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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.
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Voorwoord
Dit Jaarverslag 2012 omvat een verantwoording van de werkzaamheden van de werkeenheid
Erfgoedcluster van de gemeente Weert. Het cluster omvat de secties Gemeentearchief Weert
en Gemeentemusea Weert.
Om de leesbaarheid te bevorderen kiezen wij er voor om in dit Jaarverslag 2012 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
worden aangegeven.
Namens alle medewerkers van het Erfgoedcluster Weert wens ik u tijdens het lezen van dit
Jaarverslag 2012 veel lees- en kijkgenot.
Weert,

Jac Lemmens
Teamleider van het Erfgoedcluster Weert
en Gemeentearchivaris.
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Het college van burgemeester en
wethouders heeft de wettelijke
zorg voor de archiefbescheiden
van de gemeentelijke organen.
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Algemeen
Inleiding
Het college van burgemeester en wethouders heeft de wettelijke zorg voor de archiefbescheiden
van de gemeentelijke organen. Het 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
2012 binnen de beide gemeentelijke musea heeft plaatsgevonden.
Het Jaarverslag is ingedeeld naar zogenoemde producten van het Erfgoedcluster als onderdeel
van de afdeling OCSW van de Sector Inwoners. Daarin is aandacht voor personeel en vrijwilligers.
Ook de wettelijke taken zoals inspectie en advies, verwerving en acquisitie, beheer en behoud,
dienstverlening en educatie komen aan bod.

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. Erfgoed is een baken waarmee 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. Het verzamelt, ontsluit,
beheert, behoudt en presenteert informatiedragers (van aktes tot kunstvoorwerpen) van 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.

Erfgoedhuis met regionaal archief- en museumdepot
De Cultuurkaart Weert uit 2012, opgesteld onder leiding van prof. dr. Gerard Malet van de
Universiteit van Utrecht, geeft aan dat er kansen liggen in Weert om op gebied van cultuur en
cultuurhistorie. Door het benutten van deze kansen wordt het economische rendement voor de
stad vergroot en worden de burgers en de toeristen beter bediend.
Met het etaleren van het historisch erfgoed komen we tegemoet aan een aantal eisen en
wensen van het historische bedrijf, dat het Erfgoedcluster wil zijn: een belangrijke en aantrekkelijke partner in cultuurparticipatie, educatie alsmede recreatie en toerisme. Daarmee wordt
het vestigingsklimaat voor bedrijfsleven, hun werknemers en de totale uitstraling van Weert naar
een hoger niveau getild.
De uitvoering van de plannen voor de vorming van een Erfgoedhuis door het samenvoegen van
het Gemeentemusea De Tiendschuur, Jacob van Horne en het Gemeentearchief met archiefdepot en museumdepot op één locatie zijn in 2012 niet doorgezet. Het definitieve programma
van eisen is uitgewerkt, maar een voorlopig en definitief ontwerp zijn nog niet gemaakt voor de
locatie St. Martinusschool.
In het kader van de bestuursopdracht Beekstraatkwartier wordt nu gekeken naar de optie van
huisvesting van het Erfgoedcluster en de archiefbewaarplaats in het huidige stadhuis.
Als alternatief wordt verder onderzocht of de archiefbewaarplaats en museumdepot niet kan
landen in de erfgoedruimte van Weert. Concreet in de directe omgeving van De Tiendschuur.
Impliciet wordt er dan gekozen voor behoud van het Jacob van Horne als museumlocatie.
Tenslotte wordt er gekeken naar mogelijke huisvesting van het Erfgoedhuis bij het Birgitinessenklooster.
Naar verwachting zal de raad begin 2014 een besluit nemen over de tijdelijke én de permanente
huisvesting van het Erfgoedcluster en de archiefbewaarplaats en het museumdepot.
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Personele bezetting tot 31 december 2012
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 zeven FTE’s in 2012. De taken van het Erfgoedcluster zijn veel omvattend
om uitsluitend door deze zeven medewerkers verricht te kunnen worden. Daarom beschikt het
Erfgoedcluster over een aantal additionele medewerkers die een dienstverband voor onbepaalde
of bepaalde tijd hebben.
Bovendien drijft het Erfgoedcluster in hoge mate op de inzet van circa 50 vrijwilligers.
De vrijwilligers zijn onmisbaar voor de continuïteit en de dagelijkse bedrijfsvoering van het
Erfgoedcluster.

Organogram Erfgoedcluster Weert

Technisch beheer gebouwen

Teamleider Erfgoedcluster/
Gemeentearchivaris

Sectie Musea

Beheer Museale Objecten
en Collecties

PR, Marketing en Educatie

Externe dienstverlening

Sectie Archief

Beheer Archieven
en Collecties

Inspectie, Toezicht en Advies
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Ambtelijke medewerkers
Drs. Jac Lemmens, gemeentearchivaris/werkleider, 1 FTE
Drs. John van Cauteren, conservator Musea, 1 FTE
Drs. Theo Schers, externe dienstverlening, 1 FTE
Fransien Smeets, beheer collecties, 1 FTE
Leon Bouwels, coördinator technisch beheer, 1 FTE
Eric Peeters PR/Marketing en Educatie i.o, 0,8 FTE
Peter Verdonschot, archiefinspecteur i.o., 1 FTE
Additionele medewerkers voor onbepaalde tijd
Will Schlenger, studiezaalbeheerder en digitalisering, 1 FTE
Jan van de Laar, restaurator en tentoonstellingsmedewerker, 0,8 FTE
Roland Häszler, beheerder en tentoonstellingsmedewerker, 0,6 FTE
Additionele medewerkers voor bepaalde tijd
Inge de Monte, medewerker fotografie, 1 FTE (tot september 2013)
Shahaira Senior, medewerker administratie 1 FTE (tot mei 2012)
Gina Marchena, medewerker administratie, 1 FTE (tot juli 2013)
Jacques van Ansem, medewerker inventarisatie, archiefachterstanden 0,75 FTE (t/m 31 december 2013)
Ger Sensen, medewerker archiefachterstanden, 1FTE (tot december 2013)

Vrijwilligers
De 50 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 zij voldoening onder meer in het poetsen van het zilverwerk, het restaureren
van een middeleeuws Mariabeeld of het ontsluiten van genealogische archieven en collecties,
zoals het beschrijven van objecten en foto’s.
Wij zijn blij dat deze vrijwilligers, vaak al vele jaren, ons helpen. Als dank voor hun inspanningen
bieden wij dan ook graag jaarlijks een uitstapje aan.
In 2012 is de groep naar Antwerpen geweest. Daar is onder meer het ‘Museum Aan de Stroom’
bezocht. 1
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Deskundigheidsbevordering
Fransien Smeets gaat voorspoedig voort met haar deeltijdopleiding voor middelbaar archiefambtenaar, Archivistiek B aan de Hogeschool Amsterdam, zodat zij straks gediplomeerd
archieven kan inventariseren. Zij hoopt deze opleiding in de loop van 2014 afgerond te hebben.
Peter Verdonschot heeft in 2012 de korte auditingopleiding archiefinspectie succesvol
afgerond aan de Hogeschool Den Haag. Na deze korte cursus gaat hij zich de komende jaren
bekwamen als archiefinspecteur met de vierjarige opleiding “Informatie en Management” in
Woerden. Hij hoopt deze opleiding in 2017 afgerond te hebben.
Eric Peeters heeft de werkzaamheden van Joke Bongaerts overgenomen. Hij is begonnen met
een cursus inzake pr en marketing en zal die in 2014 afronden. Het professioneel in de markt
zetten van het cultuurhistorisch erfgoed van het Erfgoedcluster Weert wordt een van de pijlers
van de toekomstige bedrijfsvoering.
Door de deskundigheidsbevordering kunnen we onze taken, de vier B’s, steeds beter vorm
gaan geven: beheer, behoud, bestudering en beschikbaarstelling.

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.
Naast deelname aan externe bijeenkomsten zijn wij in toenemende mate strategische
allianties aangegaan. We willen het eigen cultureel erfgoed in een breder verband onder de
aandacht te brengen door 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.
In het kader van Cultureel Ondernemen door het Erfgoedcluster is een partnerschap aangegaan
met de VVV. Hierdoor zijn we voor toeristen beter te vinden. Ook biedt de VVV arrangementen
aan, waarbij betaalde rondleidingen in het museum worden afgenomen.
Tevens is er aansluiting gezocht bij het initiatief van de ‘Weerterlandpas’. Op vertoon van deze
pas wordt een reductie op de entreekosten van het Gemeentemuseum Jacob van Horne
verkregen.

