
De Weert Kamers
ToT en meT zaTerdag 31 december
Uit de duizenden objecten die het gemeentemuseum beheert, zijn de  
belangrijkste stukken uit de stedelijke historie in ‘de Weert Kamers’ ten-
toongesteld. In de expositie wordt in het kort een overzicht gegeven van 
de geschiedenis van Weert.
Gemeentemuseum Jacob van Horne

rust in vreDe - rituelen ronD het overlijDen -
ToT en meT zondag 30 oKTober
In de tentoonstelling wordt stilgestaan bij rituelen rond het overlijden. 
Vanuit de prehistorie tot en met de dag van vandaag. diverse geloofs-
opvattingen en de daarbij passende rituelen passeren daarbij de revue. 
de expositie is samengesteld uit museale objecten uit de eigen collectie 
en diverse bruiklenen. 
Gemeentemuseum Jacob van Horne

over hoeren & maDonna’s - BijBelvrouWen in een anDer
perspectief -
zondag 7 aUgUsTUs ToT en meT zondag 30 oKTober
deze expositie is een gezamenlijk project van fotografe Lilith en dichter 
Paul sterk. samen belichten zij vanuit hun eigen discipline twaalf bijbelse 
vrouwen. Lilith doet dit in de vorm van geënsceneerde zelfportretten, 
Paul sterk met sonnetten. zo worden twaalf sterke vrouwen uit de bijbel 
neergezet als iconen van epische proporties. als toegift worden nog een 
13e foto en sonnet opgenomen: een portret van diverse vrouwen: van 
non tot moeder, van hoer tot transgender. 
Gemeentemuseum Jacob van Horne

G e m e e n t e a r c H i e f W e e r t

G e m e e n t e m u s e u m J aco b va n H o r n e

erfGoedcluster 
Weert

Het Erfgoedcluster Weert is een professioneel publieksgericht kenniscentrum.  
Dit centrum staat voor een optimaal rentmeesterschap van de aan haar  
toevertrouwde archieven en collecties. Het Erfgoedcluster Weert omvat het  
Gemeentearchief Weert en het Gemeentemuseum Jacob van Horne.
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open monumentenDag ‘iconen en symBolen’
zaTerdag 10 en zondag 11 sePTember
Het museum geeft in de vaste opstelling een fraai beeld van het leven 
van Franciscus van assisi en de orde van de minderbroeders franciscanen 
in Weert en nederland. In het museum zijn de exposities ‘de Weert Kamers’, 
‘over hoeren & madonna’s’ en ‘rust in Vrede’ te bezichtigen. geopend op 
zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. op zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur. 
Toegang tijdens ‘open monumentendag Weert’ is gratis.
Gemeentemuseum Jacob van Horne

cultureel lint
zondag 18 sePTember
Het museum is deze dag één van de podia in de stad met culturele activi-
teiten als opening van het cultureel seizoen in Weert. naast de vaste  
collectie religieuze kunst zijn de tijdelijke exposities ‘de Weert Kamers’, 
‘over hoeren & madonna’s’, en ‘rust in Vrede’ te zien. geopend van 12.30 uur 
tot 17.00 uur. Toegang tijdens ‘cultureel Lint 2016’ is gratis.
Gemeentemuseum Jacob van Horne

BoeKenmarKt
zondag 18 sePTember
In het cwartier aan de beekstraat is een enorme boekenmarkt met circa 
10.000 uitgaven op het gebied van onder andere geschiedenis, kunst en 
cultuur, flora en fauna, sport en kinder- en jeugdboeken. geopend van 
12.30 uur tot 17.00 uur. Toegang is gratis.
GemeentearcHief Weert 

huis van nicolaas
dInsdag 15 noVember ToT en meT zondag 4 december
na zijn aankomst in Weert verblijft sinterklaas met zijn pieten in het  
museum. Kijk voor alle informatie, openingstijden en entreeprijzen op de 
speciale website Huis van nicolaas.
Gemeentemuseum Jacob van Horne
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contactgegevens en openingstijDen
gemeentearchief Weert
beekstraat 54 Weert  Telefoon (0495) 57 54 77
e-mail: gemeentearchief@weert.nl
studiezaal geopend op van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 uur tot 12.30 uur, vrij toegankelijk.
op maandag tot en met donderdag 
van 12.30 uur tot 16.30 uur, uitsluitend op afspraak. 

gemeentemuseum jacoB van horne
markt 7 Weert  Telefoon (0495) 53 19 20
e-mail: museumweert@planet.nl
Tenzij anders in deze agenda vermeld geopend van:
dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 uur tot 17.00 uur
zaterdag en zon- en feestdagen van 14.00 uur tot 17.00 uur

Kijk op onze website voor de exacte openingstijden en de entreeprijzen.

lees de actuele informatie 
over onze activiteiten op
www.erfgoedhuisweert.nl

 /erfgoedcluster-weert
 @erfgoedcluster


