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Activiteit: Lezing over Weerter tin en over het programma Tussen 

Kunst en Kitsch door de heer J.F.H.H. Beekhuizen 

presentatie boek over Weerter tin en tinnegieters.  
Wanneer: Donderdag 6 december 2018 om 19.30 uur  
Locatie: Brasserie Hotel Antje van de Statie, Stationsplein 1, 6001 CH Weert 

 

 

Weert, 20 november 2018 
 
Aan de dames en heren leden van de kring Weert van het LGOG 
 
Geachte dames en heren, 
 
Wij zijn verheugd dat wij de specialist op het gebied van Weerter tin bereid 
hebben gevonden om ons meer te vertellen over deze ambachtskunst.  
Op 6 december 2018 vindt om 19.30 uur bij Antje van de Statie een aantal 
activiteiten plaats: een lezing over Weerter tinnegieters, de presentatie van 
een boek daarover, de aanbieding van het eerste exemplaar aan wethouder 
Tessa Geelen van Weert en een voordracht over het bekende 
televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch. 
 
Tin en Weerter tinnegieters 
 
Tin is een metaal dat al sinds mensenheugenis gebruikt wordt. In vorige 
eeuwen werd veel tafel- en keukengerei van tin gemaakt. Denk aan borden, 
lepels, schalen, maatbekers en dergelijke. Ook werden schenkkannen met een 
sneb (schenktuit) vervaardigd. Tin beïnvloedt de smaak niet en houdt de 
warmte vast. Tinnen voorwerpen kunnen vrij gemakkelijk in een vorm 
gegoten worden.  Begin negentiende eeuw waren in Weert een aantal 
tinnegieters actief. In 2014 werd in het (toenmalige) gemeentelijk museum De 



Tiendschuur een tentoonstelling aan “Weerter Tin” gewijd. De heer 
Beekhuizen zal in zijn lezing aandacht besteden aan deze Weerter 
ambachtslieden. 
 
Boek  
 
Tijdens de presentatie zal de heer Beekhuizen het eerste exemplaar van zijn 
boek over de Weerter tinnegieters, aanbieden aan Tessa Geelen MSc, 
wethouder van de gemeente Weert. 
 
Tussen Kunst en Kitsch 
 
Na de pauze zal de heer Beekhuizen, kunst- en antiekhandelaar in Amsterdam, 
een voordracht houden over het sinds 1984 bestaande televisieprogramma 
Tussen Kunst en Kitsch. Hij maakt al sinds 1995 deel uit van het team van 
experts van dit programma. Zijn specialiteiten zijn onedele metalen en 
middeleeuws beeldhouwwerk. Tijdens zijn voordracht zal de heer Beekhuizen 
een en ander vertellen over diverse voorwerpen die hij in de uitzendingen in 
handen heeft gehad. Ook zal hij ons vergasten op een aantal anekdotes. 
 

 
 
Jan Beekhuizen tijdens een opname van Tussen Kunst en Kitsch 
 
Wij nodigen u allen uit voor deze avond.  
 
Wij zien u graag op donderdag 6 december 2018 bij Antje van de Statie. 



 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Korten                                               Paul Lammeretz 
Voorzitter                                                    Secretaris 
 
 
 
Agenda 
 
 
22 november 19.00 uur extra voorstelling film Grensgeval van Peter Crins,  

bioscoop Gotcha Weert  
23 november 16.00 uur extra voorstelling film Grensgeval van Peter Crins,  

bioscoop Gotcha Weert 
24 november 16.00 uur extra voorstelling film Grensgeval van Peter Crins,  

bioscoop Gotcha Weert 
25 november 16.00 en 19.00 uur uur extra voorstelling film Grensgeval van Peter Crins, 

bioscoop Gotcha Weert 
26 november 20.00 uur uur extra voorstelling film Grensgeval van Peter Crins,  

bioscoop Gotcha Weert 
27november   19.00 uur uur voorstelling film Grensgeval van Peter Crins,  

Cultureel Centrum De Stegel te Molenbeersel (tegenover de kerk) 
28 november 15.00 uur uur extra voorstelling film Grensgeval van Peter Crins,  

bioscoop Gotcha Weert 
4 december 10.00 uur uur extra voorstelling film Grensgeval van Peter Crins,  

bioscoop Gotcha Weert 
6 december 2018 lezing en presentatie boek over Weerter Tin en Tinnegieters en tv-

programma Tussen Kunst en Kitsch en door Jan Beekhuizen uit Amsterdam 
15 december 2018 boekpresentatie “Swartbroek, Namen en Bijnamen”. 
29 december 2018 lezing in Tungelroy over de aldaar neergestorte Lancaster 29-12-1943 
 
 


