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C. Het klooster d. Minderbroeders.
Boven de poart het jaartal 1461.
Daardoar binnengaande ziet men rechts het kerkhof
del' monniken. Daarop legt nog een groote zerk. waarvan
't opsclJrift is uitgesleten; in bet midden is een \\apen:
I en IV drie bloemknoppen aan tweebladerige takjes (2 en 1);
II Horoes; III een dwarsbalk.

Boven de biechtstoelen in de kerk van heL klooster

ziet men de volgenda IVapens en
l.

opschrif~en:

Op gaud een zwarte d warsbalk, vergezeld boven van
een mark:
en ben~deD van 3 val ken (2 en 1).

V
'S

cMc
Martimt8 van Zittaert eertijds burgemr arno? nu
schepen del' stad Weert geeste vader del' relig e poeni~
tenten en Kalharina Clacsens z\jn huisvrouw 1697.
2.

in gaud een zilver hart, waaruit een gele vlam komt.
Christiaan Fl'ederikx geboren te Weert koopman te
Doornik en Joanna zUne zuster geestelijke moeder van
dit convent 1695.

3.

gevierendeeld: I en IV op rood drie ziiveren staven
onder elkaar (als dwarsbalken) II en 111 op rood een
zilver andrieskruis vergezeld boven en beneden van
een zilveren lelie en aan beide zijdell van 3 6·puntige
sterreD, rechts 2 en 1, links 1 en 2. 1096.

4.

gevierendeeld: I en IV op gaud 3 roode kepen;; II en
III op goud een zwarte linkerscbuinbalk vergezeld
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boven van aria roode schildjes 2 en 1 en ben~den van
3 roode scbildjes I en 2. Mrwia HCllsdens geestelijke
moedar van dit convent te Eindhoven.
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5.

Op gaud een roode keper vergezeld van drie geie peren
met drie .groene blaadjes aan iederen steel.
M. Joannes Peerbooms jODgman 1/)94.

6.

Op goud cen gouden kroon, daarander door elkaar de
letters AI, A en R. en daaTander een gouden bart,
waaruit naar links en naar rachts sen lauwerkrans
gaat langs de buitenzijden van bet schild.
Zuster Maria Cecilia Wellen geesteJijke dochter van
den 3en regel van den B Franciscus. 1695.
In een pilaar twee wapens: L drie molenljzers (i:! en
1) gelnvarteleerd met een gekroonde leeu w; II. HOr1l8s.
Van bet oude kasteel te Weert ziet men DOg een
poort, grootendeals vervallen i aan het bek, het wapen

Hornes.
Utrecht, October HJ17.
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