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" Weert Vooruit"
en het E. T. I. L.
Het is een goede gedachte geweest van het
Bestuur der Vereeniging voor VI"eemdelingenverkeer
"Weert Vooruit"

om door een ten:toonstelling de

aandacht te vragen voor het Weerter Product hetgeen
dit pI"oduct door zijn eigenschappen wel veI"dient.
De qualiteiten, welke dit product bezit, zijn zeker
mede een gevolg van de gunstige voorwaarden, welke
Weert als vestigingsplaats voor de industrie biedt.
Een verstandige daad zal het dan ook zeker zijn,
wanneer

personen,

welke

voornemens

zijn

een

industrie te vestigen, aan Weert, als mogelijke vestigingsplaats, hun bizondere aandacht schenken.
Het E.T.I.L. heeft er steeds zoo veel mogelijk
toe bijgedragen, dat men niet alleen in Limburg
maar ook daarbuiten zich goed rE}kenschap geeft van
de bizondere voordeelen, welke Limburg voor de
vestiging van industrie biedt. Het is een vel'blijdend
feit, dat, "Weert Vooruit" dit streven van: het E.T.I.L.
heeft willen ondersteunen met 'een speciale propaganda voor Weert en Omgeving.

R. G I EL EN
Dirècteur v,an het Economisch
Technologisch Instituut in Limburg.
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COMITE VAN AANBEVELING.
Mr.

w.

F.

w.

EEREVOORZITTER :
KOLKMAN, Burgemeester van Weert.

Mr. R. A. H. M. GIELEN, Directeur van het Economisch-Technologisch Inslliuut te Maastricht.
J. BREUKERS, Voorzitter van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Midden-Limburg te Roermond.
E. HUPPERETZ, Wethouder te Weert.
AUG. HERMANS, Lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Limburg, Weert.
P. JASPERS, Lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken,
Weert.
Ir. W. BLOEM, Directeur Nijverheidsschool, Weert.
A. B. BRUNIA, Voor~itter RK. Standsorganisatie van den Werknemenden Middenstand, Weert.
G. BEEREN, Industrieel te Weert.
JOS. MATH'IJSEN, Industrieel te Weert.
F. OTTEN, Industrieel te Weert.
JOS. SM'EmS, Industrieel te Weert.
P. VAESSEN, Industrieel te Weert.
JEAN VAN DE VENNE, Industrieel te Weert.

TENTOONSTELLINGSBESTUUR.
Mr. ST~ SMEETS, Voorzitter.
DORUS RJOOYMANS, secretaris-penningmeester.
W. BREU~S.
Ir. W. DE ViHIES.
J. VAESSEN.
J. G. GREIN.
J. J. A. LENDERS.
P. H. WEEGELS.
F. G. SCHNEIDER.

DAGELIJKSCH BESTUUR.
Mr. STAN SMEETS, Voorzitter.
DORUS ROOIJMANS,Secr.-Penningmeester.
J;EAN VAESSEN.
P. H. WEEGELS, Bouwk. Adviseur.

WEVO 1937

6

DE OFFICIEELE OPENING der tentoonstelling heeft plaats op
Zaterdag 28 AUGUSTUS 11 uur v.m. (Uitsluitend toegankelijk voor genoodi-gden).

DE TENTOONSTELLING IS GEOPEND:
Op werkdagen van 3--6 en 7-9 uur.
Op Zondagen van 12-6 en 7-9 uur.

IN DE FEESTZAAL:
Dagelijks Matinée en Avondconcert, Cabaret en verscheidene attracties onder leiding van Joop Theunisz, humoristconferencier. - Wevo-Dancing.
Woensdag- en Donderdagmiddag: Speciale kinder-attractles.
Dinsdagavond na 10 uur en Vrijdag na 9 uur zijn gereserveerd voor speciale avonden.
Het programma wordt nader dagelijks bekend gemaakt.

EXPLOITATIE VAN DE FEESTZAAL:
Hotel Lenders, Langstraat-Emmasingel, Weert.

ENTREE. (Tentoonstelling inclusief feestzaal en dancing):
tot 6 uur n.m.
25 ct.
na 7 uur n.m.
40 ct.
Kinderen beneden 15 jaar tot 6 uur: 10 ct.
Gezelschappen van minstens 20 personen 40% reductie.

DOORLOOPENDE TOEGANGSKAARTEN voor

den

geheelen

duur der tentoonstelling; (ook rechtgevend op toegang
feestzaal en dancing) :
Persoonskaart f 2.-.
Familiekaart f 3.- voor maximaal vier personen.

