 2007: 1 t/m 4, 2008: 1, 2, 3, 4; 2010: 1, glossy
Willem, 2, 3, 4. Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Natuur & Milieu. Natuur- en Milieucentrum “Ijzeren Man” & Afdeling Milieu Gemeente Weert. Gratis. Verschijnt 4x per jaar
Aanwezig: 1999: 1, 2; 2000: 1, 3, 4; 2001: 1, 2, 3; 2002: 1, 2, 3; 2003: 1
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Nieuwsblad Molenakker. Stichting Wijkraad Molenakker. Gratis toegezonden. Verschijnt 6x per jaar
Aanwezig: vanaf 1997 (Jrg. 1), nr. 1-17, 18 niet, 19, 20, 21; Jrg. 4 (2001), nr. 14, 15; Jrg. 6 (2005), nr. 23, 26, 27; Jrg. 7 (2006), nr. 28,
15 (=29), 30; Jrg. 8 (2007), nr. 33 = december, 35, 36; Jrg. 9 (2008), nr. 34, 35, 36; Jrg. 11 (2010), nr. 40, 41, 42, 44,
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Nieuwsbrief. Aan de Bron. Nieuwsbrief over de samenvoeging van basisscholen De Biest, John F. Kennedy en St. Martinus

•

Nieuwsbrief. BOS-Impuls. Sport- en welzijnsorganisaties, wijk- en dorpsraden en scholen in Weert samen aan de slag

Gratis. Aanwezig: 2004: 2, 3, 4. Depot: Periodieken: lopende jrg.
Gratis per e-mail toegezonden. Verschijnt ?
Aanwezig: 2006: nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2007: nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
Depot: Periodieken, lopende jaargang
•

Nieuwsbrief. Gemeentearchief Weert. Verschijnt 6x per jaar ???? 4 x. Aanwezig: 1997 (Jrg. 1)- 2009 (Jrg. 13), nr. 1, 2,

•

Nieuwsbrief. Hospice Eerbied voor het Leven. Stichting Eerbied voor het Leven. Gratis toegezonden. Verschijnt 4x per jaar

Depot: Periodieken: lopende jrg.
Aanwezig: 0-nummer; Jrg. 2 (2002), nrs. 1, 3; Jrg. 3 (2003) nrs. 1 ,2 ,3; Jrg. 4 (2004), nrs. 1, 2, 3; Jrg. 5 (2005), nrs. 1, 2, 3; Jrg. 6 (2006),
nr. 1, 2; Jrg. 7 (2007), nr. 1, 2: Jrg. 8 (2008), nr. 1, 2; Jrg. 9 (2009), nr. 1, 2; Jrg. 10 (2010), nr. 1, 2; jrg. 11 (2011), nr. 1, 2,
Depot: Periodieken: lopende jrg.
•

Nieuwsbrief. IJzeren Rijn. Limburg etc.: Rijkswaterstaat etc. Gratis. Verschijnt: …
Aanwezig: nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Nieuwsbrief. Rijksarchiefinspectie. Gratis. Verschijnt: …
Aanwezig: vanaf 2002, nrs. 13, …, 15, 16, 17, 18, …, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 → De Nieuwsbrief verschijnt voortaan
digitaal
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Nieuwsbrief. Stichting Wijkraad Moesel. Gratis. Verschijnt …
Aanwezig: Jrg. 1 (2000), nr. 2, 3; Jrg. 2 (2001), nr. 1, 2; Jrg. 4 (2003), nr. 2; Jrg. 5 (2004), nr. 2, 3; Jrg. 6 (2005), nr. 1, 2, 3; Jrg. 7 (2006),
nr. 1, 2, 3; Jrg. 9 (2008), nr. 2, 3, 4, ; Jrg. 10 (2009) nr. 1, 2, 3, 4; Jrg. 11 (2010), nr. 2
Depot: Periodieken: lopende jrg.
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•