“Museum aan de Stroom’ in Antwerpen (B)
tijdens de jaarlijkse excursie
bezocht door de vrijwilligers.
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Affiche drukkerij Smeets, schenking particulier.
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Beheer, behoud en
acquisitie van archivalia
en collecties
Archiefachterstanden
Enkele jaren geleden is prioriteit gegeven aan het wegwerken van archiefachterstanden.
Uit een inventarisatie bleek dat een behoorlijk aantal archieven gebrekkig zijn ontsloten.
Het archief van de gemeente Stramproy 1938-1997 is klaar, maar dat van Weert nog niet.
Het betreft het archief van de gemeente Weert over de periode 1920-1969 en de periode
1970-1997. Deze twee blokken worden samengevoegd en er komt één inventaris.
In september 2013 heeft de afdeling DIV (Informatie- en Documentatievoorziening) de overdracht van nog twee blokken Weert, te weten 1970-1988 en 1989-1997, afgerond. Door ziekte
van één van de projectmedewerkers is een en ander verder vertraagd. De inventarisatie wordt
in de loop van 2014 voltooid. Het gaat hier om ruim 400 strekkende meter, die bewerkt moeten
worden door twee medewerkers. In totaal omvat het archiefblok de periode 1920-1997 met
circa 15.000 dossiers. Hiervoor zijn rond 2.700 archiefdozen gebruikt. De looptijd van dit project
is langer dan gepland, maar de kosten blijven binnen het in september 2010 gevoteerde budget.

Aanwinsten archieven en collecties Archief
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 wijlen Jan Coolen uit Panheel, waarmee
het Archief een belangrijke genealogische verzameling rijker is geworden.
Naar aanleiding van de succesvolle tentoonstelling over “De joodse onderduikkinderen in
Weert en Limburg” is een schenking binnen gekomen van de familie Erkens. Deze familie
heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol gespeeld in het verzet.
Tenslotte hebben we van de heer Thijs Lempens tien affiches en één reclamemap mogen
ontvangen van de voormalige drukkerij Smeets. Het Archief is nog steeds zeer geïnteresseerd
in het archief van deze drukkerij. Hopelijk werpen de ingezette gesprekken hun vruchten af.
2

Archiefbibliotheek
De Archiefbibliotheek bestaat uit een collectie van gedrukte of geschreven documenten.
De onderwerpen gaan over Weert in al zijn facetten. Daarnaast worden documenten verzameld
die betrekking hebben 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 65 exemplaren
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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

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 de edities ook bewaard van bijvoorbeeld ‘Eerbied voor het leven’
van het Hospice, ‘Onger de Scheetboum’ van schutterij Sinte Catharine, ‘Rondom het Leudal’
van Stichting Studiegroep Leudal en Omgeving. 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

(links) B. Koolen ‘Een dorpsburgemeester op de drempel van
verandering: Pierre van den Broek 1890-1947in Grathem en
Haelen’. (rechts) Periodiek Museumvisie.
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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’ en
‘Weekblad van Nederweert’ aanwezig.
Via de website zijn de edities van ‘Kanton van Weert’ , ‘Op de Keper’ en ‘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.
Er is een begin gemaakt met het digitaliseren en ompakken van glasplaten. Aan de collectie
CD’s/Dvd’s zijn vier exemplaren toegevoegd, waaronder een genealogie van de families Gelis,
Gielis, Gielen en Geelen door de trouwe studiezaalbezoeker, M.H. van Lier.
Omdat analoge bestanden niet meer worden geproduceerd, vindt slechts sporadisch uitbreiding van deze collectie plaats. 5

(links) Noordbrabants Historisch Jaarboek deel 29, 2012.
(rechts) De Kildonkse molen, Een uniek monument aan
de Brabantse Aa.
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Het volledig gerestaureerde Rogstaekerspaneel in Gemeentemuseum Jacob van Horne.
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Restauratie en digitalisering Jaargedingen
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 2013. De subsidie is ruim € 50.000,00 en zal gespreid
over twee jaar worden uitgekeerd. In de loop van 2014 zullen de stukken via onze website ter
beschikking komen.

Restauratie museale objecten
Gedurende het jaar is in eigen beheer een groot museaal restauratieproject in uitvoering
betreffende het beeld van Maria van Heythuysen. Hieraan wordt, in een voor publiek toegankelijke zaal, door een aantal mensen gewerkt. Naast de vaste restaurateur Jan van de Laar zijn
dat 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.
Dit jaar is het oudste schilderij met een voorstelling van de Rogstaekerslegende geheel
gerestaureerd. Het paneel, een langdurig bruikleen van het Groninger Museum, is door de
SRAL (Stichting Restauratieatelier Limburg) in Maastricht geheel onder handen genomen.
Na afloop is er in het Gemeentemuseum Jacob van Horne een kleine presentatie over het
schilderij ingericht.

Schoongemaakte kelk in onderdelen,
het zilverwerk van de beide Musea
wordt grondig onder handen genomen.
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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 alsmede het inrichtingsmateriaal
zijn verspreid opgeslagen op de zolders en in de kelders van de Gemeentemusea Jacob van
Horne en De Tiendschuur. Bovendien wordt nog een centraal depot in het gemeentehuis
aan de Beekstraat gebruikt. De opslagcapaciteit en klimaatbeheersing in alle locaties is uiterst
beperkt.
In het geval het Erfgoedcluster in het gemeentehuis tijdelijk gehuisvest wordt, zullen er de
nodige aanpassingen gedaan moeten worden qua klimaatbeheersing, opslagcapaciteit en
opslagvoorzieningen. De noodzaak hiervoor is in de zomer van 2013 maar al te duidelijk
geworden, nadat door een noodweer het gehele centrale kunstdepot onder water kwam
te staan. Nu alle kunstvoorwerpen uit voorzorg verwijderd zijn, kan worden gewerkt aan
bouwkundige en technische voorzieningen. Dit is vereist om aan de polisvoorwaarden van
de verzekering te voldoen.

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, wordt sinds eind 2011 gewerkt aan de upgrading van het Atlantisprogramma. Door
strubbelingen bij de leverancier is de upgrading uitgesteld tot eind 2013.

Registratie museale objecten
Sinds enkele jaren beschikken de Musea over het 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 tijdelijke medewerkers en vrijwilligers hebben hier de afgelopen jaren met
wisselend succes aan gewerkt. Het invoeren van de specifieke informatie van kunstobjecten
vergt naast een goede kennis van de terminologie van kunststromingen, uiterste accuratesse.
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 onmisbaar.
Er zal een projectvoorstel voor de adequate continuering van de werkzaamheden voor ‘Adlib’
ingediend gaan worden. De verwachting is dat na uitvoering van dit projectvoorstel de
informatievoorziening over de objecten in de Musea gewaarborgd zal zijn.
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Aanwinsten musea
De collectie religieuze en moderne kunst is uitgebreid, deels door bruikleen en vanwege de
aankoop van objecten.
De parochiekerk St. Franciscus aan de Biest in Weert, is op 1 januari 2012 voor de eredienst
gesloten. Diverse kunstvoorwerpen uit deze kerk zijn aan het Erfgoedcluster in bruikleen
gegeven. Pronkstuk en topaanwinst is het vroeg gotische beeld van Maria met kind van het
type Sedes Sapientia. Het is eind 13e eeuw vervaardigd, waarschijnlijk in Zuid Duitsland.
Een dergelijk vroeg type Mariabeeld ontbrak nog in de collectie. Verder zijn een tweetal
verguld zilveren stukken vaatwerk van de hand van Eloy Werz uit Weert overgedragen: een
kelk en een ciborie uit ongeveer 1961.
Nadat vorig jaar het werk “de Cijnspenning” van de hand van Wilhelmus Schaecken
(Weert 1754-Antwerpen 1830) is verworven, werd na een tip van Rijksarchivaris van Limburg,
Jacques van Rensch, bij een kunsthandel in Mons (Bergen België) een klein schilderij van de
gekruisigde Christus van de hand van dezelfde Weerter Oude Meester aangekocht.
Van Charles Vos werd een voorstudie van de 5e statie van de kruisweg voor de Augustijnenkerk
in Maastricht aangekocht, als aanvulling op de bijzondere deelverzameling van Limburgse
kruiswegen die het Erfgoedcluster beheert.
Als toevoeging op de franciscaanse bruikleen is een schilderij voorstellende Franciscus en
de dieren uit 1962 van Ad Maas (Thorn) ontvangen. Het opmerkelijke is dat dit werk is
geschilderd op de deur van een oude bedstede. Uit een particuliere collectie werd in bruikleen een eikenhouten beeld van Antonius van Padua met Jezuskind verworven. Het dateert
uit de 17e eeuw. Door de heer F. Vermeulen werd een secretarie-orgel van Knipscheer uit 1857
in bruikleen gegeven.

Bruikleen van particulier een secretarieorgel uit 1857 van Knipscheer in het
Gemeentemuseum Jacob van Horne.
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Schilderij Mieke Kerkhofs.
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Voor de collectie moderne kunst is naar aanleiding van een expositie een collectie tekeningen
en schilderingen op papier van Mieke Kerkhofs aangekocht.
Na haar expositie in Gemeentemuseum De Tiendschuur is van Yvonne Schroeten een groot
schilderij voor de gemeentelijke collectie gekocht.
Begin maart ontving het Erfgoedcluster uit handen van de erven een grote collectie werkstukken van Nino Niën (Weert 1941-Maastricht 2009).
Het betreft een grote collectie werk op papier uit de periode 1958-1962, gouaches en
schilderijen uit de jaren ‘70 en ‘80 en enkele boeken met collages en diverse dia’s.
De collectie is dermate omvangrijk dat deze nog niet gedetailleerd is geïnventariseerd.
Wij verwachten op termijn een overzichtstentoonstelling met het werk van Niën in te richten.
6

Bruikleen museale objecten
In het kader van het uitwisselingsprogramma vindt regelmatig uitleen van museale objecten
plaats. Een groot aantal belangrijke objecten uit de verzameling religieuze kunst uit het
Gemeentemuseum Jacob van Horne zijn dit verslagjaar uitgeleend aan het Gorkums Museum
ten behoeve van de expositie “Oog in oog met de martelaren”, over de geschiedenis van de
martelaren van Gorkum.