WEVO 1937

7

WEERT, VOORUIT!
De stiigende betekenis van WEERT
als industrieel aantrekkingspunt :
Leidende gedachte der WEVO 1937.
V.V.V. Weert Vooruit en WEVO 1937.
Feiten als in 1933 de oprichting onzer V.V.V. WEERT
VOORUIT die naast bevordering van toerisme en organisatie
van feestelijkheden in het bijzonder propaganda voor industrievestiging te Weert beoogt te voeren, en als thans in 1937 onder
haar initiatief en leiding de totstandkoming der WEVO 1937,
T,entoonsteUing van het Weerter Product: het zijn geen van
beide voorvallen, die op een willekeurig ogenblik door den
wil van enkelingen zonder meer als 'n soort Deus ex machina
te voorschijn worden geroepen.
Integendeel.
Men kan niet anders dan vaststellen, dat
beider totstandkoming in de lucht zat en door den drang der
omstandigheden feit geworden is. Het is mijn bedoeling zulks
ten aanzien der WEVO 1937 aan te tonen, door de leidende
gedachte daarvan uiteen te zetten.
De Middeleeuwse Bloei van Weert.
In 't laatste herfsttij der Middeleeuwen en met name in
de 15e en de eerste helft der 16e eeuw had Weert ruim z'n
deel gehad in de toenmaligen bloei der Nederlanden. De roemruchte Graven van Horne, die er Heer waren, hadden het in
het begin der 15e eeuw stadsrechten verleend en bleven het
aanzien geven door er achtereenvolgens in hun beide kastelen
residentie te houden\ door er munt te slaan in een gebouw,
dat. thans als zodanig een unieke plaats in de rij der Nederlandse monumenten inneemt, kortom door Weert te maken
tot centrum hunner drukke bedrijvigheid.
Van den geestelijken bloei dier dagen getuigen de talrijke
kloosters, de Latijnse school, waaraan geleerden van naam verbonden of opgeleid, de St. Martinuskerk, die met haar drie
machtige hallen nóg als 'n cathedraal boven de daken der sta:l
uitrijSt.
Zo zeer leeft die tijd in de volksherinnering voort, dat
deze spreekt van een bevolking van 20.000 zielen, cijfer dat
niet anders dan sterk overdreven genoemd mag worden.
Ook economische betekenis had Weert in die dagen. De
geschiedenis doet ons een uitgebreid en bloeiend gildewezen
kennen, dat tot in de zeehavens z'n stapelhuizen had en toen
reeds den arbeidzamen aard der Weertenaren tot uiting bracht.
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Verval.
De taohtigjarige oorlog, waartoe de onthoofding op Alva's
bevel van de heer van Weert, Philips van Horne, en van E,gmond
het s,ein gaf was voor de Zuidelijke Nederlanden begin van
onrust, verarming en verval en ook daarin had Weert ruim
.z'n aandeel, zodat het inwonersaantal van den bloeitijd nagenoeg
gedecimeerd werd en zelfs de bebouwing binnen de omwalling
tot de helft inschrompelde. En dit verval zette zich voort tot
diep in de 1ge eeuw. Wel was Weert in het begin dier eeuw
onder Napoleon (Noordervaart) en Willem I (Zu:d-Willemsvaart) aangesloten op het verkeer te water, maar de noodzakelijke voorwaarde tot het begin van industrieëlen bloei, de spoorwegaansluting, bleef uit tot omstreeks 1880, toen de lijn
Antwerpen'----Weert~Roermond-München-Gladbach werd aangelegd. In dezen tijd zien wij' dan ook een langzame herleving
optreden: de bevolkingstoename die tot nog toe abnormaal laag,
tussen 1860 en '70 zelfs nul, geweest was, begint meer en meer
te stijgen.
Uit zijn iSülement was Weert echter nog niet verlost, want
de spoorverbinding met het nabije Noord-Brabant en met het
centrum does lands liep nog altijd met een omslachtigen omweg
over België, die eerst in 1912 door den lijn E-indhoven-Weert
werd afgesneden. En van toen af is de opleving van Weert
voor goed begonnen.
Bloei.
De stad met omgeving is thans voorzien Vl!n een uitgebreid
net van gas-, electriciteits- en watervoorziening en riolering.
Talrijke iIlldustrieën vestigden zich hier in de laatste decennia,
kwamen tot bloei en breidden zich uit. Ontginning van de vele
daarvoor in aanmerking komende gronden in onze uitgestrekte
gemeente (9912 H.A.) wordt steeds krachtig-er ter hand genomen
~n begint te leiden tot stiching van nieuwe dorpen. Door een
spinneweb van auobuslijnen wordt de bevolking op rIe stad
geconcentreerd waardoor haar aloude marktpositie belangrijk
verbeterd is. Centrum der streek is zij ook door haar modern
geoutilleerd ziekenhuis met een staf van specialisten, door
inrichtingen van vak-, middelbaar- en hog-er onderwijS, door
hulpindustrieën en instelligen van allerlei aard.
De oude binnenstad bezit thans een keur van geasfalteerde
winkelstraten, is letterlijk "omsingeld" door grootsteeds aangelegde singels met plantsoenen en door nieuwe buitenwijken en
krijgt een steeds moderner cachet.
Oprichting Weert Vooruit.
Toen in 1933 de V.V.V. Weert Vooruit werd opgericht,
zat dit feit dan ook van aUe kanten in de lucht. Immers een der
hoofddoeleinden dezer organisatie was van meet af om van
particuliere zijde den ingetreden bloei der stad zoveel mogelijk
,te bestendigeIll en aan te wakkeren door steun aan bestaande
en propaganda voor de vestiging van nieuwe industrieën en om
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aldus het groeiend bevolkingsacres in de gemeente zelf bestaansmogelijkheid te kunnen geven.

Doel der Wevo 1937.
In dit licht ook moet het doel der thans te houden tentoonstelling gezien worden: de huidige economische betekenis
van Weert aan de Weertenaren en aan de buitenwereld te
tonen en de toekomstige ontwikkeling van Weert in industrieel
opzicht te stimuleren door de aandacht te vestigen op de gunstige
factoren die Weert voor industrie-vestiging biedt.
Het E.T.I.L.-rapporl
Een zeer gelukkige samenloop van omstandigheden is
daarbij het onlangs gereedkome]l van het door B. en W. van
Weert aan het Eoonomisch Technologisch Instituut in Limburg
(E.T.I.L.) te Maastricht opgedragen rapport betreffende de
geschiktheid der gemeente Weert tot vestiging van industrieën
(aan te halen als: E.T.I.L.-rapport). Van dit lijvige rapport
dat tot voor Weert zeer gunstige conclusies komt en waaruit wij
met toestemming van B. en W. voor dit artikel en voor de op
de Wevo zelf aan te brengen grafieken mochten putten, 1) past
hier een woord van erkentelijkheid aan het E.T.I.L., dat zich
ook thans weer met zijn wetenschappelijke en practische outillage ten dienste der g.emeente Weert heeft gesteld en van wiens
gunstige bevindin~en terecht groot nut verwacht mag worden.
Aan de hand van de in dit rapport verwerkte gegevens
en conclusies moge hier een uiteenzetting volgen' van de ontwikkeling van Weert tot heden toe en daarna val'l de gevolgtI'ekkingen die men daaruit kan afleiden voor toekomstige
industrievestiging.
Dit artikel dient mede tot goed begrip van de hal der
WEVO, waar deze gegevens aanschouwelijk zijn vool'gesteld op
een wijze, die overigens zoveel mogelijk voor-zich-zelf-sprekend
is gehouden.
De ontwikkeling van Weert tot heden toe.
Het huidige economische karakter der Gemeente.
,Eigenlijk ware het juister te spreken van twee karakters.
Immers in economisch opzicht valt de Gemeente uit elkaar in
twee delen: de stad zelf met haar karakter van industrie-, v,an
markt- en winkelplaats en van cultureel en organisatorisch
centrum. En daaromheen het platteland van bijna uitsluitend
agrarisch karakter, dat door zijn grote uitgestrektheid en het
feit dat het bijna de helft van de bevolking der gehele gemeente
omvat, juist in Weert van bijzondere betekenis is.
Met dit tweeslachtige karakter van Weert zal men tot
juiste beoordeeling van den toestand steeds rekening moeten
houden.
1) Uit dit rapport zijn overgenomen de figuren 1,
Weert) en 3 en 4 ten aanzien van de toestand in 1930.

