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Uit het gedeelte van het briefhoofd van 1914 
is te zien dat men alle gietwerken volgens 
model en tekening maakt en wel voor het 
machinevak, scheepswerven en bouwvakken.

Eerder is al het gietwerk van N.V. Grasso’s 
Machinefabrieken beschreven en is er een 
foto van een putdeksel met opschrift.

N. V. YZERGIETERY
          “WEERT”

      Weert - Limburg

Meer gegevens over de produkten van de gieterij en machinefabriek zijn gevonden in diverse 
krantenartikelen, waarvan hieronder een overzicht.

Gedeelte van een artikel waarin 
melding van levering onderdelen aan 
de gasfabriek in Weert.

k.w.11 september 1915
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In 1916 is den Heer Kolonel Territoriale Bevelhebber van Noord–Brabant enz. te ’s 
Hertogenboch op zoek naar voorraden in bedrijven. De brieven beginnen met de vermelding, 

afvoer voorraden en dat het 
geheim is.

De N.V. IJzergieterij Weert 
heeft dan op voorraad:

Gegoten ijzer    60.000 kg.
Getrokken ijzer 50.000 kg.
Koper                     100 kg.
Zo wordt op 16-06-1916 
doorgegeven.
De Burgemeester van 
Weert.

g.a.w. 2363 en 2406
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In Het Kanon Weert van 25 juni 1920 wordt melding gemaakt, dat het bedrijf zich zoveel 
mogelijk wil specialiseren in het maken van schuifafsluiters en deze ook wil gaan exporteren. 

En in het N.R.C. van 4 december 1920 over schuifafsluiters brandkranen en kabelgarnituren 

Opdracht voor 500 schuifafsluiters van de 
Gemeente Rotterdam.

k.w. 17 maart 1922

1922-09-07-kw-p3

Op de volgende bladzijde wordt een verzoek gedaan voor subsidie bij de Gemeente Weert 
door de Rijkscommissie voor werkverruiming te Amsterdam van groot fl. 92,26 en een halve 
cent. Dit voor de levering van 6500 kg gegoten ijzeren buizen.
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g.a.w. notulen van de raadsvergadering 19 september 1924



p.v.w.2005 9 - Gietwerk door de jaren heen gemaakt 5/5

g.a.w. notulen van de raadsvergadering 29 oktober 1924

1924-09-26-kw-p1