Nieuwsbrief. Vereniging Topografische Historische Atlas: Voor beheerders van beeldmateriaal. Lidmaatschapsabonnement
Verschijnt 3x per jaar. Aanwezig: 1997 (Jrg. 2) - 2003 (Jrg. 8), nr. 1 (1e digitaal ontvangen)
Tevens laatste papieren Nieuwsbrief, wordt voortaan digitaal (via email) verspreidt
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Nieuwsbrief Tungelroysebeek. Stuurgroep Tungelroysebeek. Gratis. Verschijnt …
Aanwezig: Jrg. 1 (1999), nr. 1, 2, 3; Jrg. 2 (2000), nr. 1
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Nieuwsbrief. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Digitale Nieuwsbrief gemeenten Weert en Roermond. Gratis. Verschijnt …
Aanwezig: Jrg. 1 (2006), nr. 1 (december), februari 2008, juni 2008, september 2008, september 2009
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Noordbrabants Historisch Nieuwsblad. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening en de historische Vereniging Brabant
Abonnement. Verschijnt 4x per jaar. Abonnement geeft tevens recht op Noordbrabants Historisch Jaarboek
Aanwezig: Jrg. 17 (2003); Jrg. 19 (2005) – Jrg. 23 (2009) nr. 1, 2, 3, nieuw erfgoedtijdschrift “In Brabant” i.p.v. nr. 4 – Zie verder
onder de naam: In Brabant
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

“Ons Doel” R.K.S.V. Laar. S.V. Laar. Gratis toegezonden. Verschijnt. Aanwezig: 1994 –
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Oonger de Scheetboum. Sinte Catharina 1480. Gilde van de Wieërter Stadsschötte. Gratis toegezonden
Verschijnt 12x per jaar. Aanwezig: 1988Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Openbare Bibliotheek. Nieuwsbrief. Gratis. Verschijnt 11x per jaar
Aanwezig: Jrg. 1 (2004) en jrg. 2 (2005). Vanaf jrg. 3 is de naam van de nieuwsbrief Theek-mee
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Theek-Mee. Nieuwsbrief: Openbare Bibliotheek. Gratis. Verschijnt 11x per jaar
Aanwezig: Nrs. ??? (Jrg. ??) nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 2007 (Jrg. 4), nr. 1, 2, 3, mei-juni, nr. 6 (juli-augustus), 7, 9, 10; Jrg. 5 (2008), nr. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 10, 11; Jrg. 6 (2009), nr. 1, 2, 3. Voorheen was de naam: Nieuwsbrief
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Oud Nieuws. Tijdschrift over cultureel erfgoed en educatie Erfgoed Actueel. Abonnement. Verschijnt: 4x per jaar
Aanwezig: Jrg. 1 (2001) – Jrg. 2007, nrs. 1, 2, 3, 4 (Laatste nummer)
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Overkwartier van Gelre. Periodiek van de historisch-genealogische vereniging Overkwartier van Gelre. Gratis
Verschijnt 4x per jaar. Aanwezig: 1999 (nr. 3) - 2010: nr. 1, 2, 3, 4,
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Peel, Maas en Kempen. Informatiebulletin van de Stichting Streekarcheologie. Stichting Streekarcheologie
Verschijnt: 2x per jaar. Gratis toegezonden. Aanwezig: 1990: o-nummer
Jrg. 1 (1990), nrs. 1,2; Jrg. 2 (1991), nr. 2; Jrg. 3 (1993), nr. 1; Jrg. 4 (1994), nr. 1; Jrg. 5 (1995), nrs. 1, 2; Jrg. 6 (1996), nrs. 1, 2; Jrg. 7
(1997), nrs. 1, 2; Jrg. 8 (1998), nrs. 1, 2; Jrg. 9 (1999), nrs. 1, 2; Jrg. 10 (2000), nrs. 1, 2; Jrg. 11 (2001), nrs. 1, 2; Jrg. 12 (2002), nrs. 1, 2;
Jrg. 13 (2003), nrs. 1, 2; Jrg. 14 (2004), nrs. 1, 2; Jrg. 15 (2005), nrs. 2; Jrg. 16 (2006), nr. 1; Jrg. 17 (2007), nr. 1; Jrg. 18 (2008), nr. 1, 2;
Jrg. 20 (2009), nr. 1, 2, juni 2010 (Jrg. 20, nr. 1), december 2010 (Jrg. 20, nr. 2); juni 2011 (Jrg. 21) nr. 1, 2
Depot: Periodieken: in dozen opgeborgen én lopende jrg.