(t.a.v.J

WFNO 1937

10

De bevolkingstoename.
In welke toenemende mate het bevolkingscijfer van Weert
stijgt moge blijken uit de volgende grafiek. Gestippeld is daarop
sedert 1900 bijgetekend de mate waarop de bevolking van overig
Nederland is gestegen.
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Men kan daaruit concluderen:
dat de groei der Weerter
bevolking sedert 1900 relatief sneller gaat dan die van overig
Nederland en met name dat die snelheid zelf alsmede dat gunstdge verschil sedert 1928 nog belangrijk toegenomen zijn.
.
Wat nu de betekenis der beide factoren geboorte- en vestigings-oversohot betreft, uit de cijfers blijkt dat de bevolkingstoename van W'eert vrijwel uitsluitend te danken is aan het
geboorteoverschot.
Het geboorteoverschot.
AHereerst het geboortecijfer. In de periode 1925-'36 blijkt
dit voor Weert te schommelen om 29,5 0/00, terwijl het voor de
Nederlandse gemeenten tusschen 5.000 en 20.000 inwoners daaIde
van 26 tot 24 0/00 en voor geheel Nederland van 24,2 tot
22,2 0/00. Het geboortecijfer van Weert is dus hoog en constant.
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Het sterftecijfer van Weert daalde van W,S 0/00 (1925'29) tot 8,3 0/00 (1931-'36) en kwam daarmede beneden het
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Nederlandse gemiddelde dat in denzelfden tijd daalde van 9,5
op 9 0/00.
Een bijzonder gunstige ontwikkeling vertoonde de zuigelingensterfte te Weert (sterfte beneden het jaar per 100 levend
aangegeven<en) die voor 1925-'29 gemiddeld per jaar bedroeg 6,7,
voor 1930~'34 5,1 en voor 1935/'36 4 en ook hiermee beneden
het Nederlands gemiddelde van 4,6 kwam.
Het moge dan ook niet verwonderen dat in tegenstelling
tot het dalende geboorteoverschot van Nederland dat van Weert
stijgende is van 17,7 0/00 in 1920/'24 en 18,4 in 1925/'29 tot 20,7
in 1930/'34 en 20.9 in 1935/'36.
De conclusie hieruit is deze dat Weert zich t.a.v. zijn ge.boorte- en sterftefactoren in alle opzichten en in toenellllende.
mate gunstig onderscheidt.
De opbouw der bevolking naar geslacht en leeftijd.
Dez·e is voorgesteld door figuur 3, waarin de leeftijdspyramides van Weert en van Nederland üver elkaar zijn gelegd.
Uit deze vergelijking blijkt, dat het p'ercentage der personen
beneden de 20 jaar van beide geslachten in Weert ver uitsteekt
büven dat percentage in Nederland, en zulks als een gevolg
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van het gunstige geboorteoverschot van Weert. Alleen voor de
mannelijke klasse tussen 10 en 20 jaar moet dit voor een groot
gedeelte doch niet geheel geweten worden aan de aanwezigheid
van enkele pensionaten voor de mannelijke jeugd van dien
leeftijd.

WEERT - - - - - - -

NEOER\..AND- - - - - - - - -

N.B. Waar een klasse in Weert voor een groter % dan in Nederland vertegenwoordigd is
is het verschil gearceerd).

De conclusie uit deze gr.afiek is, dat de Weerter bevolking
zeer gezond is samengesteld en in haar groot percentage jeugdigeneen flinke kiem van krachtige ontplooiing en nog meer
versnelde toename in de nabije toekomst bevat.
Daarnaast waarborgt dit hoog percentage van jeugdigen een
brede en blijvende toevoer van geschikte arbeidskrachten, die
bijzonder voor vestiging van nieuwe industrieën van belang is.
Verdeling der bevolking naar beroep en bedrijf.
Hierboven werd reeds opgemerkt dat de gemeente Weert
economisch uit elKaar valt in twee delen, waarvan het landelijk
deel een vrijwel uitsluiten agrariS'ch en het stadsdeel een hoofdzakelijk industrieel karakter vertoont.
Van 1930 tot 1937 heeft zich in de getalverhouding tussen'
deze beide delen en in het algemeen in de beroepsverdeling der
bevolking ·een merkwaardige verschuiving voltrokken, die voor
de economische betekenis van Weert als geheel van groot belang is.
Een en ander blijkt uit fig. 4.
Deze geeft aan hoe de getalverhouding der beroepen en
bedrijven in 1930 was, terwijl daarop voor de nijverheid de toename tot 1937 is bijgestippeld. Voor de andere takken was de
wijziging tot 1937 niet te achterhalen, doch er is weinig reden\
aan te nemen dat daarin veel verandering is gekomen.
Opvallend is, dat in 1930 de agrarische bedrijfstak verre-
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weg de grootste was en dat sedertdien de nijverheidstak zich
bijna verdubbeld heeft en de agrarische voorbij streeft.
De economische betekenis van Weert is dus in toenemende
mate industrieel aan 't worden.
De verschillende takken van nijverheid.
Deze zijn in hun getalsterkte uitgebeeld in de hal der
WEVO, doch deze grafiek kon 'in 'dit artik'el geen plaats vinden.
Daaruit blijkt het volgende:
De textielnijverheid (tricotagefabriek) is verreweg de
voornaamste plaats gaan innemen, terwijl zij in 1930 nog onbetekenend was. Verder is een toename te constateren van
de personen werkzaam in de metaalnijverheid (aluminiumfabriek), bewerking van hout en stro (lucifersfabriek), Chemische
Industrie en Cemen<t- en Betonbranche (Betonwarenfabriek).
Ook hier is s'edert 1930 een verschuiving opgetreden in de getalsterkte der verschillende takken van nijverheid.
Gewestelijk verkeer.
Weert vormt het middenpunt van een geheel spinneweb
van autobuslijnen, spoor- en waterwegen. Ook hiervan is uitsluitend in de hal der WEVO een kaart aangebracht kunnen
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worden. De frequentie van iedere route is daarbij uitgedrukt
door de dikte van den bundel, ,'Uaarin ieder lijntje één reisgelegenheid heen en terug per dag vertegenwoordigt.
Deze kaart toont duidelijk de betekenis van Weert aan als
gewestelijk centrum. Daarnaast kan hieruit o.m. afgeleid worden
de verregaande ontsluiting van de gehele omliggende streek
voor goedkope aanvoer, m.n. van agrarische grond1:ioffen te
water naar Weert.
Nationaal en internationaal verkeer.
Door Weert lopen thans de hartaders van het drukke
spoorweg- en van het steeds toenemend wegverkeer tussen het
centrum des lands en Noord-Brabant enerzÏj'ds en Zuid-Limburg
en het daarachter liggende buitenland anderzijds. Ook vrachtauto- en vrachtbootdiensten tUS1:en de genoemde gebieden doen
Weert aan.
De practische afstanden van belangrijke industrieële centra
in en rond Nederland tot Weert zijn betrekkelijk kort, korter
dan men gewoonlijk denkt. Hier volgen er enige: Rotterdam 137
(Utrecht-Groningen is 194 K.M.!); Twente 120 K.M.; Roer,
Keulen en Luik 80 K.M.; Brussel en Antwerpen 100-110 K.M.
Is Weert geschikt voor industrievestiging?
Een feitelijke beschrijving van W-eert is hiermede, voorzover in dit kader doenlijk en van belang, gegeven. Laten wij
thans melding maken van de beredeneerde conclusies waartoe
het E.T.I.L.-rapport komt ter beantwoording van bovenstaande
vraag.
Deze conclusies zijn de volgende:

