
 

 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 

 

Activiteitenoverzicht 2015 
 

 
Inleiding 
De Stichting Geschiedschrijving Nederweert (SGN) is binnen de historiebeoefening en 
heemkunde in Nederweert een zeer actieve organisatie. Zij stelt zich ten doel het 
stimuleren van de belangstelling voor heemkunde, cultuur- en streekgeschiedenis van 
Nederweert onder een breed geïnteresseerd publiek. In dit jaarverslag over haar 
activiteiten in 2015 kunt u kennis nemen van alle verrichtingen en resultaten.  
 
De SGN kijkt wederom terug op een productief en succesvol jaar. Door de inzet van 
moderne media (website en sociale media), meer traditionele instrumenten als boeken en 
krantenrubriek, alsmede maatwerk voor scholieren, werd het spreekwoordelijke 
publieksbereik van 8-88 ruimschoots gehaald. Via diverse kanalen werden in 2015 weer 
duizenden mensen direct en indirect bereikt met informatie over de rijke geschiedenis van 
Nederweert. 
 
In dit activiteitenoverzicht 2015 worden achtereenvolgens de informatieservice, 
collectievorming, social media, publicaties, presentaties en excursies, jeugdeducatie en 
overige projecten beschreven. 

 
 

Informatieservice 

 
Genealogische vraag- en antwoordservice 
Het gehele jaar door werden via de website van SGN (of via e-mail) allerhande vragen van 
stamboomonderzoekers beantwoord. In bijna alle gevallen konden de vragen op basis van 
de eigen documentatieverzameling van de SGN worden beantwoord. 
Meer info: http://www.tboek.nl/gastenboek/nederweertsverleden 
 
Historische informatieservice 
Diverse particulieren wisten hun weg te vinden naar SGN voor historische informatie over 
hun huis of boerderij.  
 

http://www.tboek.nl/gastenboek/nederweertsverleden


 

Archeologisch advies 
Ook in 2015 deden verschillende landelijke archeologische adviesburo’s weer een beroep 
op SGN voor het verkrijgen van cultuurhistorische en archeologische informatie ten 
behoeve van bouw- en herinrichtingsprojecten in de gemeente Nederweert. 
 
Monument Merie-Ketrien 
Ten behoeve van een informatiepaneel bij het bronzen monument ter ere van Merie-
Ketrien in de Kerkstraat, werd door de stichting aan de gemeente Nederweert geadviseerd 
over een historisch verantwoorde tekst. Deze werd in het najaar van 2015 aangebracht. 
 
Naamgeving leefbaarheidspark Nederweert 
Op verzoek van de initiatiefnemers van het in oprichting zijnde beleef-, ontmoet- en 
doepark op het voormalige OLS-terrein aan de Florastraat, werd door SGN een historische 
naam voor dit project voorgesteld (en aangenomen). De naam van het park is geworden ‘De 
Uijtwijck’, genoemd naar de in de nabijheid gelegen middeleeuwse kasteelhoeve van de 
voormalige graven van Horn en heren van Weert, genaamd ‘De Uijtwijck’ aan de St. 
Sebastiaanskapelstraat.  
Meer info: http://www.nederweert24.nl/2015/07/28/beleef-ontmoet-en-doepark-in-
nederweert/ 
 

 
Plattegrond belevingspark ‘De Uijtwijck’. Foto: N24 

 
Monumentenlijst 
De voorzitter van de SGN, Alfons Bruekers, is tevens voorzitter van de gemeentelijke 
Erfgoedcommissie. Deze adviseert het gemeentebestuur, gevraagd en ongevraagd, over 
monumenten en voordracht tot plaatsing op de monumentenlijst. Het belangrijkste project 
in 2015 betrof de aanwijzing van het Heilig Hartmonument aan de Schoolstraat in 
Nederweert en het voormalige transformatorhuis op de Waatskamp in Ospel. Verder is een 
begin gemaakt met een voorstel tot uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst met 
ongeveer 15 gebouwen en objecten in het buitengebied. 
Meer info: http://www.nederweert24.nl/2014/09/20/heilig-hartbeeld-krijgt-nieuw-hand/ 
 
Straatnaamgeving 
Verder is de SGN vertegenwoordigd in de gemeentelijke Straatnamencommissie. In 2015 
was er geen aanleiding om de commissie bij elkaar te roepen. 
 
 

http://www.nederweert24.nl/2015/07/28/beleef-ontmoet-en-doepark-in-nederweert/
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Collectievorming 

 
Historisch archief 
De documentatiecollectie van SGN kreeg in 2015 weer een groot aantal nieuwe aanwinsten 
en aanvullingen op eerdere schenkingen. Diverse maatschappelijke en religieuze 
organisaties, bedrijven maar ook vele particulieren stonden archiefmateriaal af aan de 
stichting. Dit alles wordt door de stichting geïnventariseerd, gerubriceerd, geconserveerd en 
bewaard. SGn gebruikt deze collectie voor onderzoek, studie en populaire publicaties over 
Nederweerter geschiedenis en heemkunde. 
 