•

Poort: Stadsmagazine van Weert. Gemeente Weert. Verschijnt 4x per jaar. Gratis
Aanwezig: 2009: nr. 1 (oktober), 2 (december); 2010, 3 (april), 4 (juni), 5 (september), 6 (december), speciale uitgave april, juni, 9
(najaar), 10 (winter),
Depot: Periodieken: lopende jrg.
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•

Pro Memorie – OPGEZEGD. Bijdragen tot de Rechtsgeschiedenis der Nederlanden. Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het
Oud-Vaderlands Recht. Abonnement. Verschijnt 2x per jaar
Aanwezig: Jrg. 1 (1999) - Jrg. 9 (2007), nr. 1, 2; Jrg. 10 (2009), nr. 1, 2, uitgave “Geschiedenis van de advocatuur in de Lage Landen”
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Rogkrabbels. Maandblad: Clubblad Zwem- en Poloclub De Rog. Gratis. Verschijnt 12 x per jaar
Aanwezig: Vanaf 1970 t/m 2004 in documentatiedozen Jrg. 41 (2007), nr. 5 (mei), nr. 6, 7, 8, 9, 10; Jrg. 42 (2008), nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10; 2009: vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 2010, vol. 1, april, 2 (= juli), 3 (oktober),
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Rondom het Leudal. Tijdschrift voor natuur, geschiedenis en milieu. Stichting Studiegroep Leudal e.o. Abonnement
Verschijnt 4x per jaar. Aanwezig: Jrg. 31 (2006), nr. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
136 (= 137 ??), 138, 139, 140, 141, auteursregister 2006-2010, 142, 143, 144,
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Savelveld vitaal: Informatiebulletin Industrieterrein Savelveld Stramproy. Gemeente Weert
Gratis. Verschijnt ??? Aanwezig: Jrg. 1 (2001), nr. 1; 2006, nr. 1,
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Spiegel Historial. Maandblad voor geschiedenis en Archeologie. Abonnement. Verschijnt 12x per jaar
Aanwezig: 1967-1989; Jrg. 34 (1999)- Jrg. 40 (2005), nr 1, 2, 3/4, 4/5, 6, 7/8, 9, 10, 11/12
Met ingang van Jrg. 41 = 2006, verschijnt het blad onder de nieuwe naam: Geschiedenis Magazine
Depot: Periodieken én lopende jrg.

•

Sociaal Journaal. Informatiebulletin van de sector Sociale Zaken van de gemeente Weert. Gratis. Verschijnt 4x per jaar
Aanwezig: nrs. 1 (2005), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oktober 2007 [11], 12, 13; 2008: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Sociaal Platform. Informatiebulletin voor relaties van de sector Sociale Zaken van de gemeente Weert. Gratis
Verschijnt 4x per jaar. Aanwezig: 2007 (najaar), nr. 1,
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

SportFlits. Nieuwsbrief van de gemeente Weert, afd. Oscar. Gratis – verschijnt enkel in digitale vorm
Aanwezig: Jrg. 1 (2006), nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Stadsgeschiedenis -- OPGEZEGD. Centrum voor Stadsgeschiedenis voor het Departement Geschiedenis aan de Universiteit
Antwerpen. Abonnement. Verschijnt 2x per jaar. Aanwezig: Jrg. 1- Jrg. 4 (2009), nr. 1, 2,
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Tableau. Fine Arts Magazine. Abonnement. Verschijnt 6x per jaar

•

Trajecta  -- OPGEZEGD. Aanwezig: Jrg. 32 (2010), nr. 1, 3, 4, 6; Jrg. 33 (2011), nr. 1, 6; jrg. 34 (2012) nr. 1 (maart/april)

•

Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholieke leven in de Nederlanden Lidmaatschapsabonnement

Kamer museum
Verschijnt 4x per jaar. Aanwezig: 1992- (2004: bij uitzondering niet 4, maar 1 deel) – 2009: 1, 2, 3, 4
Depot: Periodieken én lopende jrg.
•

Trûmperke, ‘t . Veldeke Limburg, Krînk Wieërt. Gratis. Verschijnt
Aanwezig: 2007, nr. 1 (december), 2008, nr. 2 (juni), nr. 3 (december), nr. 4 (juli), 5 (december), 6 (juni 2010), 7 (december 2010), 7
(december 2010) - moet waarschijnlijk nr. 8 zijn; 2012: nr. 1, Studiezaal

•

“De Tuba” klanken. Parochieblaadje voor Tungelroy. Gratis
Verschijnt maandelijks. Aanwezig: 2008: 43, 45-46-47, 49; 2009: groot aantal weken; 2010: alle weken vrijwel compleet; 2011: 2,
3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 52,
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•