A. De Gemeente Weert beschikt over een uitstekend
verkeersapparaat en heeft terreinen, welke zeer g~tig gelegen
zijn als industrieterreinen, voor zeer veel typen van industrie,
n.l. :
Ie. industrieën met middelmatig of klein aantal arbeiders,
welke:
a) aan vaarwater moeten liggen;
b) spoorwegaansluiting moeten hebben, of:
dicht bij spoorwegstation moeten liggen;
c) ofwel alleen dicht bij bevolkingssamenballing m{Jeten
liggen;
2.
terreinen
a)
b.

industrieën met groot aantal arbeiders, welke goedkope
zoeken in streken met lage lonen en
vaarwater en/of spoorwegaansluiting behoeven;
{Jfwel alleen gunstig gelegen behoeven te zijn ten
gunste van het wegverkeer.
Afgezien van de zeer zware industrie, welke zich uiteraard slechts op een zeer beperkt aantal plaatsen kan vestigen,
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is de Gemeente Weert voor vrijwel elk ander type van industrie
een geschikte vestigingsplaats.
B. De la,ge lonen, welke in de Gemeente Weert gelden
en de bijzonder nijvere bevolking maken Weert in zeer hoge
mate geschikt voor arbeidsintensieve bedrijven, welke tevens
kapitaalintensief kunnen zijn.
C. De Gemeente Weert en hare omgeving leveren e'en
aantal producten van agrarischen oorsprong welke als grondstof
v'oor de industie in aanmerking komen. Weert vormt in deze
streek een belangrijke bevolkingssamenballiIl!g en is zodoende
in deze streek de plaats waar men het gemakkelijkst de nodige
arbeidskrachten zal kunnen krijgen.
Het transport van de
agrarische producten naar ,Weert kan op verschillende manieren
plaats hebben, maar zal in bepaalde gevallen zeer goedkoop langs
de kanalen bewerkstelligd kunnen worden. Weert is dan ook in
bijzondere mate geschikt voor a.gmrisebe industrie op locale"
maar voo!lll op regionale grondstoffen basis.
Besluit.
Is het wonder dat in een plaats, die een opgang meemaakt
en mogelijkheden biedt als hiervoren uiteengezet, de drang gevoeld wordt, om de belangstelling daarvoor op te eisen door een
tentoonstelling, die niet alleen de huidige Weerter industrieële
bedrijvigheid door de expositie harer producten tot haar recht
zal laten komen, maar ook de nog niet ontgonnen mogelijkheden
in het volle licht wil plaatsen?
Een woord tot den Weertenaar.
En daarbij richten wij ons op de eerste plaats tot den
Weertenaar zelf. Hij is trots op en aanhankelijk aan z'n stad als
geen aIl!der Limburger op de zijne, maar deze gevoelen5 gaan
nog al te weinig gepaard met verstandelijke rechtvaardiging en
worden nog te weinig doelmatig en nuttig in tastbare resultaten
omgezet. Nu wij door Gemeentebestuur en E.T.I.L. daartoe op
goede gronden in staat zijn, willen wij met onze tentoonstelling
den Weertenaar van de daken toeroepen:
Geeft U zakelijk
rekenschap van wat Weert is, en wat het met Uw energie,
Uw eendracht, Uw initiatieven en Uw opofferingsgezindheid
worden kan. Dan eerst zal Weert tot de voHe ontplooiing van
al z'n krachten kunnen, maar ook moeten komen en dan ook zal
ieder Weertenaar in staat zijn, daartoe 't zijne bij te dragen.
Een woord tot den niet-Weertenaar.
Wees' Welkom! Weert is niet de minste onder de steden
van Limburg, ook niet waar het gaat om 't hooghouden der
Limburgse gastvrijheid. Daartoe telt het dan ook onder z'n producten 'n aantal niet te versmaden lekkernijen, waaraan ge reeds
bij 'n vluchtige doortocht per trein niet ontkomen kunt.
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Gij hebt kunnen lezen, wat er in ons Weert zoal reilt en
zeilt. Komt nu ook zien en U overtuigen!
Van overschatting door buitenstaanders heeft Weert nooit
te lijden .gehad, integendeel. Maar zodra men met het tegenwoordige Weert kennis maakt, moet men steeds volmondig erkennen, dat die kennismaking in werkelijken zin "aangenaam"
is en de gekoesterde verwachting overtreft.
En nu, WEVO, open U!
Mr. STAN SMEETS,
Alg. Voorzitter WEVO 1937.
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De Wevo-exposanten zlln:
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.

Vereeniging voor Vreemdeling·enverkeer "Weert Vooruit",
Secretariaat: Korenmarkt 3, Telefoon 179.
Gemeentelijk Gas-, Electriciteits- en Waterleidingsbedrijf.
Gebrs. Vermeulen - Orgelbouw.
Henri Lamberigts - Fotografie.
N.V. Meelfabriek "Weert" v.h. Gebrs. v. d. Venne. Meelproducten.
Vaessen Zns. Weegwerktuigenfabrieken N.V. Weegwerktuigen.
N.V. Tricotagefahriek v.h. Frans Beeren en Zonen. Tricotages.
R. Douven-Weegels. - Drukwerken.
F. Laeven. - Wrijfwas.
Nationale Lucifersfabriek N.V. - Vlinder-Lucifers.
Jacq. Hoovers-Smits. - Spuitwerken.
H. A. Theunissen-Sdholl. - Meubelen.