Schilderij Nino Niën uit schenking erven Niën.
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De doelstelling is om in 2014 om
organisatiebreed volledige digitaal
te archiveren en zaakgericht
werken in te voeren.
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Toezicht en advies
De gemeentearchivaris heeft periodiek overleg met de coördinator van de afdeling Informatievoorziening over het totale informatiebeheer van de gemeente Weert. Naast de overdracht
van te bewaren archiefmateriaal en aftikken van vernietigingslijsten, staat de digitalisering op
de voorgrond.
In 2012 zijn de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal in een samenwerking gestart met
het project Digitaal. Dit past binnen de gezamenlijke afspraak om daar waar zinvol samen te
werken bij de uitvoering van taken en/of projecten. De wens om zaakgericht, digitaal werken
te realiseren bij de samenwerkende gemeenten komt voort uit het brede en langjarige traject
om te komen tot een moderne e-overheid. Zaakgericht en digitaal werken is een onmisbaar
fundament voor het verbeteren en digitaliseren van de publieke dienstverlening, interne
bedrijfsvoering en de verantwoording hiervan. Het draagt bij aan het realiseren van de
elektronische overheid en de duurzame beschikbaarheid van informatie op organisatieniveau.
Dit is bittere noodzaak wil de gemeente haar dienstverlening organisatiebreed verbeteren.
Het afgelopen jaar is geïnvesteerd in het realiseren van de centrale voorzieningen die de
organisaties nodig hebben om zaakgericht en digitaal te kunnen werken. Het betreft voorzieningen zoals het ontwikkelen en inrichten van nieuwe software pakketten, realisatie centrale
scanvoorziening, en investeren in een adequate DIV-organisatie en beheerorganisatie.
Het jaar 2014 staat naast de verhuizing naar een nieuw stadhuis in het teken van vergaand
digitaliseren van documenten en processen, dit doen we op basis van het nieuwe principe
“zaakgericht en digitaal werken”. Dit principe sluit naadloos aan op het werkplekconcept in het
nieuw stadhuis, plaats- en tijdonafhankelijk werken. Deze ontwikkeling veroorzaakt een forse
verandering voor de medewerkers in de gemeentelijke organisatie. Ook het veranderen van
het human resource management wordt daarmee een noodzakelijke ontwikkeling om het
geheel tot een goed einde te brengen.
De doelstelling is om in 2014 om organisatiebreed volledige digitaal te archiveren en zaakgericht werken in te voeren. Dit omvat niet alleen het invoeren van geavanceerde software
pakketten. Het belangrijkste aspect hierbij is de verandering die plaatsvindt. Dit zal geld en
gekwalificeerd personeel in de vorm van opleiding, bewustwording en begeleiding van het
hele traject vergen. Het zaakgericht en digitaal werken behelst namelijk een andere manier
van werken. Dit ligt in de lijn met de ambities: integraal, transparant, efficiëntere bedrijfsvoering en een betere dienstverlening.
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Leerlingen van de basisschool bezoeken het Archiefdepot in het stadhuis aan de Beekstraat.
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Studiezaal archief en emailverkeer
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. Gelet hierop heeft in 2012 een aanpassing van de openingstijden plaatsgevonden. De bezoekers hebben hier positief op gereageerd.
Naast vragen over genealogie en historie worden ook verzoeken om informatie omtrent een
gebouw, een persoon of gebeurtenis ontvangen. De doelstelling om de emails binnen twee
werkdagen inhoudelijk te beantwoorden, hebben wij gestand kunnen doen. Het gaat om bijna
zevenhonderd emails met inhoudelijke vragen met betrekking tot de geschiedenis van Weert.

Musea
Het Erfgoedcluster Weert beschikt over twee musea. Het Gemeentemuseum Jacob van Horne,
gevestigd in het voormalige stadhuis van Weert aan de Markt en het Gemeentemuseum
De 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 urgent.

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:
Bibliocenter Weert, het Munttheater, het RICK (Regionaal Instituut voor Cultuur en Kunst) en
het Erfgoedcluster Weert.
Naast schoolbezoeken verzorgen wij in beide musea, meestal naar aanleiding van een tentoonstelling, rondleidingen. Dit geschiedt in hoofdzaak door vrijwilligers. Bij het CKV-project voor
het voortgezet onderwijs en de Kinderboekenweek heeft een professionele kracht de projecten uitgevoerd. Voor het eerst hebben we ook projecten op de schoollocaties uitgevoerd.
Binnenschoolse educatie is erg in trek bij het onderwijs en daar proberen wij op in te spelen.
In totaal hebben zo’n 2.390 leerlingen deelgenomen aan de educatieve projecten.

Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2012

27

Externe dienstverlening, educatie en publicaties

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, 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.
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 16e 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 drie 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.
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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 in Weert. Daarnaast krijgen zij zicht op de gevaren van het roken voor de gezondheid.
In de 7de hemel; kunstwerkdossier over liefde
Liefde is een geliefd onderwerp voor kunstenaars: naastenliefde, moederliefde, homoliefde,
maatjesliefde en overspelige liefde. Leerlingen maken kennis met verschillende vormen van
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.
Joodse onderduikkinderen
Een les op school en daarna een bezoek aan De Tiendschuur naar aanleiding van de tijdelijke
tentoonstelling: ‘Joodse Onderduikkinderen in Weert en Limburg’. Deze binnenschoolse
educatie sluit naadloos aan op de wensen van het onderwijs en was een groot succes.

Werkboeken educatie:
‘Zo was het vroeger in Weert’, ’Op de ezel’, ‘Kunstinkijk’ en ‘Weert en ikke‘.
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Tentoonstellingen en lezingen
Tentoonstellingen
Museum Jacob van Horne
7 februari tot en met 18 maart
Mini tentoonstelling ‘Leave de Rog, Viva oeës Wieërt’
Het gerestaureerd Rogstakerspaneel is de aanleiding geweest een bescheiden expositie
rondom de legende van de Rog te houden.
14 en 15 april
Museumweekend en audiotour Franciscus van Assisi
Het jaarlijkse Museumweekend is dit keer in museum Jacob van Horne georganiseerd.
Primeur is de audiotour rond het leven en werk van Franciscus van Assisi geïntroduceerd.
29 juni tot en met 28 oktober
Franciscus en zijn volgelingen in de Nederlanden
De tentoonstelling gaat over het leven van Franciscus van Assisi en belicht aan de hand van
portretten enkele van zijn volgelingen uit de 17e-20e eeuw in Nederland. Getoond zijn zeldzame
afbeeldingen van Franciscus uit de eigen collectie van het museum. Daaronder bevinden zich
beelden uit de 17e tot 20e eeuw, zilverwerk, prachtig geborduurde gewaden uit de 19e eeuw
en verschillende schilderijen.

Portret franciscaan
Delfts blauw.

30

Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2012

Externe dienstverlening, educatie en publicaties

28 oktober tot en met 3 oktober
Kermisminiaturen
Naar aanleiding van de stadskermis zijn in het museum een groot aantal kermisminiaturen uit
particuliere verzamelingen te zien.
20 november tot en met 4 december
Huis van Nicolaas
Het museum wordt jaarlijks omgetoverd tot een aangename verblijfplaats voor de goedheilig
man en zijn vele helpers. Ook het paard Amerigo vindt altijd wel een stal om overdag uit te
rusten.
22 december 2012 tot en met 6 januari 2013
Tentoonstelling ‘Kerststallen uit de hele wereld’
De expositie omvatte unieke kerststallen uit onder meer Peru en Italië. Uiteraard ontbrak de
oudste kerststal van Europa in bezit van het museum ook dit jaar niet.
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Museum De Tiendschuur
9 april
KunstINkijk 2012
Jaarlijks organiseert de stichting Kunstcentrum Weert op tweede paasdag de traditionele
Atelierroute in het kader van KunstINkijk. De jaarlijkse Atelierroute begint in het Gemeentemuseum Weert De Tiendschuur. Het museum fungeert als gastgever.
22 april tot en met 30 september
Tentoonstelling Joodse Onderduikkinderen in Weert en Limburg
In de tentoonstelling zijn onder meer foto’s van de zusjes Polak bij de Ursulinen en de broers
Reichenbach bij St. Louis te zien geweest. Buiten Weert aandacht voor Ed van Thijn te Treebeek/
Brunssum, Ernst van Gelderen te Vaals, Herman Silbernberg te Born. De kleurrijke schilderijen
van Herman Silbernberg vormden de omlijsting van de tentoonstelling. Daarnaast zijn er
lezingen gehouden op een viertal zondagen rond het thema Joodse onderduikers.
23 juni tot en met 16 september
Tentoonstelling ‘Yvonne Schroeten. Geheel de hemel weerspiegelend’
Weerter kunstenares Yvonne Schroeten exposeerde recent werk moderne kunst.

Tentoonstelling ‘Joodse onderduikkinderen in Weert en Limburg’
22 april tot en met 30 september in Gemeentemuseum De Tiendschuur.

Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2012

33

Externe dienstverlening, educatie en publicaties
zaterdag, 10 november 2012

BEELDENDE KUNST Museum Tiendschuur in Weert toont werken uit ateliercollectie van Kunstwerkplaatsen Esser

Kelk van aardewerk was goed genoeg
Kunstwerkplaatsen Esser beleefde zijn grote bloei voor
de Tweede Wereldoorlog.
Het Weerter atelier was gespecialiseerd in religieus
edelsmeedwerk. In de jaren
zestig kwam de klad in het
bedrijf.
door Caspar Cillekens

„H

et Vaticaans Concilie
was een grote klap
voor het bedrijf. Voor
mijn vader was het
een grote schok. Van de ene op de
andere dag kreeg het bedrijf geen
opdrachten meer van pastoors.”
Bruno Werz (Weert, 1960) was
een kind begin jaren zestig, maar
hij herinnert zich nog wel wat de
impact van het Tweede Vaticaanse
Concilie (1962-1965) op het bedrijf
van zijn vader Eloy Werz was, die
in 1956 directeur was geworden
van de Kunstwerkplaatsen Esser in
Weert. Het concilie leidde tot modernisering van de katholieke kerk.
Gevolg was onder meer een versobering van de eredienst. In plaats
van een kelk van edelmetaal was
een kelk van aardewerk ook goed
genoeg. De tijd was voorbij dat parochies, bisdommen en (klooster)ordes bij de Kunstwerkplaatsen
Esser in Weert de deur plat liepen
om een kelk, een monstrans (een
houder waarin de geconsacreerde
hostie wordt bewaard) of een ciborie (een kelk waarin hosties worden bewaard) te bestellen.
Bruno Werz, een van de drie kinderen van de vorig jaar op 79-jarige
leeftijd overleden edelsmid Eloy
Werz, werkt in Zuid-Afrika als maritiem archeoloog. Maar de geschiedenis van de Kunstwerkplaatsen
Esser, een van de twee grote voormalige ateliers voor religieus edelsmeedwerk in Nederland, laat hem
niet los. Naar aanleiding van de
tentoonstelling in de Tiendschuur
in Weert over de ateliercollectie
van Kunstwerkplaatsen Esser is hij
in zijn geboortestad. Samen met
zijn broer en zus bood Bruno vorig
jaar de gemeente Weert de ateliercollectie ter overname aan.
Op de tentoonstelling is slechts
een deel te zien van die collectie,
die bestaat uit vierduizend objecten. Behalve ontwerptekeningen
voor kelk en monstrans zijn er gietmodellen van beeldjes, graveerplaten, ornamenten, documenten en
atelierfoto’s te zien. Ze bestrijken
de periode vanaf 1838 tot pakweg
eind jaren zestig toen Kunstwerkplaatsen Esser overschakelde op
het vervaardigen van wereldlijk
edelsmeedwerk zoals sieraden. Met
verwerving van de collectie beschikt het museum, dat al in het
bezit was van zo’n 150 bij de firma
Esser vervaardigde voorwerpen zoals kelken en monstransen, nu ook
over documentatie die de werkwijze van het bedrijf laat zien. Volgens conservator John van Cauteren kan het wetenschappelijk onderzoek van het in Weert vervaardigde religieus edelsmeedwerk een
bredere impuls krijgen.
Het begon allemaal in 1838. In dat
jaar vestigt zich de uit het Duitse
Erkelenz afkomstige Hubertus Esser in Weert als edelsmid. Omdat
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Van links boven met de klok mee: monstrans art decostijl, Eloy Werz, ciborie Mercier, werkplaats 19e eew, Henri Esser en advertentie
hij in Erkelenz, waar hij zijn opleiding genoten heeft, als gevolg van
concurrentiebeding niet als edelsmid kan beginnen, zoekt Hubertus zijn geluk in Weert. Hij legt de
basis voor een bedrijf dat in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog
zijn bloeitijd beleeft. Kunstwerkplaatsen Esser telt dan 24 vaklieden. Met de leerjongens en andere
werknemers erbij was het voor
Weerter begrippen een middelgroot bedrijf.
De ‘markt’ voor religieus edelsmeedwerk in Nederland is in de
vorige eeuw opgedeeld. Atelier
Brom in Utrecht bedient vrijwel
het hele aartsbisdom (midden -,
noord - en oost-Nederland), Kunstwerkplaatsen Esser de rest van het
land. Vooral dankzij goede contacten met de franciscanen beschikken de Essers over een breed netwerk. Ze maken ook religieus edelsmeedwerk voor parochies en bisdommen in België en Duitsland.
Zo is op de tentoonstelling het ont-

werp voor en de ciborie te zien die
het bedrijf maakte voor kardinaal
Mercier van het aartsbisdom Mechelen in België.
In de werkplaats in Weert werken
emailleurs, modelleurs, tekenaars,
graveurs en ciseleurs (drijvers).
Allen vaklieden. Kunstwerkplaatsen Esser heeft status in Weert.
Niet bij ieder bedrijf arriveert om
de zoveel tijd een hoge geestelijke

leverancier. In 1912 weet Kunstwerkplaatsen Esser een prestigieuze opdracht te verwerven. In een
advertentie pakken ze groots uit
met hun prijswinnend ontwerp.
Het bedrijf maakt de kroon die het
hoofd siert van Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee in de Maastrichtse Onze Lieve Vrouwebasiliek.
Camille draagt het bedrijf in 1914
over aan zijn zoon Henri die nieu-

‘Het Tweede Vaticaans concilie was
een grote klap voor het bedrijf’
per koets of voiture om een bestelling te plaatsen.
Tot aan 1938 zijn het de Essers die
het atelier leiden. Oprichter Hubertus, die voornamelijk neo-barokke
en neo-gotische edelsmeedkunst
maakt, wordt opgevolgd door zijn
zoon Camille, die het atelier vanaf
1892 leidt. Onder diens bewind verwerft het bedrijf het predikaat hof-
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we wegen inslaat. Henri, die in het
buitenland opgeleid is, is nogal gecharmeerd van de in die tijd populaire Art Decostijl en Jugendstil.
Hij ontwerpt de zogenaamde rozenkelken en monstransen, die in
de expositie te zien zijn. Omdat
Henri veel last heeft van astma verkoopt hij het bedrijf in 1938 aan
Jan Baksteen, die als handelsreizi-

foto’s Tiendschuur

ger en boekhouder in het bedrijf
gewerkt heeft. Het duurt tot 1956
voor het bedrijf weer in familiehanden komt. Eloy Werz is een kleinzoon van Camille Esser.
Het zijn de jaren vijftig. De tijd dat
het nog gebruikelijk is dat een neomist, een beginnend priester, van
de buurt waar hij opgegroeid is
zijn eerste kelk als geschenk krijgt.
Het rijke roomse leven lijkt nog intact, maar het kerkbezoek loopt al
terug. Het is de opmaat voor de
ontkerkelijking die vanaf de tweede helft van de jaren zestig goed
op gang komt. „Vader was enorm
teleurgesteld over al de veranderingen. Hij was diep religieus. Dat
bleef hij. Maar we gingen niet
meer iedere week naar de kerk”,
verzucht Bruno.
Werk in uitvoering. De ateliercollectie
Kunstwerkplaatsen Esser-Weert, Museum Tiendschuur, Recollectenstraat 5,
Weert, t/m 3 maart 2013. Zie voor
openingstijden www.erfgoedhuisweert.nl.

Externe dienstverlening, educatie en publicaties

28 oktober 2012 tot en met 3 maart 2013
Tentoonstelling WERK IN UITVOERING
Atelier Camille Esser omstreeks 1900 - de ateliercollectie Kunstwerkplaatsen Esser-Weert In de expositie was een selectie te zien van de aankoop van de ateliercollectie van de Kunstwerkplaatsen Esser Weert. Medio 2011 heeft de gemeente Weert deze collectie aangekocht.
De collectie omvat onder meer, corpussen, ornamenten en architectuurfragmenten, graveerplaten, gloeiplaten, mallen, afslagstempels en ponsen, documenten en atelierfoto’s uit alle
periodes van het atelier.