Uitwijzer: Regio Weert: Film, muziek, theater, culinair, exposities. TEN-Producties. Gratis. Verschijnt om de twee weken
Aanwezig: 1998 - 2005 (Jrg. 8), nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, --, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Van Horne Flits. Personeelsblad Stichting Land van Horne. Gratis. Verschijnt 6x per jaar
Aanwezig:2003 (Jrg. 1): nrs. 1 t/m 3; 2004 (Jrg. 2): nrs. 1 t/m 6; 2005 (Jrg. 3): nrs. 1 t/m 6; 2006 (Jrg. 4): nrs. 2, 5, 6; 2007 (Jrg. 5): nrs.
1, 3, 5, 6; 2008 (Jrg. 6), nr. 1, Xtra, 2, 3, 4 plus bijlage, 5, 6 plus bijlage Titu het vervolg; 2009 (Jrg. 7), nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6; Jrg. 8 (2010):
nr. 1, 2, 3, 4 plus bijlage Stichtig Land van HorneBestuurswisseling, 5, 6; Jrg. 9 (2011): nr. 1, 2, 9, jaarverslag 2010, 5, 6; Jrg. 10
(2012), nr. 1, 2,
Depot: Periodieken

•

Van Horne Vrouwenvereniging. Clubblad. Gratis. Verschijnt: …
Aanwezig: Jrg. 7 (2002), maart, april, mei, november, december 2002; Jrg. 8 (2003), februari, maart, oktober, november, Jrg. 9
(2004), maart, mei-augustus, september, november 2004; december 2004 / Jrg. 10 (2005), januari, april,  mei/juni
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Veldeke: Tijdschrift voor de Limburgse Volkscultuur. Lidmaatschapsabonnement. Verschijnt 6x per jaar
Aanwezig: 1947-1952; 1970-1973; 1974-1995; 1997Plaatsing:
Bibliotheek: T.A. PERI Veld --> volgnr. 79 tot en met 95, 102
Depot: Periodieken (Ingebonden) --> Jrg. tot en met 1997/1998
Studiezaal: lopende jrg. 81 (2006): nr. 1, 2, 3, 4 → slechts 4 exemplaren verschenen in 2006, bij nummer 4 ingevoegd:Veldeke
Nieuwsbrief, Jrg. 1 (2006), december 2006);
- Nuutsbreef (Nieuwsbrief ) nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (januari 2011),  
- Jeugdmagazine Veldeke Jrg. 2, nr. 1; Jeugdmazine jrg. 3 (2008), nr. 1; Jrg. 4 (2010), nr. 1,

•

Vizier. Personeelsblad van de gemeente Weert. Gratis. Verschijnt 4x per jaar
Aanwezig: nr. 1 (december 2001), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Vuuërluiperke, ´t. Veldeke Limburg Krînk Wieërt. ? Proefnummer. Verschijnt ???. Aanwezig: Jrg. 1 (2007), nr. 1

•

Weerter Sportraad. Weerter Sportraad. Gratis toegezonden. Verschijnt jaarlijks. Aanwezig: 1994 – maand maart: 2010

•

Wijkblad De Biest. Wijkraad De Biest. Gratis. Verschijnt 5x per jaar

Depot: Periodieken: lopende jrg.
Depot: Periodieken: lopende jrg.
Aanwezig: Jrg. 1 (2001), nr. …, 2, 3 . - Jrg. 2 ( 2002) nr. 4, 5, dec. 2002, Jrg. 3 (2003), nr. 7, 8; Jrg. 4 (2004) nr. 9, 10; 2008: februari,
juni, september, november 2008: 2009: februari, juni: 2010: februari, april, juni, september, december; 2011: februari, april, editie
03, 04, 05, 06,
Depot: Periodieken: lopende jrg.
•

Wijkkrant Graswinkel. Wijkraad Graswinkel. Gratis. Verschijnt ???. Aanwezig: vanaf 2003 onregelmatig. Depot: Periodieken