,.
Fa. J. H. Grein en Zonen. - Blikwarenfabriek.
Weekers en Scheepers. - Aannemers.
Emmanuel Smeets Drukkerijen N.V. - Drukwerken.
Jos. Demont-e. - Betonwerken.
N.V. Weerter Beschuitfabriek Jos. Poell. Weerter Beschuit.
Eerste Weerter Stoomwasscherij "De Drie Molens" Ir. W.
A. de Vries. - Waschgooderen.
v. d. Feesten's Limonadefabriek. - Limonades.
A. van Vught-Verhees. - Schoonwerk.
Math. Weegels en Zoon. - Betonfabriek.
J. en M. W:egberg. - Machinefabriek.
Fotografie "Artistiek", N. de Turck. - Fotografie.
Stroohulzenfabriek "Weert". - Stroohulzen en -matten.
Fr. Stienen. - Rolluiken.
N.V. Wertha Brouwerij. - Bier en MiuaI. (In het WevoRestaurant).
Sierstand.

29.
30.

Het Wevo-Restaurant wordt geëxploiteerd door Hotel
Lenders, Langstraat-Emmasingel, Weert.
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Eenige bijzonderheden
L over WEVO-Exposanten
In een der eerste stands vindt U al de artikeloen welke
dagelijks bijna 1000 personen gezamenlijk produceeren in de
fabrieken der:

N.V. TRICOTAGEFABRIEKEN
V/Ho

WEERT

FR. BEEREN & ZONEN

ROTTERDAM

Het valt U direct op dat hier geen gebrek is aan verscheidenheid in kleur, artikel en kwaliteit. Deze verscheidenheid
kan er alleen maar op wijzen, dat U hier kenni:;; maakt met een
bedrijf, dat een enorme productie-capaciteit bezit, door middel
van een uitgebreide en zeer moderne inrichting.
Enkele cijfers zullen U eenig idee geven.
Wij ontvangen jaarlijks: 46.800.000.000 Meter garen.
Wij fabriceer en hiervan 5 millioen Meter stof.
Hieruit confectiomieeren wij: 6 millioen stuks artikelen"
waarvoor wij o.a. gebruiken:
200 millioen Meter naaigaren.
2~ milloen Meter elastiek en
2 millioen stuks knoopen.
Dit alles wordt verwerkt door bijna 1000 personen, met
behulp van 350 machines.
U begrijpt dat Weert, ook met het oog op dit bedrijf, er
aanspraak op mag maken, een plaats te zijn met groot-industrie.
Naast de artikelen Dames- en Meisjes ondergoed, Heerenen Jongens ondergoed, en Sportgoed, die volledig in Weert
gemaakt worden, is het ons filiaalbedrijf in Rotterdam, dat
speciaal de confectie verzorgt van Polo-hemden, Blouses"
Pèignoirs, SI a appakj es, Bedjasjes, Japonnen e.a.
Wij produceeren alle soorten tricot- onder- en bovenkleeding en het is om deze reden dat wij U beleefd verzoeken,
bij aankoop van deze artikelen, Uw winkelier speciaal, te vragen
naar het fabrikaat van de:
N.V. TRICOTAGE-FABRIEKEN v./h.,
FRANS BEEREN & ZONEN.
WEERT
ROTTERDAM.
U steunt hiermee de Nederlandsche (Weerter) Industrie,.
waardoor U werk verschaft aan Uw land- en stadgenooten_,
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Gemeente-Bedrüven
Weert

Telefoon 44 - Postrekening 92449.
Bankrelatie: Ned. Handel Mij., Weert.

levering van

Gas, Electriciteit en Water
Speciale tarieven voor groot-verbruikers.

Alle inlichtingen en adviezen
kosteloos en zonder eenige verplichting
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Weerter Orgelbouw-Industrie
Het orgel kan niet gerangschikt worden onder een product
van een industrie in den werkelijken zin van het woord, omdat
een orgel geen massa-product is, nooh in serie wordt vervaardigd.
Ieder orgel op zich is een separaat werk en vormt als zoodanig
een eigen geheel, dat o.m. aangepast dient te worden aan de
beschikbare ruimte en grootte, en aan de accoustische en architectonische verhoudingen der Kerk.
Ieder orgel bezit zijn eig'en karakter en stelt zijn eigen
eischen op technisch en tonaal gebied. Het bedrijf of liever het
beroep van orgelmaker is daardoor zoo veelzijdig als in geen
enkel ander beroep voorkomt.
Eenerzijds staat de orgelmaker midden in het handwerk,
anderzijds reikt hij ver boven het handwerk uit naar het gebied
der techniek, kunst- en muziekwetenschap.
Een orgelmaker moet n.l. bedreven Zijn in hout- en
metaalbewerking, werktuigkunde, electriciteit, geluidsleer, over
muzikale gaven besohikken, in casu dan nog in kerkelijken zin.
om ht gevaar te voorkomen om de profane orgelklanken te vermijden; bovendien nog over bouwkundige aspiraties beschikken
om het uiterlijk van het orgel te kunnen verzorgen.
De orgelmaker die in staat is leiding te geven aan zijn
bedrijf, dient bovengenoemde eigensohappen te bezitten, wil hij
een werkelijk kunstproduct samenstellen 'en liefde krijgen voor
zijn vak, waardoor echter een bepaald conservatisme voor het
handwerk 'gehandhaafd blijft. Toen reeds alle andere vakken
over de, noodige machines beschikten kwam de orgelmaker
slechts schoorvoetend achteraan, In Frankrijk, de bakermat van
kerkorgelkunstproducten, werd op de werkplaatsen, tot voor
korte jaren geen enkele machine met drijfkracht aangetoffen.
Ook in Engeland was geen belangrijke outillage aanwezig,
In Nederland zag men echter het belang eerUer in om
goed geoutilleerde org'elfabrieken in te richten als orgelindustrie,
maar dan alleen voor het technisch - gedeelte, dus secundair,
terwijl het tonale gedeelte primair moest blijven als kunstproduct Want vooral bij een orgel geldt:
"C'est Ie ton qui fait la musique".
De firma VERMEULEN die in 1930 het 200-jarig bestaan
herdacht, -blijkt volkomen getrouw te zijn gebleven aan de
principieele voorwaarden die aan orgelbouw gesteld moeten
worden en wist daarmede ihaar reputatie te handhaven en teverbreiden.
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Weegwerktu igenfabricage.
Tot de industrieën welke den naam van Weert het heele
land door en ver daarbuiten, bijzonder in onze overzeesche
gewesten, hoog weten te houden, moeten ongetwijfeld gerekend
worden VAESSEN ZNS. WEGWERKTUIGENFABRIEKEN N.V.
In 1894 gesticht door den Heer Gerard Vaessen Sr., zag
deze energieke opriohter zijn werkplaatsen uitgroeien tot een
de grootste fabrieken in ons land op dit gebied. Na omzetting
van het bedrijf in een N.V. hebben twee zoons van den oprichter
de voetsporen van hun Vader trouw gevolgd en nam het bedrijf
steeds hooger vlucht, zoodat men thans kan worden rondgeleid
in een in alle opzichten up to date geoutilleerde fabriek, waar
de modernste machines en hulpmiddelen bediend worden door
een uitgebreid en geschoold personeel.
Een bedrijf dat Zijn groeikracht putte uit een energiek
beheer en de uitstekende kwaliteit van zijn artikelen.
Aan
weegwerktuigen immers, worden de hoogste eischen van nauwkeurigheid en ook van afwerking gesteld.
Dat Vaessen's Fabrieken aan die eischen weten te voldoen
is wel bewezen door het feit der geregelde uitbreiding en bijzonder door den beduidenden nieuwbouw der laatste jaren, ondanks
alle depressie.
Naast het hoofartikel; bascules (zoowel decimaal-, toonbank-, als veebascules,schuifgewichtbascules, kolenkip-bascules,
balanswegers en weegbruggen) in hout en in ijzer, fabriceeren
Vaessen Zns., ijzeren kruiwagen, ijzeren kalkkuipen en -draagbakken. Voorts schoffelmachines en eggen.
Op de WEVO vindt men groote verscheidenheid van verschillende dezer fabrikaten en bovendien een model van het
nieuwste product dezer voor Weert zeer beduidende industrie:
Snelwegers.
Iedere bezoeker der WEVO kan de deugdelijkheid van dit
nieuwe Weerter product beproeven door zich gratis te wegen.
En hij zal mèt ons tot de conclusie komen: In Vaess·en Zns.
Weegwerktuigenfabrieken bezit Weert een industrie welke kwaliteit weet te paren aan keurige uitvoering welke den Weerter
naam met eere in en buiten ons land vertegenwoordigt.
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De