Lezingen
27 januari
Lezing luitenant-generaal Ton van Loon
In het verlengde van de tentoonstelling ‘Weg van Weert, Weertenaren als bekende Weertenaren’
is door Ton van Loon, Luitenant-Generaal en commandant van het Duits-Nederlands Legerkorps,
een lezing over zijn ervaring als legerofficier gegeven. Van Loon vertelt vanuit een persoonlijk
perspectief over zijn succesvolle internationale carrière, die reikt van de koude oorlog tot de
inzet van het Nederlandse leger in Kosovo en Afghanistan betreft.
11 maart
Toelichting restaurator Rogsteakerpaneel
Na restauratie van het Rogstaekerpaneel heeft is de restauratrice van de stichting Restauratieatelier Limburg uit Maastricht een toelichting op de werkzaamheden gegeven
30 oktober
Lezing ‘Arm en rijk in het Frans keizerrijk’
Oktober is de maand van de geschiedenis. Het Erfgoedcluster heeft een lezing met als titel:
“Arm en rijk in het Franse keizerrijk” georganiseerd. De lezing is gegeven door onderzoeksjournalist
Hans van den Eeden en gaf een inkijk in de periode van het begin van de 19e eeuw.
2 november
Lezing Bruno Werz
Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Werk in uitviering gaf Bruno Werrz , zoon van de edelsmid Eloy Werz, een lezing over de kunstwerkplaats Esser-Werz en de op de mensen achter
het bedrijf’.
Zondag 23 december
Vertelling ‘Op visite in de kerststal’
Kinderen van drie tot en met acht jaar konden luisteren naar een kerstvertelling door
Marij Greweldinger.
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Beleving en bezoekers 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. De audiotour geeft extra betekenis aan de
gepresenteerde objecten, hetgeen door de bezoekers bijzonder wordt gewaardeerd.
In 2012 bezochten ruim 24.000 mensen beide musea en de overige activiteiten van het
Erfgoedcluster. Het museum Jacob van Horne telde in 2012, 19.033 bezoekers. In 2011
bezochten ruim 25.000 belangstellenden het museum. De daling met circa 6.000 wordt toegeschreven aan het heffen van entree, verminderd bezoek aan de kermisminiaturen (1.100) en
de terugloop van het aantal bezoekers van het Huis van Nicolaas (2.300). Met 5.174 bezoekers
kende ook het museum De Tiendschuur ten opzichte van 2011 met 6.554 belangstellenden
een daling. Dit kan grotendeels worden toegeschreven aan het verminderde bezoek door
scholen aan de Kunstinkijk. Het onderwijs is steeds minder geneigd gedurende de reguliere
lestijd buitenschoolse activiteiten te organiseren. Tevens loopt het leerlingenaantal in zijn
algemeenheid terug.
Voor beide musea geldt, dat de sterk verouderde opstelling en inrichting van de gebouwen
weinig aantrekkingskracht uitoefenen op mogelijk nieuw publiek. De bestaande vaste
opstellingen zijn statisch en niet meer van deze tijd. Ook de wisselexposities verdienen extra
aandacht.

Tentoonstelling

Tentoonstelling ‘Yvonne Schroeten

Tentoonstelling ‘WERK IN UITVOERING’

‘Joodse onderduikkinderen

Geheel de wereld weerspiegelend’.

Atelier Camille Esser omstreeks 1900 -

in Weert en Limburg’.
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de ateliercollectie Kunstwerkplaatsen Esser-Weert.

Externe dienstverlening, educatie en publicaties

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 zal ook worden geactualiseerd, maar dan moet eerst duidelijk zijn
wat er met de museale gebouwen gaat gebeuren.
De slagzin van het portal is: “Haal meer uit je verleden”. Deze slagzin refereert aan de integrale
benadering van de doelstellingen van het Erfgoedcluster Weert.
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 medewerkers
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 2011 een
stijging van ruim 40%. 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.

Social media en You Tube
Bij wijze van proef is voor het Gemeentemuseum Jacob van Horne een account aangemaakt
voor Facebook en Twitter. In 2014 wordt bezien in welke mate deze accounts aan de verwachtingen voldoen.
Het Erfgoedcluster beschikt op Youtube over een eigen kanaal: ‘Erfgoedhuis Weert.’ Hier worden
zowel eigen videoproducties als die van derden die ons rechtenvrij zijn aangeboden geplaatst.

Media-aandacht
Het Erfgoedcluster verspreidt, in afstemming met de afdeling Communicatie van de gemeente Weert, naar aanleiding van tentoonstellingen 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 2012 wederom veel media-aandacht gekregen. De activiteiten
van het archief en de musea zorgen dat de gemeente Weert regelmatig door gratis mediaaandacht positief in het nieuws kwam.
Voorbeelden zijn de bijdrage van gemeentearchivaris Jac Lemmens aan de televisierubriek
Goeie Middag Limburg van L1 met onderduikkind Jack Aldewereld. De expositie “Joodse onderduikkinderen” is inmiddels omgebouwd tot een wisselexpositie en reist de komende jaren door
de provincie. In 2013 in Sittard en Roermond, in 2014 naar Heerlen, in 2015 naar Maastricht en
in 2016 naar Melderslo. Deze expo is een doorslaand succes voor het Erfgoedcluster Weert.
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De expositie “Joodse onderduikkinderen” is inmiddels omgebouwd
tot een wisselexpositie en reist de
komende jaren door de provincie.
In 2013 in Sittard en Roermond,
in 2014 naar Heerlen, in 2015 naar
Maastricht en in 2016 naar Melderslo.
Deze expo is een doorslaand succes
voor het 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 startpagina.

Publicaties
Toen en noow, terug gekiekt
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 vaak een verband gelegd met een actuele gebeurtenis of de huidige stand van zaken.
Het artikel is gebaseerd op 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. 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.
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.
Het publiek kan via de website reageren. De opmerkingen geven nieuwe informatie en inzichten
over personen of onderwerpen.
Deze gegevens verwerken wij in de omschrijving van de Beeldbank.
Project Weerter geschiedschrijving
In het voorjaar van 2012 heeft de raad het voorstel tot voortzetting van PWG definitief afgewezen.
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Schenking particulier Reclamefolder fruithuis Wolter aan de Oelemarkt 1955.
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Bijlage 1
Vrijwilligers Erfgoedcluster 2012
•

De heer Jo Beelen, ontsluiten fotocollectie, verwerking

•

Mevrouw Gerarda Kirkels, toezichthouder/zilverpoetswerk

scannen krantenknipsels

•

De her Pascal Kneepkens, fotografie

•

De heer Piet Beyk, toezichthouder

•

De heer Wiel van Lierop tekstverwerking, indexeren

•

Mevrouw Truus Bergmans, toezichthouder

•

De heer Staf Breugelmans, toezichthouder/zilverpoetswerk  

•

De heer Jan Langeslag, toezichthouder

raadsnotulen

Mevrouw Joke Bongaarts, begeleiding schoolgroepen

•

Mevrouw Louise Larsen, toezichthouder

Ku&Cu/CKV en rondleidingen

•

De heer Bert Lijnsvelt, redactie en presentatie/website

•

Mevrouw Chantal Cuppens, toezichthouder

•

Mevrouw Carin Mannaart, toezichthouder

•

Mevrouw Annelies Diks, begeleiding schoolgroepen

•

De heer Jo Nies, toezichthouder/zilverpoetswerk/bedrijfs-

•

hulpverlener

Ku&Cu, CVK (educatie)
•

De heer Marcel Dooijewaard, restauratie beelden,

•

Mevrouw Marij Peels, toezichthouder

tentoonstellingsbouw

•

Mevrouw Rinie Ramakers begeleiding schoolgroepen

•

De heer Pieter Droog, indexeren bevolkingsregisters

•

De heer Gearad van Erp, toezichthouder

•

De heer Jos Frederiks, indexeren bevolkingsregisters,

Ku&Cu/CKV
•

De heer Jan Roelings, burgemeestersrekeningen en indexeren kadastrale kaarten

toezichthouder

•

Mevrouw Els Saelmans, indexeren bevolkingsregisters

•

Mevrouw Truus Frederiks, restauratie beelden

•

Mevrouw Marian Sensen, schonen particuliere archief

•

Mevrouw Lian Geuns, Aezelproject (digitaliseren kadastrale

•

De heer Jan Smolenaers, indexeren bevolkingsregisters en
ompakken Oud Administratief Archief Weert

kaarten)
•
•

Mevrouw Marie-Lucien Geuns, schepenprotocollen en

•

De heer Frits Stals, toezichthouder

Aezelproject

•

De heer Johan van Teeffelen, toezichthouder

De heer Tom Geuns, coördinator GENDAWIN,

•

Mevrouw Miek Timmermans, toezichthouder

schepenprotocollen en Aezelproject

•

De heer Anton Verspagen, indexeren bevolkingsregisters

•

De heer Sije de Graaf, toezichthouder

•

Mevrouw Riet van der Ham, uittreksels van burgemeesters-

en indexeren kadastrale kaarten
•

De heer Jacques Verstraelen, paleografie en vraagbaak
Weerter geschiedenis

rekeningen
•

De heer Tjeu Hanssen, inventarisatie particuliere archieven

•

Mevrouw Nicole de Voogd, indexeren bevolkingsregisters

•

De heer Frans Lameriks, indexeren bevolkingsregisters

•

Mevrouw Thea Vercoulen, toezichthouder

•

Mevrouw Jeanne Heykers, toezichthouder

•

Mevrouw Ton Vermeulen, begeleiding schoolgroepen

•

Ku&Cu, CKV (educatie)

De heer Lei Jacobs, toezichthouder/bedrijfshulpverlener/
tentoonstellingsopbouw

•

Mevrouw Josefien Wenzel, toezichthouder/zilverpoetswerk

•

Marieke Keersmaekers, ontsluiten fotocollectie

•

Mevrouw Roelie Wuisman, toezichthouder

•

De heer Lambert Kerkhoffs, toezichthouder
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Bijlage 2
Aanwinsten Archieven en Collecties 2012
•

•
•

Schenking van 1 archiefdoos met: Oud archief BC Weert:

•

Bouwarchief; Complex Nelissenhofweg algemeen en

taris?) van Streekgewest Weert van 1972 tot en met 1980:

Archief G. Smedts en 150

gebundelde nieuwsbrieven van het Streekgewest Weert
van 1972 tot en met maart 1980, verdeeld over 9 delen.

