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Nieuwe uitgave in de serie Nederweerts Verleden van 
de Stichting Geschiedschrijving Nederweert:

Na het geweldige succes van het boek Met naam en 
toenaam over de jaren vijftig van de vorige eeuw, komt 
de Stichting Geschiedschrijving Nederweert met een 
nieuwe tijdsbeeld-uitgave. Een fraai vormgegeven 
fotoboek over het dorp en buitengebied van Nederweert 
in de periode 1950-1970. De nadagen van het Rijke 
Roomse Leven, wederopbouw en het tijdperk van de 

babyboom-generatie, gefotografeerd door Jef Kirkels (1919-1997). Kirkels was 
zaakvoerder van de LLTB-Boerenbond en commandant van de plaatselijke 
brandweer, maar stond daarnaast bekend als een zeer verdienstelijk amateur-
fotograaf. Van de duizenden zwart-wit foto’s die 
hij in de jaren tussen 1950 en 1970 maakte, zijn er 
enkele honderden geselecteerd voor dit prachtige 
fotoboek. De foto’s zijn voorzien van korte 
historische toelichtingen, voorafgegaan door een 
voorwoord van Gerard Kessels.

Thema’s: gezinsleven, brandweer, officiële gebeurtenissen, 
carnaval, kermis (bij ‘Gieëne Fik’), toneel, harmonie, 
religie (processies, Sterre der Zee), priesterwijdingen, 
toneel, verkennerij, wederopbouw, dorpsuitbreidingen 
(Antoniusplein, Nederweert-West), landschap, molens, 
kerken, kapellen en vele andere onderwerpen.
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Verschijnt

in november 2014

Uit het voorwoord van Gerard Kessels:

De entree van Nederweert in de nieuwe tijd was niet altijd een gelukkige. Velden met 
wuivende korenaren vielen ten prooi aan planologische lelijkheid. De eerste, brute, 
uitleg van Nederweert-West is door Kirkels onbarmhartig gedocumenteerd. Zo biedt 
dit boek een kijkje in het volle leven van het naoorlogse Nederweert. Straks viel even 
het woord idyllisch. Dat was het zeker niet allemaal. Nee, vroeger was niet alles beter. 
Maar het waren wel de dierbare, kostbare jaren van onze jeugd. En dat telt. Elk beeld 
in dit boek roept op zijn beurt weer lang vervlogen visioenen op. Herinneringen 
van kaft tot kaft. Iemand zei ooit: één beeld zegt meer dan duizend woorden. Tijd 
daarom de pen neer te leggen. Ga gauw kijken!



Uit het voorwoord van Gerard Kessels:

Waar mensen waren, daar was Jef Kirkels. 
Met het scherpe oog van de fotograaf en met 
zijn camera die wel vastgegroeid leek aan zijn 
lichaam. Jarenlang was hij de beeldverslaggever 
van het dorp. Hij hoorde bij Nederweert zoals de 
kinderkopjes bij de Kerkstraat. Kirkels legde vast 
wat vastgelegd moest worden. Geen processie 
kon voorbij komen, geen carnavalsstoet 
langstrekken, of ergens op de stoep stond Kirkels. 
Altijd op een strategische plek, met optimaal zicht. De fotograaf had zijn 
huiswerk gedaan. Zo stond hij daar met zijn Rollei. Altijd. In weer en wind. 
Om het nu te bewaren voor later. Ja, het was tijd voor dit fotoboek. 

Technische gegevens: 
Formaat 23x23cm, ca. 144 pag., hard-cover, vele foto’s (zwart/wit). 
ISBN/EAN 978-90-71402-07-4. Redactie: Mieke Kirkels en Alfons Bruekers. 
Ontwerp: Grafisch Ontwerpbureau Storm, Weert. Druk: Drukkerij van Deursen, 
Nederweert.

Het fotoboek verschijnt in november 2014. Het moment van presentatie wordt 
in de lokale media bekend gemaakt. De voorintekening loopt tot 1 november 
2014. Voorintekenaars profiteren van een gereduceerde prijs en betalen slechts 
€ 25,50. Na 1 november bedraagt de prijs € 29,50 (exclusief verzendkosten). 

Er is nog een beperkt aantal exemplaren van eerdere uitgaven uit de serie Nederweerts Verleden 
beschikbaar. Ook de film-DVD De Jaren Vijftig is nog leverbaar. Voor informatie of bestellingen surft 
u naar www.nederweertsverleden.nl (klik op ‘uitgaven->bestellen’) of stuurt u een e-mail naar 
contact@nederweertsverleden.nl 



Ja, ik teken in op:   exempla(a)r(en) van het boek Nederweert door het 
oog van… Jef Kirkels. Ik profiteer van de speciale voorintekenkorting tot 
1 november 2014 en betaal een prijs van slechts € 25,50 per boek (i.p.v. € 29,50).

o ik haal mijn bestelling af op een van de afhaaladressen in Nederweert 
(deze worden via de pers bekend gemaakt).

o ik wil mijn bestelling toegezonden krijgen en betaal € 4,25 extra per 
bestelling (ongeacht het aantal boeken).

Het totaalbedrag heb ik overgemaakt op bankrekeningnr. NL63RABO 
0135.5224.71 t.n.v. Stichting Geschiedschrijving Nederweert o.v.v. ‘boek Kirkels’.

Achternaam:

Voorletters:

Adres:

Postcode en plaatsnaam:

Emailadres:       

Plaats en datum:     

Handtekening:

B E S T E L F O R M U L I E R



Voldoende

frankeren

Stichting Geschiedschrijving Nederweert

Kreijel 4

6035 SG  OSPEL