Firma

F. LAEVEN

exposeert op de Wevo 1937 haar zoozeer gewilde

Laveline Wrijfwas,
welke uitmunt door kwaliteit en glans, dank zij
de zuiverheid van de in LAVELINE verwerkte grondstoffen.
In LAVELINE geen bijproducten welke een wel tijdelijken .
glans geven, doch tevens het gewrevene kunnen aantasten.
De huisvrouw die prijs stelt op een kwaliteits-wrijfwas aan
billijken prijs vrage uitsluitend LAVELINE. De winkelier die
tevreden klanten zoekt kome in contact met den fabrikant van
dit uitstekende Weeder product :

Firma F. LAEVEN
MAASSTRAAT
Telefoon 154

WEERT

Het Schildersbedrijf HOOVERS-SMITS
brengt het moderne schilderwerk in vele variaties.
Hoogglans spuitwerk voor Uw Auto.
Mat geslepen voor Uw Meubels.
Uw interieur, met de mooiste kleurencombinaties.

Reclame op ieder gebied

Daglichtreflex etc. etc.

HOOVERS-SMITS SCHILDERSBEDRIJF
Privé: Wilhelminasingel 46

Werkplaats: Boermansstraat

De firma VAN DER FEESTEN,
LIMONADEF ABRIEK
AAN

HET

BASSIN

brengt op de Wevo zijn bekende limonades in vers.chillende 3maken, echter sleohts één kwaliteit; het zuiverste wat
op limonadegebied te krijgen valt. Het is dan ook waarlijk niet
noodig voor een uitstekende limonade zijn toevlucht buiten
Weert te zoeken. Daarvan overtuige men zich door een proef met

VAN DER FEESTEN' s LIMONADE!
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"Hé, wat is 't hier lekker friseh". Dat was 't eerste wat we
zeiden, toen we op 'n wanne dag de
FIRMA THEUNISSEN-SCHOLL
bezochten om eens te polsen of onze Weerter Meubelfabriek
op de Wevo zou exposeeren.
Dat was 't eerste wat wij zeiden, maar niet het laatste.
Toen wij met onze vraag voor den dag kwam,en, werd
ons d'Oor den Heer Theunissen heel beleefd, doch beslist geantwoord: ,,'t Spijt me wel iheeren, maar het gaat niet!" "En
waarom niet?" "Omdat wij het op 't oogenblik te druk hebben!"
Tableau! En dat noemen ze crisis.
"Ja heeren, 't is de zuivere waarheid. Gedurende de maand
Augustm~ hebben wij onze handen meer dan vol om onze klanten
te gerieven. Wanneer ik aan de tentoonstelling zou meedoen,
zou ik in ieder geval uitkomen met iets nieuws. En om dat nog
te maken ontbreekt ons de tijd. Als U even mee in de fabriek
wilt komen zult U zien, dat dit de waarheid is". Maar terwijl
wij door de gro'Ote winkelruimte naar de fa·briek gingen, maakten
we de opmerking, dat de vele prachtige meubelen, die daar
stonden toch zeer goed geschikt waren om te exposeeren, maar
de heer Theunissen bleef van 'n andere meening. Inderdaad
heerschte in de fabriek een groote bedrijvigheid. We zagen daar
de meubelplaten, waarvan het hedendaagsche meubel wordt gefabriceerd. Het fineer en, het z.g. opplakken moet met groote
nauwgezetheid gebeuren. Trouwens, ieder meubel wordt met de
grootste zorgvuldigheid afgewerkt. Langs de complete machinale
inrichting, werden wij geleid naar de spuit- en politoerkamer.
Hier wordt het blanke hout gekleurd of ongekleurd bewerkt
met spuit en politioerdot, tot het glimt als een spiegel. Hier
worden ook de kleurschakeeringen samengesteld, die aan
Theunissen-Scholl's meubelen zulk apart cachet geven.
Op den terugweg passeerden we nog de eigen stoffeerderij
der firma, waar 'Ook de zelfde drukte heerschte, terwijl een
groote breede trap ons omhoog voerde naar de afdeeling woninginrichting, waar men druk bezig was met linoleum afsnijden,
cocos boren enz. enz.
"Ziet U nu wel, dat ik U de waarheid vertel!" aldus de
Heer Theunissen. Enfin, na eenig heèn en weer gepraat en
nadat wij hem er op gewezen hadden dat de Weerter Meubelfabriek toch niet op de "Wevo" mocht ontbreken, besloot de
Heer Theunissen dan toch om op de "Wevo" te expos,eeren, er
aan toevoegende: "En toch kom ik met iets nieuws". Of hij zijn
woord zal gestand doen, zult U zien, wanneer U de tent'Oonstelling bezoekt en de stands No. 12 en 13 gaat zien!
Wanneer U een degelijk, prima afgewerkt, mooi gemodelleerd meubel wenscht, tegen niet te h'Oogen prijs, koopt U bij de