Schenking Grad Smedts, voormalig medewerker BC.
Begeleiding bouwwerkzaamheden.

•

Aankoop van ‘anonymus’:

Documentatie (reclamefolder en artikel) betreffende de

•

Twee exemplaren G.M. Poells, Beschrijving van het Hertogdom Limburg, z.pl. 1851.

heropening van fruithuis Wolter aan de Oelemarkt te
Weert, reclamefolder en 2 artikelen; 1955.

•

daarvan betreffen Weert]

Zakboekje van dhr. W. Nouwen (amateurarcheoloog en
bestuurslid Stg. Peel, Maas & Kempen) met aantekeningen

•

•

•

•

•
•

dat informatie betreft over de bouw van de kerk en de

Schenking Thijs Lempens, Weert van 10 affiches in

inrichting (relatie met Pierre Weegels, architect).6 klappers,

verschillende formaten + 1 reclame/documentatiemap,

4 ordners, 1 cahier, 1 archiefdoos, 1 band en enkele

allen m.b.t. Smeets drukkerijen.

mappen, omvang 0,75 m’

Schenking van mevr. A.M.T. Erkens, Weert van documen-

•

Tweede Wereldoorlog. Inclusief twee publicaties.

Wertha, 1 doos. 0,5 m’

dhr. Goudmans,. 2 ordners, 0,25 m’ Aanvulling op archief B2.22
•

Schenking van dhr. M. van Loon Weert, van Archief van
R.K. Politiebond St. Michaël, afdeling Weert. 4 ordners en

- Josef Habets en A. J. A. Flament, De Archieven van het

1 notulenboek. Omvang 0,5m’
•

Schenking van Mevr. E. Coolen-Smeets Heel,  van boeken

- A.J,. Flament, Opgezworen kwartierstaten van 36 kano-

en ingebonden kopieën van DTB’s etc. van parochies uit

nikessen der vorstelijke rijksabdij, Thorn met den inhoud

Midden-Limburg. De collectie boeken heeft vooral betrek-

der opzweringen en de beschrijving der zegels van de

king op geneologische data.

opzweerdeers, 1 deel folio formaat
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Aanvulling Archief De Zonnebloem. Schenking

J. Janssen-Crasborn.
kapittel der Hoogadellijke Rijksabdij Thorn, 2 delen.

•

Aanvulling Stichting Wijkraad Leuken. Schenking
dhr. Goudmans 1 ordner 0,125 m’

•

Schenking van de heer Janssen Weert van drie publicaties
over de rijksabdij Thorn uit het bezit van zijn moeder

•

•

Schenking Piet Hermans, envelop met circa 60 zwartwitnegatieven van dhr. H.F. Molmans.

Schenking persoonlijk archief van A. Kirkels van zijn
werkzaamheden als lid van bestuur scholengemeenschap

en Jacques H.H. Erkens), meestal met betrekking tot de

•

Via J. van Cauteren deel van het archief van de parochie,

1 kleine doos.

ten en 9 foto’s over leden van de familie Erkens (o.a. Math.

•

Foto’s van begrafenis deken Souren. Via Leon Stultiens.
? stuks

Archief van Buurtschap St. Paulusstraat e.o. Schenking van
de mw. M. Gresnigt-Raemaekers. Omvang 3 ordners en

Aanvulling op archief Rogstaekers door fam. Wuisman,
2 doosjes en 4 plastic zakken.

over verrichtingen, vondsten etc. bij archeologische opgravingen in periode 28 april 1994 tot en met 26 juli 1997.

Met 12 steendrukplaatjes gedrukt door J.M.H. Smeets te
Weert naar tekeningen van J.J.F. Janssen uit Weert [drie

Schenking van dhr. Wolters, samen met foto’s.
•

Schenking van dhr. Schoots, voormalig bestuurslid (secre-

•

Schenking van Stg. Punt Welzijn Weert van archief van

Schenking door Piet Broods, Weert

organisaties die per 2002 zijn opgegaan in het Stg.

Archief Groene Kruis afdeling Weert/Stramproy. Omvang:

Punt welzijn. Daaronder Stg. Opbouwwerk, Jongeren-

vier dozen , vijf ordners en twee kleinere archiefdozen. 2m’

opbouwwerk REJoin Nieuw archief
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Bijlage 3
Aanwinsten Erfgoedbibliotheek 2012
•

Aalst, T. van der / Lemmens, E. - Een [hernieuwde]

•

heidkunde. – Amsterdam, 1918

kennismaking met Willem Hubert Nolens: Zijn betekenis
voor Limburg en Nederland . – s.l., 2012
•
•
•

•

De kroniek van Pierre Linssen. – Weert, 2012
•

•

Stuers en Van der Renne tegen Weertenaren in 1791-1792.
– IN: Spiegel van Roermond: Jaarboek 2012. – Roermond,
2012

Adriaens, F. – ff lekker aojhore: Mét S. limerick. –
•

Berendsen, H. - Limburgs Doeboek voor de jeugd. -  

lijke gemeenten: Van kerkelijk gebruik tot herbestemming.
– s.l., 2008

Boersma, H. – Eijsden: Een Maasdorp in ontwikkeling:

•

the story of = Die Geschichte von: Hausser Elastolin: 1

Boersma, H.J.L.M. – Kadastrale atlas van Eijsden

•

Heijenrath, L. - Veldeke Jaarboek 2011. – Roermond, 2011

•

Henkens, J. / Velden, J. van der. – Kent u ze nog…
de Weertenaren?. – Zaltbommel, 1973

Boersma, H.J.L.M. – Topografische Atlas bij de Kadastrale
Brökwagters Bukske 2012. – Weert, 2012

•

Brouwer, J. – Fatima: Vroeger en nu: Straten en gebouwen

•

– Kelpen, 2012
•

zien: Handleiding voor het ontwikkelen van producten ter
bevordering van het cultuurtoerisme. – Utrecht, 2004
•

Donders, P. - Straudink: Kroniek van het geslacht Donders

2012, nummer 1. – Rotterdam, 2012
•

•

Endedijk, L. / Gerven, E. van. - De Kilsdonkse Molen:
Een uniek monument aan de Brabantse Aa, Zwolle, 2011

•
•

•

Knipschild, H. - “Geen goddeloozer volk onder de zon”:

Erfgoedbalans 2009: Archeologie: Monumenten en cul-

Limburgers op missie onder de Chinezen: 6: Koenraad

tuurlandschap in Nederland. – Amersfoort, 2009

Abels (Uit Weert), IN: Publications de la Sociéte Historique

Es, W.A. van / Verwers, W.J.H. – Excavations at Dorstad 3:

et Archéologique dans le Limbourg: Jaarboek 2011:

Hoogstraat 0, II-IV. – Amersfoort, 2009

Deel 147. - p. 205 tot en met p. 209. – Maastricht, 2012

Es, W.A. van / Verwers, W.J.H. – Excavations at Dorstad 3:

•

Fontana, D. - The war toys = Kriegsspielzeug: the story of =

en Haelen. – Haelen, 2012
•

Kuyvenhoven, F. – Gekregen!: Aanwinsten van de staat
1990-2010. – University Press, 2011

Die Geschichte von: Lineol: 2
Gemeentegids 2012-2013. – Weert etc., 2012

Koolen, B. – Een dorpsburgemeester op de drempel van
verandering: Pierre van den Broek: 1890-1947: In Grathem

Amersfoort, 2009

•

Knapen, F. / Bruekers, A. – Nederweerts Verleden:
Schoor, Roeven en Kraan. – Nederweert, 2012

•

Hoogstraat 0, II-IV: Large Figures ans Plans. –
•

Kerkhofs, W. / Hermsen, G. / Wijnhoven, T. – Tussen illusie
en werkelijkheid: Mieke Kerkhofs. – Weert, 2011

•

[De restauratie werd door Adriaens Molenbouw Weert
uitgevoerd, zie p. 68, 143 e.v. en p. 166 en 167]

Iriarte, L. (O.F.M.).- Geschiedenis van de franciscaanse
beweging. – Utrecht, z.j.