Bidprentjesarchief 
De collectie bid- en devotieprentjes van overledenen uit de regio in de periode 1850-2015 
groeide wederom gestaag tot naar schatting 11.000 stuks Talloze particulieren weten hun 
weg naar de SGN te vinden met vaak kleine maar soms ook grote hoeveelheden prentjes. 
De vrijwilligers die in 2014 zijn begonnen met het alfabetiseren en ontdubbelen van de 
prentjes maakten goede voortgang. 

 
Bidprentje uit 1867. Archief SGN 

 
Foto-en filmarchief 
De Nederweerter foto- en diacollectie van de SGN nam in 2015 toe tot ongeveer 115.000 
opnamen. In 2015 groeide de collectie weer door diverse schenkingen van particulieren. De 
grootste aanwinst was een schenking van een bekende Nederweerter amateur-fotograaf 
die zijn gehele collectie van duizenden zwart/wit-foto’s en kleurendia’s over het 
veranderende dorpsbeeld uit de periode 1960-2010 aan de stichting schonk.  
De op Youtube gepubliceerde historische films uit het stichtingsarchief genieten grote 
belangstelling. 



 

Meer info: https://www.youtube.com/watch?v=OAZtymz62gY 
 
Herdenking oorlog en bevrijding 
Ter herdenking van 70 jaar bevrijding van Nederland publiceerde SGN uit haar filmarchief 
een unieke zwartfilm over de bevrijding van Nederweert in de periode september-
november 1944. 
Meer info: https://www.youtube.com/watch?v=xqsR3OYmx2E 
 

 
Oorlogsfilm uit Nederweert. Archief SGN 

 

 

Social media 

 
Weblog, facebook, twitter 
De SGN is volop actief op de sociale media. Het weblog, waarop de periodieke afleveringen 
van de column Nederweerts Verleden worden gepubliceerd, wordt veelvuldig gelezen. In 
2015 waren er 2700 bezoekers, afkomstig uit 26 landen (met NL, B en USA/Canada in de top 
drie). 
weblog: http://nederweertsverleden.wordpress.com/ 
facebookpagina: https://www.facebook.com/nederweertsverleden 
twitter: https://twitter.com/SGNederweert 
 

 
Facebook SGN 

 
Website 
Sinds 2007 heeft de SGN een eigen website die drie doelen heeft : op de eerste plaats is het 
de ‘etalage’ voor de verkoop van boekuitgaven. Op de tweede plaats is het de plek om een 
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scala aan genealogische archiefbronnen voor het geïnteresseerde publiek te ontsluiten. Ten 
derde is het een vraag- en antwoordrubriek voor allerhande geïnteresseerden (zie ook 
hierna). 
Het aantal bezoeken aan de website bedroeg in 2015 ongeveer 12.000. 
Via de website Nederweert24 (N24) publiceert de SGN regelmatig berichten over haar 
activiteiten en afleveringen uit de rubriek Nederweerts Verleden. 
Meer info: http://www.nederweertsverleden.nl/ 

 
 

Publicaties 

 
Boekuitgave “Nederweert door het oog van… Jef Kirkels” 
Het aan het eind van 2014 verschenen boek over Nederweert in de periode 1950-1970, 
gefotografeerd door Jef Kirkels (1919-1997) werd in 2015 via de regionale boekhandels 
gedistribueerd. Deze negende boekuitgave van de Stichting Geschiedschrijving is nog 
beperkt verkrijgbaar. 
Meer info: http://www.nederweertsverleden.nl/bestelfrm.php 
 
Honderdste aflevering in rubriek weekblad 
In de rubriek “Nederweerts Verleden” in het Weekblad voor Nederweert verscheen in 
oktober 2015 de honderdste aflevering. De rubriek verschijnt ook in de digitale 
nieuwsmedia en op facebook. De korte, gevarieerde artikelen over onderwerpen uit de 
oude en recente Nederweerter geschiedenis oogsten veel positieve reacties vanuit het in 
heemkunde geïnteresseerde publiek. Het verschijnen van de honderdste aflevering kreeg 
aandacht in de media. 
Meer info: http://www.nederweert24.nl/2015/10/29/alfons-bruekers-schetst-schriftelijk-
beeld-van-historische-werkelijkheid%e2%80%a8/ 
 