Eerste Weerter Meubelfabriek H. A Theunissen-Schollt
Oelemarkt 5.
Alle soorten meubelen naar eigen en in te zenden ontwerp..
Vraagt prijzen.
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De Firma). H. Grein & Zonen
Blikwarenfabriek
exposeert hare sinds ruim 40 jaren overbekende kwaliteitsartikelen, o.a. speciaal KOFFIEFLESSCHEN, MELKBUSSEN,
MELKZEVEN, VLAPLATEN, BROODBAKKEN, TRECHTERS
en OLIEPOMPEN. Verder heeft deze firma nog een grossierderij
in BLIK-, DRAAD-, HOUTWAREN enz.
Hare producten vinden geregelde afnemers in geheel
Limburg en Brabant en een groot deel van overig Nederland.

Gebrs. Weekers
Wilhelminasingel 44, WEERT, de in Weert en verre omgeving
te goeder naam en faam bekend staande Aannemers zijn ook
vertegenwoordigd op de Wevo en laten door een serie foto's e.d.
enkele van de vele gebouwen zien welke zij uitvoerden. Het
geëxposeerde is slechts een greep uit de vele. Naast legio kleinere
gebouwen behoort tot het werk der Gebl's. Weekers: De Exportslagerij St. Antonius, het Gemeentelijk Pompstation der Waterleiding, de fraaie villa der Fam. Beeren op den Maeseijckerweg.
Het bekende blok heerenhuizen op het Julianaplein en het
winkelblok op den WHhelminasingel, tegenover het Bisschoppelijk College. Stuk voor stuk bouwwerken waarop de Gebrs.
Weekers tl'otsch mogen zijn en welke getuigen van een degelijk
vakmanschap. Als waardige collega komt

Ren. Scheepers
Aannemer van Timmerwerken, Beekpoort 3, eveneens met 'n serie
fotografieën van uitgevoerde werken.
Ook hier slechts een
besoheiden, maar niettemin welsprekende greep. Vermelaen we
allereerst dat de fa. Scheepers geregeld de timmerwerken d,er
bovengenoemde Gebl's. Weekers verzorgd voor Weert en omgeving. In den betrekkelijk korten tijd van het bestaan dezer zaak
ca. 7 jaar, werden ook reeds heel wat werken uitgevoerd buiten
Weert.
Zoo leverde de fa. Scheepers timmerwerken o.a. te
Heerlen 40 gebouwen, meest land- en winkelhuizen, te Eind'hoven ruim 60, in Geldrop 10 en te Tilburg 32. Voorwaar een
bewijs dat het vakmanschap van dhr. Scheepers ook buiten
Weert gewaardeerd wordt. Ook andere, in hoofdzaak machinale
timme.werken werden door deze firma zeer veel buiten Weert
geleverd.
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DE STOOMWASSCHERIJ "DE DRIE MOLENS"
werd in 192,9 door Ir. W. A. de Vries te Weert opgeriC<ht. Aanvankelijk van besc'heiden omvang, ontwikkelde "De Drie Molens"
zich al spoedig tot een respectabele onderneming. Zoo zijn er
reeds lang eigen besteldiensten op Roermond-Eindhoven-Helmond-Deurne-Asten-Bud,eI-Geldrop-Tihorn en tusschenliggende plaatsen.
"De Drie Molens" is modern ingericht. Zij bezit o.a. een eigen
laboratorium, waarin alle dagelijksche controle-proeven verricht
worden. Bovendien is er regelmatig contact met speciale laboratoria, waarin alle zaken, het wasch-bedrijf betreffende, onderzocht worden. Door de wetenschappelijke opleiding van den
oprichter, is men in staat van de wetenschappelij.ke resultaten
dezer laboratoria-proeven nuttig partij te trekken. Rapport'en
wijzen dan ook uit, dat de slijtage-cijfers van "De Drie Molens"
buitengewoon laag zijn.
Dit is een van de groote oorzaken, waaraan "De Drie Molens"
haar goede faam te danken heeft. Een andere voorname factor,
die de goede roep van "De Drie Molens" vestigde, is, de
accuratesse en de regelmaat waarmede zij haar cliëntèle onder
alle omstandigheden weet te bedienen. Behalve over een keurige
wasscherij-installatie, zoo als waschmachines-perseru--mangels
enz., heeft "De Drie Molens een eigen water-installatie. Daardoor beschikt zij over waschwater, gelijk aan het zuiverste regenwater, om haar groote Zachtheid en wegens het ontbreken van
voor de wasch ongewenschte bestanddeelen het ideale wasch,water.
Een ultra moderne boord,en-installatie completeert verder de
inrichting der "De Drie Molens". De daarop afgewerkte boorden
zijn wel wo perfect, dat boordenfabrikanten, door "De Drie
Molens" de finishing-touch aan haar boorden laten geven, alvorens zij die in den handel brengen. Ondanks het feit, dat "De
Drie Molens' alleen keurig verzorgd werk aflevert, zijn haar
prijzen zoodanig, dat ook de meest bescheiden beurs, ,een tarief
naar haar keuze zal kunnen vinden. Die huisvrouwen dus, die
het eens zijn met het devies van "De Drie Molens" - en welke
huisvrouw is dat niet? "DE WASeH IN HUIS 'N KRUIS"
kunnen haar goederen met een gerust hart toevertrouwen aan de
STOOMWASSCHERIJ "DE DRIE MOLENS", WEERT, TEL. 181.

