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Archivalia H. Meessen

 
 1.Stukken betreffende de supervisorenopleiding van de Voortgezette Opleiding op

Sociaal-Pedagogisch Terrein te Groningen.  1974-1975
 
 2.Stukken betreffende het Supervisorenoverleg Kultureel Werk.  1972-1973
 
 3.Stukken betreffende de evaluatie van de supervisorenopleiding van de Academie

voor Sociale en Culturele Arbeid (ASCA) te Groningen.  1973-1977
 
 4.Stukken betreffende het Interakademiaal Overleg Kultureel Werk, dat advies

verstrekt aan de commissie Huygevoort ten behoeve van de opzet van een aparte
studierichting Opbouwwerk aan de sociale academies.  1971-1974

 
 5.Stukken betreffende de werkgroep Borger, welke zich tot doel stelde de bevolking

bij de planologische reconstructie van de Veenkoloniën te betrekken.  1972-1973
 
 6.Overdruk van het artikel "Weson in Deventer helpt beroepskrachten in

samenlevingsopbouw" in #De Mars# (Maandblad van en voor Overijssel), jrg. 28,
juni.  1980

 
 7.Circulaire van de Werkgroep Educatief Plan Bathmen houdende een conceptplan

sociale en culturele voorzieningen. Met bijlagen.  1978
 
 8.Circulaire "Teams voor samenlevingsopbouw" van de Nationale Raad voor

Maatschappelijk Welzijn. Met bijlagen.  1971
 
 9.Artikelen over opbouwwerk in #Trefpunt# (een uitgave van CRM), juni/juli. Met

aantekeningen en onderstrepingen.  1977
 
 10.Verslag "buurtcentrum voor bewoners" van Jan Schepers, geschreven als een

eindexamen-werkstuk voor de Sociale Academie Twente.  1980
 
 11.Verslag "Een vormingsweek in en met jongeren uit het revalidatiecentrum Johanna

Stichting te Arnhem" door Harry Brummel van de Sociale Academie Twente. Met
aantekeningen.  1980

 
 12.Verslag "Buurtwerk en Stadsvernieuwing" van W. Theijs en B. Willems, geschreven

als een eindexamenwerkstuk voor de Sociale Academie Twente. Met
onderstrepingen.  1980

 
 13.Prentbriefkaart van Elisabeth, Hr. Meessen sr. en Hari.  1964
 
 14.Verslag "Ruilverkaveling Bathmen" van de Voorbereidingscommissie voor de

ruilverkaveling Bathmen.  [1976]
 
 15.Rapport van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn inzake

samenlevingsopbouw, uitgebracht aan de Vaste Kamercommissie CRM en aan de
Staatssecretaris van CRM.  1976

 
 16.Nota "Bijlagen bij het rapport Beheersing van het sociaal-kulturele werk" van de

Nederlandse Organisatie Kring. Met bijlagen.  1976
 
 17.Stukken betreffende de stichting Werkplaats Samenlevingsopbouw Oost-Nederland

(WESON).  1979-1981
 
 18.Discussienota van de ministers van onderwijs en wetenschappen en van sociale

zaken inzake stages. Met bijlage.  1976
 
 19.Verslag "Vragen? Dat kan" van de landelijke vereniging MAIC inzake plaatsbepaling

van de funktieinformatie en advies in het welzijnswerk.  1977
 
 20.Jaarverslag van de Stichting Samenlevingsopbouw te Nieuweroord.  [1973]
 
 21.Brochure "Buurten in beweging", uitgebracht door het #Nieuwsblad van het

Noorden# als artikelenreeks.  1974
 
 22.Verslag van een trainingsweekend met vrijwilligers "Hoe ziet mijn buurt eruit?",

uitgebracht door het Dienstverlenend Orgaan Drenthe.  1977
 
 23.#Tijdschrift voor agologie#, jrg. 6, september/oktober.  1977
 
 24.#Tijdschrift voor opbouwwerk, sociale planning en sociale actie#, #Nimobulletin#,

jrg. 8, december.  1974
 
 25.Tijdschrift #Neue Praxis, kritische Zeitschrift für Sozialarbeit und Sozialpädagogiek.

Sonderheft#.  [1976]
 
 26.Verslag "De Geschiedenis van het SVO", uitgebracht door de Stichting Stedelijke

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Groningen.  1977
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Archivalia H. Meessen

 
 27.Verslag van de Werkgroep Verkeersveiligheid Paalakkers.  [1977]
 
 28.Verslag "Wonen in de binnenstad" van het Centraal Orgaan Leeuwarden. Met

bijlagen.  z.j.
 
 29.Nota "Werkplaats Opbouwwerk Noord-Nederland" van de Stichting Werkplaats

Opbouwwerk Noord-Nederland.  1972
 
 30.Stukken betreffende het project "Plaats van het Opbouwwerk".  z.j.
 
 31.Stukken betreffende het project "jongen/meisje".  z.j.
 
 32.Verslag "Het lager onderwijs in Eelde" van de gespreksgroep "Onderwijs" in het

kader van de Sociale Analyse.  1978
 
 33.Verslag "Opbouwwerk Poolen" van de 4e jaarsgroep ASCA.  z.j.
 
 34.Verslag "De Buurt is Verbeterd. De Bewoners Gesloopt" door Jeroen D'Ailly in het

kader van een eindscriptie Sociale Academie Twente.  1980
 
 35.Verslag "Hoe ik werk met de spanning tussen gezamenlijke taken en onderlinge

relaties in een groep" van Cor Straathof.  1978
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