Vluchtelingensituatie 
Met het oog op de actuele vluchtelingenproblematiek en de maatschappelijke discussies 
daarover, publiceerde SGN een artikel over (Nederweerter) vluchtelingen uit een nog niet 
zo heel ver verleden. De herinneringen aan de exodus en evacuatie in mei 1940 bij het 
binnentrekken van de Duitse bezetter riepen bij vele lezers herinneringen en emoties op. 
Meer info: http://www.nederweert24.nl/2015/09/06/op-de-vlucht/ 
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Evacuatie 1940. Foto archief SGN 

 
 

Presentaties en excursies 

 
Presentatie 
Tijdens de jaarlijkse sponsoravond van voetbalvereniging Eindse Boys werd door SGN een 
voordracht met lichtbeelden verzorgd. Plaats van handeling was “Ons Boerenerf” in Eind. 
De lezing had als thema “Nederweert in Perspectief” en plaatste de historie van 
Nederweert in een regionaal en provinciaal perspectief.  
Meer info: http://www.nederweert24.nl/2015/10/24/sponsoravond-van-eindse-boys/ 
 

 
Foto N24 

 
Historische leestafel 
Op verzoek van de organisatie van de Pop Up Galerie Nederweert (PUGN) werkte SGN in 
oktober 2015 mee aan de inrichting van een historische leestafel. Daarbij vormde een tafel 

http://www.nederweert24.nl/2015/10/24/sponsoravond-van-eindse-boys/


 

met allerlei historische boekuitgaven van de stichting en andere Nederweerter auteurs het 
centrale ontmoetingspunt van de kunstexpositie.  
Meer info: http://www.nederweert24.nl/2015/10/14/pugn-expositie-in-nederweert/ 
 

 
Historische leestafel. Foto Alfons Bruekers 

 
Monumentenexcursies 
De SGN organiseert al enkele jaren in samenwerking met Guulke Eten&Drinken een 
culinair/historisch wandelarrangement. Daarbij wordt na het versterken van de inwendige 
mens o.l.v. Alfons Bruekers een ongeveer twee uur durende rondleiding verzorgd langs de 
monumenten en historische plekken in de kern van Nederweert. Tijdens het Open 
Monumentenweekend in september was de belangstelling voor de rondleiding erg groot. In 
2015 namen ongeveer 300 personen deel aan de excursies. Inmiddels hebben bijna 1500 
deelnemers meegedaan met de rondleiding, die zich in een constante belangstelling mag 
verheugen. Opgeven kan via www.guulke.nl.  
Ook diverse gezelschappen reünisten, deelnemers aan familiedagen en de medewerkers 
van Notariskantoor Nederweert lieten zich rondleiden door het Nederweerter centrum. 
Meer info: http://www.nederweert24.nl/2015/09/13/open-monumentenweekend-in-
nederweert/ 
En ook: http://www.nederweert24.nl/2015/06/14/hoebergen-familiedag/ 
 

 
Deelnemers aan historische rondleiding. Foto Alfons Bruekers 

 
Geheugentraining voor senioren 
In samenwerking met Zorgcentrum St. Joseph werd in februari 2015 een ‘historische 
geheugentraining’ verzorgd voor senioren uit de gemeente. Deze vond plaats in Gasterij ‘De 
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Ontmoeting’. Aan de hand van historisch film- en fotomateriaal werden gebeurtenissen en 
situaties uit de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw voor het voetlicht gehaald. 
Meer info: http://www.nederweert24.nl/2015/03/01/geheugentraining-op-basis-van-
nederweerts-verleden/ 
 

 
Geheugentraing senioren. Foto Alfons Bruekers 

 
 
 

Jeugdeducatie 
 
Project “Oorlogskinderen” 
SGN richt zich in haar activiteiten ook op het jeudige publiek. In 2008 organiseerde de 
stichting het educatieproject ‘Oorlogskinderen van Nederweert’. Het handelde over de 
Tweede Wereldoorlog en werd uitgevoerd door alle Nederweerter basisschoolleerlingen 
van 9 tot12 jaar. Daarin visualiseerden zij hun kijk op de gebeurtenissen en belevenissen 
van hun ouders en grootouders tijdens de Duitse inval, de evacuatie en bevrijding van 
Nederweert. Op basis van al die tekeningen maakte cineast Leo Koppens uit Nederweert 
een aangrijpend beeldverhaal. In 2015 werd de regelmatig op filmfestivals vertoonde 
documentaire op Youtube gepubliceerd. 
Meer info: http://www.nederweert24.nl/2015/12/24/oorlogskinderen-van-nederweert-
film/ 
 

 
Film ‘Oorlogskinderen’. Foto Leo Koppens 
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Onderwijs 
Diverse leerlingen en scholieren wisten ook in 2015 weer hun weg naar de SGN te vinden 
voor ondersteuning bij spreekbeurten en werkstukken. Met name de geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog is een erg populair thema. Ook genealogie of stamboomkunde is een 
veelvoorkomend onderwerp. 