•

Wijkkrant Groenewoud. Wijkkrant Groenewoud. Gratis. Verschijnt
Aanwezig: Jrg. 3 (2003) nr. 2; Jrg. 4 (2004) nr. 1 t/m 3; Jrg. 5 (2005) 1 t/m 3; Jrg. 6 (2007), nr. 2, 3, 4; Jrg. 7 (2008), nr. 1, 2; Jrg 8
(2009), nr. 1, . Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Wijkkrant Keent. Wijkkrant Keent. Gratis. Verschijnt 4x per jaar
Aanwezig: 2004, nr. 1, ?, 3, 4; 2005: nr. 1, december 2005; 2006: nr. 1, juli, december; 2007: april, juli, december; 2008: april, juni,
oktober; 2009: februari, mei, oktober; 2010: januari, september, december; 2011: maart,
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Wijkkrant Leuken. Nieuwsbrief van de Wijkraad Leuken. Gratis: verschijnt 4x per jaar ; in eerste instantie 6x per jaar
Aanwezig: 1991: nr, 1 t/m 6; 1992: nr. 1 t/m 6; 1993: nr. 1 t/m 3;1998: nr. 1, 4; 1999: nr. 1, 2, 3; 2000: nr. 1, 2, 3, 4; 2001: nr. 1 t/m 4;
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2002: nr. 1 t/m 4; 2003: nr. 1 t/m 4;
2004: nr. 1 t/m 4; 2005: nr. 1 t/m 4; 2006: nr. 1; 2006: nr. 1 t/m 3; 2007: nr. 1 t/m 3; 2008: nr. 1 t/m 4 ; 2009: nr. 1, 2, 3; 2010: nr. 1,
ongenummerd ; Editie 2011, nr. 1, 2,
Depot: Periodieken: lopende jrg.
•

Wijkraad Rond de kazerne: Bulletin. Gratis. Verschijnt
Aanwezig: Jrg. 1 (2003), nr. oktober (= nummer 1); Jrg. 2 (2004), nrs. Januari, april, juli, oktober; Jrg. 3 (2005), nrs. Januari, april,
oktober, december; Jrg. 4 (2006), nr. 1,  2, nr. 3, nr. 4; Jrg. 5 (2007), nr. 1, 2, 3, 4; Jrg. 6 (2008), nr. 1, 2; Jrg. 7 (2009), nr. 1, 3, 4; 2011,
nr. 2,
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Wilhelmina ‘08. Voetbalclub Wilhelmina ‘08. Gratis toegezonden. Verschijnt. Aanwezig: 1993-1996 (onvolledig), 1997
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Wulpenvlucht. Nieuwsbrief over natuurgebieden van Natuurreservaten en Vereniging Natuurmonumenten rondom Natuureducatief Centrum De Wulp. Gratis abonnement via De Aldenborgh. Verschijnt 4x per jaar
Aanwezig: 2000: nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; 2006; nr. 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 37,
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Zakenblad Regio Weert. Officiële informatiebulletin van de ondernemersvereniging MKB-Limburg-Weert
Voorheen: (Regio) Weert Informatief: Informatief Zakenblad van de ondernemersvereniging LOZO Weert
Verschijnt: 4x per jaar
Aanwezig: 2000, nr. 3 (oktober), 4 (december)
2001, maart, juni, september, december
2002, april, juni, september, december
2003 (Jrg. 13), nr. 1, 2, 3, 4
2004 (Jrg. 14), nr. 1, 2, 3, 4
2005 (Jrg. 15), nr. 1, 2, 3, 4
2006 (Jrg. 16), nr. 1, 2, 3, 4
2007 (Jrg. 17), nr. 1, 2, 3, 4
2008 (Jrg. 18), nr. 1, 2, 3, 4
2009 (Jrg. 19), nr. 2, 4
2010 (Jrg. 20), nr. 1, 2, 3, 4
2011 (Jrg. 21), nr. 1, 2, 3, 4. Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Weert Investeert; Weert Informatief; Regio Weert Informatief: Doos 1: Jrg. 5 (1995), nr. 1 tot en met 4
Jrg. 6 (1996), nr. 1 tot en met 3
Regio Weert Informatief Zakenblad. Doos 2: Jrg. 7 (1997), nr. 1, 3, 4. Jrg. 8 (1998), nr. 1 tot en met 4. Jrg. 9 (1999), nr. 1 tot en met 4
Jrg. 10 (2000), nr. 1, 3. Jrg. 12 (2002), nr. 1 tot en met 3. Jrg. 13 (2003), nr. 1 tot en met 3. Jrg. 14 (2004), nr. 1, 2
Depot: Periodieken: ingebonden

•

De Zeventiende Eeuw: Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief -- OPGEZEGD
Tijdschrift van de Werkgroep Zeventiende Eeuw. Abonnement. Verschijnt 2x per jaar
Aanwezig: 1996 (Jrg. 12)- 2009 (Jrg. 25), nr. 1, 2,
Depot: Periodieken én lopende jrg.
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Aanwinsten Beeldbank 2011
Aankoop Will Steeghs (A en B)