Stramproy. – Wichmond, 2012
Duizend jaar Bree: Breedvoetig herdacht. – Lannoo, 2007

Hubens, J. – De Geschiedenis van het Maas Binnenvaartmuseum Maasbracht. – IN: Vereniging “De Binnenvaart”,

Denekamp, N. / Deleo, R. – Het Kerstfeest der dieren. –

•

•

Hoekstra, W. – Laat de geschiedenis van uw omgeving

Cold case in het stuifzand: Het urnenveld van de Boshover-

Amsterdam, 2011

•

Hennissen, J. – Drie harmonieën in Thorn in de 19e eeuw.

in de Fatimawijk, Weert. – Weert, 2012
heide bij Weert ontsloten. – Amersfoort, 2012

•

Hawkins, D. / Polaine, R. - The war toys = Kriegsspielzeug:

1840. – Eijsden, 2012

•

•

Handreiking religieus erfgoed: voor burgerlijke en kerke-

Sittard, 2012

atlas van Eijsden 1840. – Eijsden, 2012

•

Haanen, E. - De schadeloosstellingsacties van Luytgens,

De Abeek: Levensader van beide Limburgen. – Genk,

1851-1860 . – Maastricht, 2011
•

Haanen, E. – Bezetting en bevrijding: Weert 1939-1945:

[2012]
Weert, 2012
•

•

Abonnement; t huisblad: Nieuwsbrief van het
Toon Hermans Huis Weert . - Weert, 2012

Het Gildeboek: Tijdschrift voor Kerkelijke Kunst en Oud-

•

Langeweg, S. – Zuivel: Geschiedenis en inventarisatie van
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de zuivelfabrieken in Limburg. – Maastricht, 2012

•

Silbernberg, H. – Jochie…: Je moet er trots op zijn:

•

Lenders, M. – Kijk in de wijk. – Weert, 2012

De oorlogsavonturen van een Joodse jongen. – ’

•

Maaren, B. van. – Rogier ’t Hoen: Het bewogen leven van een

s-Hertogenbosch etc., 2008

bevlogen priester. – Budel, 2011
•

•

riks determined fron temperature and relative humidity data. –

•

•
•

Meex, F. – Grafheuvels en urnenvelden in de Kempen. – Brussel,

•

Licht aus Assisi: Katalog zur Ausstellung im Erzbischöflichen

Munnicks, E. – Wees op uw hoede: Roermond 1936-1940. –

Diözesanmuseum und im Franziskanerkloster Paderborn. –

Roermond, 2012

München, 2011

Noordbrabants Historisch Jaarboek: deel 29: 2012. –

•

Cranendonck: 100 jaar Bethelkerk in Weert: 200 jaar
Protestantse Kerk in Budel. – Weert, 2012

Overkartier van Gelre: Jaarboek = Jahrbuch 2012. – Venlo, 2012
Pinckaers, M. – De circel: Hommage aan Marie HertzdahlBloemgarten. – Valkenburg aan de Geul, 2011

•
•

•
•

Van Eygen, H. / Kunnen, M. / Smeets, E. – Trots op Kinrooi. –
Kinrooi, 2011

Limbourg: Jaarboek 2011: Deel 147. – Maastricht, 2012

•

Vercauteren, R. – Judith Krebbekx: Fear & Desire. – Venlo, 1012

The Rijks Museum Bulletin, volume 59 (2011)/ 4. –

•

De vergeten joden van Geleen: 1920-1950. – Geleen, 2012

Amsterdam, 2011

•

Verstraelen, J.H.H. – De eerste zes bewaard gebleven rekenboe-

Rutgers, C. – Erfgoed!: een halve eeuw Heemschut in Limburg. –

ken van de werkmeesters van het wolambacht van Weert: 1556,

Roermond, 2012

1559, 1596, 1607, 1615, 1624: Een transcriptie met biografische

Schers, T.- Sporen van de Eerste Wereldoorlog in het

aantekeningen. – Weert, 2012
•

Schmidt, J. – Nederland in Turkije: 400 Jaar Vriendschap:

Vincken, F. – Kleine Kruisweg: 14 staties plus 2. – Amsterdam,
2010

“losse flodders”. – Brussel, 2012
•

Weert is de groenste stad van Nederland. – IN: World Trade
Center: Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 30 jarig

Turkije in Nederland. – Leiden, 2012
•

Een toekomst voor kerken: Handreiking voor het herbestemmen van vrijkomende kerkgebouwen. – Amersfoort, 2011

Publications de la Sociéte Historique et Archéologique dans le

Gemeentearchief Weert: Over ciculaires, aktes, foto’s en
•

Twee Heilige Huisjes: Protestantse in het weerterland en

Over grenzen: Jaarboek van het Centraal Bureau voor

•

•

Limburg: Deel LVII: 2012. – Maastricht, 2012
•

Genealogie 2012: Deel 66. – Den Haag, 2012
•

•

Studies over de sociaal-economische geschiedenis van
Limburg: Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor

De open deur naar de toekomst: Informatie Adoptiestukken. –
Weert, 2005

•

Stiegemann, C. / Schmies, B. / Heimann, H.D. – Franziskus –

1976

Tilburg, 2012
•

Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden: Tusseneditie: 2012. – Den Haag, 2012

Eindhoven, 2012
•

Spiegel van Roermond: Jaarboek voor Roermond. –
Roermond, 2011

Martens, M. – Climate risk assesment in museums: Degradation

bestaan van WTC Eindhoven. – Eindhoven, 2012

Schurmans, M. – Een nederzetting uit de Midden en Late Bronstijd te Medemblik-Schepenwijk II, gemeente

•

Wegberg, P. van. - N.V. “Ijzergieterij Weert”, Weert, 2011

•

Medemblik. – Amsterdam, 2010

•

Willemsen, J. – Johanna Willemsen. - Roermond, 2001

•

Sigmond, J.P. / E. Sint Nicolaas. – Kijken naar geschiedenis:
Onderzoeken en tentoonstellen van historische voorwerpen. –
Zwolle, 2005
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•

A.A.-Kroniek, Heemkundekring “ Budel en Cranendonck”, Abonnement, Verschijnt 4x per jaar,
Aanwezig: 1982 – 2013 (Jrg. 32), nr. 1, 2, 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, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12, Depot : Periodieken

•

Archievenblad, Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland, Lidmaatschapsabonnement
Verschijnt 10x per jaar, Aanwezig: 1996 (augustus = 0-nummer), 1997 (Jrg. 1) – 2013 (Jrg. 117), nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
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.

•

Contact, Personeelsblad v/d gemeente Weert, Zie ook: Kontakt, Gratis, Aanwezig: 1998: nr. 1, 2, 3; 1999: nr. 1, 2; 2000: nr. 1
Depot: Documentatiedoos Kontakt

•

Dao raostj gèt, Driemaandelijks heemkundig tijdschrift van de Geschied- en heemkundige Kring Kinrooi, Abonnement

•

Diversa / Diva, Nieuwsbrief van de Vereniging voor de documentaire informatievoorziening en het archiefwezen

Verschijnt 4x per jaar, Aanwezig: Jrg. 15 (1996), nr. 2; Jrg. 16 (1997) – Jrg. 32 (2013), nrs. 1, 2, Depot: Periodieken; lopende jrg.
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, juli-augustus, september, november; 2006: nr. januari t/m augustus, oktober t/m december;
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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, april, juni, juli-aug., september, oktober, november, december; 2013: januari, maart,
Depot: Periodieken:lopende jrg.
•

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, 2, 3, extra nummer, 4, 5,
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 →
Kinrooi kort; Jrg. 17 (2012), nr. 1, 2, 3, 5;
Kinrooi Info: jrg. 32 (2013), nr. 1, 2, 3 – LAATSTE KEER ANALOOG. ZIE VANAF JULI 2013 DE WEBSITE
Kinrooi Kort: jrg. 18 (2013), nr. 5, Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Genealogie, Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie, Abonnement, Verschijnt 4x per jaar
Aanwezig: 1995 – 2013 (Jrg. 19): 1, 2, 3, Studiezaal: Ingebonden; lopende jrg.

•

Genealogisch Erfgoed Magazine , Voorheen Ons Erfgoed, Genealogie en familiegeschiedenis, Abonnement
Verschijnt 6x per jaar, Aanwezig: 1993 – 2013 (jrg. 21), nrs. 1, 2, 3, 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, 4/5 (2 verschillende uitgaven), 5 (=nummer 6, nl verkeerd genummerd, 7/8, 9, 10, 11, 12;
Jrg. 68 (2013) – nieuwe layout, 1, 2, ¾ en register 2012, 5, 6, 7/8,

•

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, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Jrg. 48 (2013), nr. 1, 2, 3, 4, 5 (juli-aug.), 6,
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

•

Heemschut, Heemschut beschermt cultuurmonumenten, Tijdschrift van de Bond Heemschut

Aanwezig: 2001 (Jrg. 27) – 2013: januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, Depot: Periodieken: lopende jrg.
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.
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•

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; 2012 (Jrg. 18), nr. 1, 2, 3, 4; 2013 (Jrg. 19), nr. 1, 2,
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 – 2013 (Jrg. 22), nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9,
Depot: Periodieken, Studiezaal: lopende jrg.

•

’t Hhuisblad, Nieuwsbrief van het Toon Hermans Huis Weert, Abonnement, Verschijnt: tweemaandelijks
Aanwezig: Jrg. 1 (2012), nr. 1, 2, 3, 4, extra editie (oktober), december; 2013: nr. 1, 2, 3, Depot: Periodieken

•

I.V.N. Weert e.o., 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. 4 (2013), nr. 1, 2,
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Info RBW, Reddings Brigade Weert, Gratis toegezonden door secretaris Wim Smeets, Stramproy (tel. 562999)
Verschijnt 3 of 4x per jaar
Aanwezig: de eerste jaren niet volledig, 1995: oktober; 1996: juni, december; 1997: februari, december;
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, zomer 2012, herfst 2012; 2013: februari, juni, 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 - (Onvolledige jaargangen), Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

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

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; Jrg. 9 (2013), juni, Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

De Komeet, Nieuwsbrief voor de medewerkers van de gemeente Weert, Gratis
Verschijnt onregelmatig
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, 136, 137, 138, 139, 140, Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Kontakt, Personeelsblad v/d gemeente Weert, Zie ook: Contact, Gratis
Aanwezig: 1971 (Jrg. 1) nr. juni /aug; 1972: jan/mrt/okt/dec; 1973: febr/mei/aug/dec; 1974: mrt/juni/okt/dec; 1975; mei/nov;
1976: mei/okt; 1977: januari; 1978: mrt/eind 1978; 1979: juni/dec; 1982: dec; 1983: febr/april/juni/nov; 1984: febr/juli/okt;
1985: jan/mei/sept/dec;1986: mei/sept/dec; 1987: juni/okt/dec; 1988: mrt/juni/okt/dec; 1989: april/sept/dec; 1990: mrt/juni/okt/
dec; 1991: mrt/april/juli/okt./dec; 1992: juni/okt/dec’1993: mrt/juni/sept/dec; 1994: mrt/juni/okt./dec; 1995: april/aug/dec;
1996: april; 1997: nr. 2, 3, april, Depot: Documentatiedoos Kontakt

•

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, 3; Jrg. 21 (2013), nr. 1, 2, 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, 95, 96, 97, 98, Depot: Periodieken; lopende jrg.