 
 

Overige projecten 
 
Kadasterproject (“Tijdmachine Nederweert”) 
Dit project (gestart in 1985) is gezien de grote omvang een meerjarenplan en behelst de 
ontwikkeling van een digitale database met de bewoningsgeschiedenis van ongeveer 1000 
huizen, boerderijen en belangrijke percelen in Nederweert. Dit bestand beslaat een 
ononderbroken reeks gegevens van 1550-1950 (in sommige gevallen reeds vanaf 1475). Op 
basis van deze database kan men per gebouw of perceel een virtuele tijdreis maken langs 
bewoners en gebeurtenissen gedurende een periode van bijna vijf eeuwen. Vandaar de 
projectnaam “Tijdmachine Nederweert”. 
De database is gebaseerd op de eerste kadastrale kaart van 1811. In 2015 werden weer 
grote vorderingen gemaakt. Inmiddels zijn vrijwel alle (ca. 10.000) onroerendgoed-
transacties uit de periode 1550-1800 geïndexeerd en gekoppeld aan de kadastrale kaart van 
Nederweert. De digitalisering van de Nederweerter bevolkingsregisters 1796-1920 werd 
uitgebreid met de buurtschappen Boeket, Strateris, Bosserstraat en Winnerstraat.  
Een bekende internetfirma is bezig met het ontsluiten van al deze historische gegevens via 
een website voor het grote publiek, waarbij aangesloten wordt op de recente landelijke 
ontwikkelingen op dit gebied. Tot het beschikbaar komen daarvan worden vragers en 
onderzoekers natuurlijjk reeds bediend via de website van de SGN en via email. 
 

 
Kadasterkaart 1844. Foto: archief SGN 

 
 



 

 
Inrichting vernieuwde gemeenschapshuis 
In november 2015 werd gemeenschapshuis De Pinnenhof opnieuw ingericht. De wanden 
van zaal en café werden voorzien van grootformaat historische foto’s op canvas, van 
Nederweert in de jaren 1950-1970. Het betreft hier werk van de Nederweerter amateur-
fotograaf Jef Kirkels (1919-1997). In combinatie met de eigentijdse vernieuwingen van De 
Pinnenhof geven de reproducties een authentiek en nostalgisch Nederweerts karakter. De 
Open Dag op 3 november trok veel publiek. 
Meer info: http://www.nederweert24.nl/2015/11/03/open-huis-in-vernieuwde-pinnenhof/ 
 

 
Herinrichting Pinnenhof. Foto Alfons Bruekers 

 
Waterputproject 
Op initiatief van de SGN gaf het gemeentebestuur van Nederweert in 2014 opdracht tot het 
onderzoek naar, en inpassing van de voormalige drinkwaterput in de te reconstrueren 
Kerkstraat. Ook het bijbehorende historisch en archeologisch onderzoek werd door SGN 
uitgevoerd. Van het gehele project werd door Wijnand Bijlmakers een leuke 
filmdocumentaire vervaardigd.  

Meer info: http://www.nederweert24.nl/2015/11/17/rondom-de-put-video/ 

 
 

Over SGN 
 
Doelstelling 
De Stichting Geschiedschrijving Nederweert (opgericht in 1985) heeft als doelstelling het 
stimuleren van de belangstelling voor heemkunde, cultuur- en streekgeschiedenis onder 
een breed publiek. Zij doet dat door middel van boekuitgaven (serie “Nederweerts 
Verleden”; deel 9 verscheen in 2014), ontsluiting van archiefbronnen en openbaarmaking 
daarvan via internet), historische artikelenreeks in het Weekblad voor Nederweert, 
monumentenexcursies door het oude centrum van Nederweert, educatieprojecten voor 
basisscholen, vraag- en antwoordloket voor amateur-genealogen, het verzorgen van 
lezingen en het beheren van een documentatiecollectie (documenten, archieven, meer dan 
100.000 foto’s en dia’s) over Nederweert in de periode 1800-heden. 
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Organisatie 
De SGN is een stichting en heeft een statutair kernbestuur van drie leden. Voor haar 
activiteiten leunt de SGN op vrijwilligers. Zij ondersteunen het bestuur en helpen bij diverse 
activiteiten zoals het organiseren van de excursies, beheer van de website, bidprentjes en, 
op projectbasis, bij het fotoboek Kirkels en het kadasterproject. 
 
Financiering 
De SGN ontvangt geen subsidies. De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding 
voor hun werkzaamheden.  
 
Contact opnemen? 
Via email: contact@nederweertsverleden.nl 
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