N.V. WEERTER BESCHUITFABRIEK JOS. POELL
brengt op de Wevo op de eerste plaats haar door heel Nederland
en ver daarbuiten bekende origineele WEERTER BESCHUIT.
In haar smaakvolle stand toont deze firma bovendien haar
overige en al even prima fabrikaten: IJswafels, Waaierwafels,
allerlei biscuits, fijne toast, etc.
Voor wie prijs ste1t op een welverzorgd product en de
origineele Weerter Besehuit geve acht op het juiste adres:
N.V. WEERTER BESCHUITFABRIEK JOS. POELL,
MAAS STRAAT 18.
WEERT.
TEL. , 150.
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A. VAN VUGHT-VERHEES,
de bekende SchoenenreperaEe-inrichting geeft door deelname
aan de Wevo weer eens opnieuw blijk van de voortvarendheid
welke deze zaak zoozeer kenmerkt en welke de verklaring is van
haar bloei. Nauwelijks drie jaar in Weert gevestigd, aanvankelijk
klein begonnen, beschikt dhr. van Vught thans reeds over een
uitstek,ende en moderne inrichting, welke in Weert en verre
omgeving haar weerga niet vindt. In de Maasstraat 25 kan men
door de onlangs verbouwde en groote vitrine het bedrijf in volle
werking zien. Niet enkel reparaties, maar ook het vervaardigen
van speciaal sohoenwerk is dezen energieken schoenendokter
best toevertrouwd. Niet voor niets staat dhr. van Vught alom
bekend als de "Schoenendokter!" lVIietrecht rijmt hij :
Heb je eenmaal de lucht
Van de schoenreparatie van Vught.
Ga je nooit meer naar andere zaken.
Want niemand kan je schoenen beter maken.
Bezoekt op de WEVO onzen stand
En je wordt beslist onze klant!

WEERTENAREN:
STEUNT DE VEREENIGING WELKE
VOOR UW BELANGEN WER KT!

Weert vooruit door "Weert Vooruit"
Secretariaat Korenmarkt 3, Tel. 179
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RATIONALISATIE ~
VRAAGT ADVIES BIJ

nU N I CUM"
TELEF. 86

WEERT
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M. & J. VAN WEGBERG
Machinefabriek WEERT
TELEFOON 283
exposeert op de WEVO eenige specimen van haar
Draai-, Schaaf- en Fraiswerk, waarvoor deze firma
van ouds bijzonder bekend is, evenals voor Landbouwwerktuigen en Uorschmachines in diverse modellen.

lOS. DEMONTE

BIEST 37

WEERT

TEL.

119

Gewapend Betonwerken
Een Vulpen defect?
"Arg us" repareert ze direct!
Ook niet bij ons gekochte Vulpenhouders worden
door ons afdoende en goedkoop gerepareerd.
Alle Onderdeelen alsook

Gouden Pennen voorradig.

Beekstraat 73,

WEERT

MATH.WEEGELSENZOON
BETONFABRIEK
TROTTOIRTEGELS - OPSLUITBANDEN - TROTTOIRBANDEN - RIOOLBUIZEN EN ALLE BETONARTIKELEN

MAASPOORT 34 - WEERT
o

,

Tel. 54 - Postgiro 93828 - Bankier: Twentsche Bank N.V.

VOOR KEU RIG PERMANENT

H. GERITS
Hoogstraat 12

WEERT

Telefoon

196

Dames- en Heerensalons.

Wasscherij v.d. Kerkhof
Molenstraat 30
Tel. 293

Weert

Postr. 296503
Het adres voor een betere be~
handeling van Uw waschgoed.

SPECIAAL FIJNGOED-INRICHTING.

Coöp. Stoomzuivelfabriek en
Melkinrichting St. Martinus, Weert
Tel. 198.

Maaspoort 81-83. Kantooruren 8-12.

Gerechtigd tot bezigen Rijkscontrolemerk.
Aangesloten bij den Z.N.Z. en het Bonteroontrolestation.
Lid van het Controle-station v. Melkproducten te 's-Gravenhage.
GEPASTEURISEERDE ROOMBOTER.
GEPASTEURISEERDE ZOETE EN ZURE ROOM.
KARNEMELK
KARNEMELKSCHE GORTPAP.

Dames- en Heeren Kapsalo,!!

H. v. LIEROP, Maaspoort
is UW SPECIAAL ADRES
voor Uw uiterlijke verzorging

Onze KADIS waarborgt Uw Permanent

Ë

§

=
~

§=

~

I=
~
§
§
§

~

OP STAND No. 16
TREFT U ONZE
SPECIALITE IT:
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HET ONTWERPEN
EN UITVOEREN VAN
ETALAGE-RECLAME

~

VOOR MERKARTIKELEN IN

~,

NE DER LA N D
EN ENGELAND.
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EMMANUEL SMEETS
DRUKKERIJEN N.V.
WEE R T

OPGERICHT 1830
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HOFLEVERANCIER

i1l1l1l11l1l1111111111111l11l11l11l11l1l1l111l1111l111U11I1I1111111I1111I111111111111111111111111111111111111111111111Hllllllili

HET

SPECIALE ADRES
VOOR UWE VERZEKERINGEN

IS:

Eerste Weerter Assurantie-Kantoor !IE WAK"
VERZEKERINGEN OP ELK GEBIED

P. A. B A ETS E N

WEE R T
eMMASIN GEL 77

TELEFOON 197

Winkel Exportslachterij
Gebr. Meewis, Weert.
Steeds voorradig prima versche en
geconserveerde VLEE SCHWAREN
aan scherp concurreerende prijs.
Neem een proef met ons KALFSVLEESCH IN GELEI.
Slechts 16 cts. per ons.
Aanbevelend,
GEBR. MEEWIS, WEERT.

Bij inlevering Cassabons
2 % korting.

BOEKHANDEL· DRUKKERIJ

H. LINSKENS
LANGSTRAAT17

WEERT

HEEFT ALLE VOORKOMENDE BOEKWERKEN AAN UITGEVERSPRIJZEN.

MERCEDES SCHRIJFMACHINES

HET VAN OUDS BEKENDE

HOTEL

."JAN VAN WEERT"
STEEDS DE FIJNSTE DRANKEN.
==OEZELLIG ZITjE.==
AANBEVELEND

~

GEZ. MEEWIS

32

WEVO Hl37

Gezicht op Weert naar een litho uit 1850.

Hetzelfde gezicht in 1936.
en hoe zal 't in de toekomst zijn? Dat hangt voor een groot
deel van U af!
Bouw daarom mee aan den Weerter vooruitgang. Wordt lid van
_.WEERT VOORUIT'!

Hotel lenders
Restaurant
LANGSTRAAT

EMMASINGEL

Bon d 5 hot e I A. N. W. B.
Tel. 109
Voor Uw Feestavonden , Brui loften ,
:- Vergaderingen en Trips - :

DE aangewezen zaak!

Exploitatie van het WEVO-Restaurant

H.H. ROOKERS
Fijnproevers

prefereeren

J. M. S. Sigaren
De Hoogste Kwaliteit
voor

d e n laagst e n Prijs !

J. M. SEERDEN '" ZONEN
BIESTERBRUG

WEERT
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