Weert
Ijzeren Man

A. Glasplaten

Beekstraat

Negatief Luchtfoto Weert

Kapel Altweert

Negatief 8 kiekjes - prentbriefkaart Weert

Oude Kasteel Poort

Negatief Groeten uit Weert – prentbriefkaart Weert

Langstraat - dwars
Kasteel

Negatief Nederweert

Langstraat – hoogkant

Kerkstraat met Gemeentehuis

Ijzeren Man Theehuis

Kerkstraat met St. Lambertuskerk

St. Willibrorduslaan

Nederweert: Schansstraat

Kasteel Weert

Nederweert: Groeten uit Nederweert

Aldenborgh

Groeten uit Nederweert

Kampeer-terrein Camping “De Ijzerenman” Weert

Burgemeester Vullersstraat

(samenstelling 5 foto’s)

Groeten uit Eind-Nederweert

Zwembad “De Ijzerenman” Weert

Kreijel

(samenstlling 5 foto’s met vrouwenfiguur als embleem boven)

Eind-Nederweert Houtsven

Winkelgalerij Graafschap hornelaan

Eind-Nederweert Hoebenbrug

Graafschap Hornelaan

Eind-Nederweert Philomana-Hoeve

Herenstraat

Kerkstraat

Hoektoren Kasteel

Sluis 15

Wilhelminasingel
Markt met stadhuis

Negatief Stamproy

Tricotagefabriek

Groeten uit Stramproy

H. Hartbeeld

Rustoord

Oelemarkt

“De Broekmolen”

Station

Kerkplein
R.K. Kerk St. Willibrordus

B. 	Foto’s

Molen St. Jan

Kermis Weert jaren 1980-1990,

Stramproy

Overzicht over Weert vanuit het reuzenrad

H. Willibrordus

Compositie 5 foto’s schilderij

Stramproy – met molen

“Allegorie op de Orde der Franciscanen”

Groeten uit Stramproy – klooster dwars
Stoomzuivelfabriek

Dia’s

Groene Kruisgebouw

Jos Geenen

St. Annastraat

8 spoelen met ieder ca. 80 dia’s -  totaal ca. 645 dia’s m.b.t

Samenstelling 5 foto’s Groeten uit Stramproij

verkeerssituaties in Weert e.o.
Een beeld van Weert  in de periode 1970 - 2000, er is inmiddels

Negatief Leuken (Weert)

veel gesloopt en veranderd, bijv. de binnenstad is auto-vrij

R.K. Scholen

gemaakt.

St. Mathias Kerk

Carnaval o.a. Bonte Avond

Middelste-straat

Koningin Beatrix – opening Munttheater
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Kodak-film over Weert

CD

2 diadozen

Bonte Avond – hoort bij dia’s
Genealogie Houben, Hoeben te Weert, Nederweert,

o.a. schilderijn Jan van der Croon

Altweerterheide, Molenbeersel, Kinrooi:
Met gegevens over Coenen, Breukers, Korten, Wiermans, Krops,

Afdrukken

Gerritsen, Smolenaers / Weert: M.J. Vanlier, 2010

81 afdrukken van Albert Halfers m.b.t. afbraak St. Louis en inen exterieur van de St. Martinuskerk

Tavernes St. Martinuskerk

9 maart 2011

Twee enveloppen

Voortgang digitalisering fotocollectie door

Foto’s

Jac Vanderfeesten

Negatieven
2 mapjes met negatieven mbt grondonderzoek BERA-terrein

Fotoclub Weert
Aantal affiches van tentoonstellingen, een diploma en foto’s
van de Fotoclub Weert

DVD
Fakkelestafette: 50 jaar: houdt het vuur brandend:

Jaren 1963, 1964, 1965 en niet gedateerd

19, 20, 21 september

Geschonken door Casper Molmans

Met ons. In Weert. Bied onderofficieren in Nederland

eigendom van zijn vader, lid van de fotoclub Weert

de beste opleidingsplaats / Gemeente weert, 2011

Groot formaat afdruk
“Meer bewegen door ouderen”
Schenking Marjan Pleunis, eigendom van haar moeder,
betrokken bij de organisatie van MBvO
Schenking Cor Damhuis (25 oktober 2011):
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