•

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, Sectie Genealogie, Lidmaatschapsabonnement, Verschijnt 4x per jaar
Aanwezig: 1973 (Jrg. 1) – 2013 (Jrg. 41), 1, 2, Studiezaal: Periodieken: Ingebonden en lopende jrg.
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•

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 – 2012 (Jrg. 52) , 1, 2,
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) – 2013 (Jrg. 132), 1, index jrg. 131, 2, 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.

•

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; jrg 16 (2012), nr. 1; 02-12; 02-13;

•

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

•

Monumenten, Stichting Monumenten, Abonnement, Verschijnt ca. 9 x per jaar
Aanwezig: 1980 (in depot) – 2013 (Jrg. 34), nr. ½, 3, 4, 5, 6/7, 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, 6, 7; 2013: nr. 1, 5,

•
•

MuseumVisie, Gratis, Niet collectioneren
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, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 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, 45, Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Nieuwsbrief, Aan de Bron, Nieuwsbrief over de samenvoeging van basisscholen De Biest, John F. Kennedy en St. Martinus
Gratis, Aanwezig: 2004: 2, 3, 4, Depot: Periodieken: lopende jrg.
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•

Nieuwsbrief, BOS-Impuls, Sport- en welzijnsorganisaties, wijk- en dorpsraden en scholen in Weert samen aan de slag
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,
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Nieuwsbrief, Hospice Eerbied voor het Leven, Stichting Eerbied voor het Leven, Gratis toegezonden
Verschijnt 4x per jaar, 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; Jrg. 12 (2012), nr. 1, 2; Jrg. 13 (2013), nr. 1, Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Met ons in Weert, Gemeente Weert, Gratis, Verschijnt:, Aanwezig: winter 2012, voorjaar 2013, zomer 2013,
Opvolger van Poort: Stadsmagazine van Weert, 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.

•

Nieuwsbulletin Personeel en Organisatie, Zie ook: Nieuwsbrief Personeel en organisatie,
Aanwezig: 2000: 05-12; 2001: 11-05, 30-08, Depot: Documentatiedoos Kontakt

•

Nieuwsbrief Personeel en organisatie, Zie ook: Nieuwsbulletin Personeel en organisatie, Aanwezig: 1993: 17-09; 1994: 25-02
Depot: Documentatiedoos Kontakt

•

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.

•

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, september 2012,
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: 1988-, Depot: 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,
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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; Jrg. 22 (2012), nr. 1, 2; Jrg. 23 (2013), nr. 1,
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), 11 (lente 2012), 12 (zomer 2012), 13 (najaar 2012), Depot: Periodieken: lopende jrg.
Opgevolgd door: Met ons in Weert

•

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, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
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, 35, 36, 37, 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.
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•

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
Aanwezig: Jrg. 32 (2010), nr. 1, 3, 4, 6; Jrg. 33 (2011), nr. 1, 6; jrg. 34 (2012) nr. 1 (maart/april), 2 (mei/juni), 4 (september/oktober),
5 (november/december), 6; jrg. 35 (2013), nr. 1, 2, 3, Kamer museum

•

Trajecta  -- OPGEZEGD, Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholieke leven in de Nederlanden Lidmaatschapsabonnement
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, 10, 11, 12, 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,

•

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 Horne Bestuurswisseling, 5, 6; Jrg. 9 (2011): nr. 1, 2, 9,
jaarverslag 2010, 5, 6; Jrg. 10 (2012), nr. 1, 2, 3, 4, 5, jaarverslag 2011, 6; jrg 11(2013), nr. 1, 2, 3, 4, 5, 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; 1997-,
Plaatsing: 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), 13 (april 2012), 14, 15,
→ 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
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

Weerter Sportraad, Weerter Sportraad, Gratis toegezonden, Verschijnt jaarlijks, Aanwezig: 1994 – maand maart: 2010
Depot: Periodieken: lopende jrg.

•
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Wijkblad De Biest, Wijkraad De Biest, Gratis, Verschijnt 5x per jaar
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Bijlage 4

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, 07, 08, 09, 10; Jrg. 2013, editie 42, #3, #4, Depot: Periodieken: lopende jrg.
•

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

•

Wijkkrant Groenewoud, Wijkraad 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, Wijkraad 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 / Wijkflits Leuken, Nieuwsbrief van de Wijkraad Leuken, Gratis: verschijnt 4x per jaar; in eerste instantie 6x per jaar
Aanwezig: 1978 : Buurtkrant ; onbekend ; 1986 ; 1991: nr, 1 t/m 6; 1992: nr. 1 t/m 6; 1993: nr. 1 t/m 3 ; 1994 : december ;
onbekend ; 1995 : januari, maart, mei, november ; 1996 : januari, maart ; 1997 : november ; 1998: nr. 1, 2, 3, 4; 1999: nr. 1, 2, 3, 4 ;
2000: nr. 1, 2, 3, 4; 2001: nr. 1 t/m 4; 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, 3; Jrg. 8, nr. 1, 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.

•

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

•

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,
2012 (Jrg. 22), nr. 1, 2, 3, 4, Depot: Periodieken: lopende jrg.

•

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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Bijlage 5
Aanwinsten Beeldbank 2012
DVD
•

Doden herdenking 4 mei 2011 in Stramproy: Na dato

•

Laatste H. Mis Fatima kerk Weert; Afscheidsreceptie Paters
van de Heilige Geest

•

Kampershoek.nl: Ruimte voor kwaliteit en flexibiliteit aan de
A2: Archeologische opgravingen Weert – Kampershoek. –
Weert, 2012

CD
•

Genealogie Gelis, Gielis, Gielen, Geelen. – Weert: M.J. Vanlier,
2012 [CD44]
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Bijlage 6
Aanwinsten collecties Musea
•

Bruikleen parochiekerk St. Franciscus aan de Biest in Weert
Vroeg gotisch beeld van Maria met kind van het type Sedes Sapientia,
eind 13e eeuw vervaardigd, waarschijnlijk in Zuid Duitsland.

•

Bruikleen parochiekerk St. Franciscus aan de Biest in Weert
Van Eloy Werz uit Weert, een verguld zilveren kelk en ciborie uit ongeveer 1961.

•

Bruikleen orde minderbroeders franciscanen Nederland
Schilderij van Franciscus en de dieren door Ad Maas (Thorn) uit 1962.

•

Bruikleen particuliere collectie
Eikenhouten beeld van Antonius van Padua met Jezuskind, uit de 17e eeuw.

•

Aankoop kunsthandel in Mons (Bergen)
Klein schilderij van de gekruisigde Christus van Wilhelmus Schaecken (Weert 1754-Antwerpen 1830).

•

Aankoop van een particulier
Voorstudie in beschilderd gips van de 5e statie van de kruisweg voor de Augustijnenkerk in Maastricht door Charles Vos.

•

Aankoop
Collectie tekeningen en schilderingen op papier van Mieke Kerkhofs.

•

Aankoop
Schilderij Skies and Limits, 2008, door Yvonne Schroeten.

•

Schenking van de erven Niën
Grote collectie werkstukken van Nino Niën (Weert 1941-Maastricht 2009): werk op papier uit de periode 1958-1962,
gouaches en schilderijen uit de jaren ‘70 en ’80, enkele boeken met collages en diverse dia’s.
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zaterdag, 10 november 2012

BEELDENDE KUNST Museum Tiendschuur in Weert toont werken uit ateliercollectie van Kunstwerkplaatsen Esser

Kelk van aardewerk was goed genoeg
Kunstwerkplaatsen Esser beleefde zijn grote bloei voor
de Tweede Wereldoorlog.
Het Weerter atelier was gespecialiseerd in religieus
edelsmeedwerk. In de jaren
zestig kwam de klad in het
bedrijf.
door Caspar Cillekens

„H

et Vaticaans Concilie
was een grote klap
voor het bedrijf. Voor
mijn vader was het
een grote schok. Van de ene op de
andere dag kreeg het bedrijf geen
opdrachten meer van pastoors.”
Bruno Werz (Weert, 1960) was
56 kind beginJ ajaren
a r zestig,
v e r smaar
lag
een
hij herinnert zich nog wel wat de
impact van het Tweede Vaticaanse
Concilie (1962-1965) op het bedrijf
van zijn vader Eloy Werz was, die
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