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Erfgoedplatform Gemeente Heumen 

 
Verslag Algemene ledenvergadering (ALV) 25 april 2018  

in De Lage Hof in Overasselt 
 
Aanwezig1 

Piet Arts, Liesbeth Arts van Casteren, Jan Paul Bevoort, Jack van Casteren, Piet van 

Casteren, Leo Ewals, Jos Gerrits, Fons Gijsbers, Mathieu Houben, Ronald Jansen, Theo 

Jetten, Harrie Joosten, Wilbert Kruijsen, Hans van Lanen, Annie van Leuken, Jo van 

Lieshout, Tini Martens, Anneke Meijsen, Petra Thijssen, Loes Weber, Frans Wildenborg 

(notulist)   

  

Bericht van verhindering 

Ben Boersema, Geert Dibbets, Willy Gijsbers, Rob Snel 

 

1. Opening en Mededelingen 

Voorzitter Harrie Joosten opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
 
Stichting Huys te Moock verzorgt op zaterdag 26 mei en vrijdag 6 juli 2018 een presentatie 
over de Tachtigjarige Oorlog met een ‘historische’ wandeling, zie: www.huystemoock.nl 
 

2. Afspraken ALV van 15 november 2017 
Dit verslag is per abuis niet naar de aangesloten instellingen en werkgroepen gestuurd en 
zal op de volgende ALV besproken worden.  

 
3. Bestuur 

Leo Ewals is per 6 januari 2018 teruggetreden als voorzitter/bestuurslid en per dezelfde 

datum als voorzitter opgevolgd door Harrie Joosten. Harrie memoreert de grote inzet van 

Leo gedurende de afgelopen drie jaar, m.n. wat educatie, excursies en de canon van 

Heumen betreft. 

 

Wilbert Kruijsen wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. De ALV gaat bij acclamatie 

akkoord met deze benoeming. Wilbert heeft geschiedenis gestudeerd en is in diverse 

functies werkzaam geweest bij de faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud 

                                                           
1
   Er zijn 21 aanwezigen, onder wie vertegenwoordigers van: Bestuur, Werkgroepen (Canon van Heumen, 

OMD,  Woord en Beeld, GROEN, ROOD, ARCHEO, Molens) en aangesloten instellingen (Werkgroep 

Heerlijkheden Overasselt, Sint Georgius Gilde Heumen, Heumen in Beeld, Museum De Lage Hof, 

Ateliermuseum Jac Maris, Historie Worsum en Heemkunde Malden). 

. 
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Universiteit. Hij heeft grote affiniteit met erfgoed en zal zich in het bestuur vooral 

bezighouden met communicatie, publiciteit en de website. 

 

Loes Weber is vanaf het allereerste begin (2010) webmaster geweest van de website van 

het Erfgoedplatform. Zij stopt nu met deze werkzaamheden. Harrie Joosten dankt haar 

hartelijk voor haar jarenlange betrokkenheid. De ALV geeft haar een spontaan applaus 

voor haar inzet. Wilbert Kruisen neemt haar taak van webmaster over.    

 

4. Erfgoedplatform 

Werkgroep Heerlijkheden Overasselt is toegetreden als nieuw lid van het Erfgoedplatform. 

De Werkgroep heeft ten doel om de geschiedenis van Overasselt zo breed mogelijk in kaart 

te brengen. Voorzitter Hans van Lanen ontvouwt een ambitieus werkplan voor de komende 

jaren, zoals: 

- opgravingen Werklandschap Overasselt 

- vertelochtenden in het Verenigingsgebouw 

- Den Tempel door de geschiedenis heen 

- historische wandelingen (per wijk) met achtergrondinfo 

- boek over grootgrondbezit in Overasselt (Harrie Joosten en Gerard Derks).   

 

5. Financieel jaarverslag 2017 

 

Balans per 31-12-2017 
 
Saldo bank/pg    € 5.445,91 
Spandoeken/vlaggen/badges  €    126,00 
Opname/geluids- 
apparatuur   €      58,39   Eigen Vermogen   € 5.630,30 
    -------------     ------------- 

€ 5.630,30      € 5.630,30 

 

Staat van inkomsten en uitgaven 2017 
 

Saldo per 3l-12-2016   € 5.294,66  Webreus domein   €      89,28 
Subsidie gem. Heumen  € 3.532,00  Vergaderkosten   €    105,25 
Verkoop Cahiers  €    894,10  Drukkosten    €    278,56 
Creditrente   €      19,95  Portokosten    €      57,90 
   Abonnementen   €    121,00 

Aanschaf/huurmaterialen  €    118,14 
Diversen   €    135,47 
Ontwerpen enz.   €    242,00 
Representatiekosten   € 1.395,78 
Landschapsbeheer  € 1.081,42 
Onvoorziene uitgaven   €    645,00 
Excursies/lezingen   €      25,00 
 
Saldo PG per 31-12-2017 SP € 5.445,91 

     -------------     ------------- 
€ 9.740,71      € 9.740,71 
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Petra Thijssen geeft een toelichting op het financieel jaarverslag 2017. Het eigen 

vermogen op de balans bedraagt € 5.630,30. Het saldo op de rekening is € 5.445,71 per 31 

december 2017. Het Erfgoedplatform heeft een gezonde financiële positie.  

 

6. Verslag kascommissie over 2017 

De kascommissie 2017 wordt gevormd door Theo Jetten en Piet van Casteren. De 

kascommissie heeft geen enkele onvolkomenheid in de stukken vastgesteld. De ALV 

verleent décharge aan het bestuur van het Erfgoedplatform. 

 

De kascommissie geeft penningmeester Petra Thijssen een groot compliment voor het 

jaarverslag en voor haar zorgvuldigheid als penningmeester. 

 

7. Instellen nieuwe kascommissie 

Theo Jetten en Piet van Casteren vormen ook voor het jaar 2018 de kascommissie (voor 

beiden het tweede jaar). 

 

8. Financiële stand van zaken tot 1 maart 2018  

 

Overzicht van inkomsten en uitgaven 
 
lnkomsten      Uitgaven 
 
Subsidie Gem. Heumen  € 3.589,00  Representatiekosten   
Verkoop opbrengst Cahiers  €    120,00  Woord en Beeld   €      63,21 

Bankkosten    €      33,81 
Representatiekosten   €      19,45 
Aanschaf harde schijf 
Woord en Beeld   €      65,00 
Kosten Webreus   €      16,98 
 

Saldo RC per 31-12-2017 €    156,40  Saldo RC per 01-03-2018  € 3.666,95 
Saldo SP per 31-12-2017 € 5.289,51  Saldo SP per 01-03-2018  € 5.289,51 
    -------------     ------------- 

€ 9.154,91      € 9.154,91 
 

Toelichting 
Subsidie Gemeente Heumen: het subsidiebedrag is geïndexeerd van € 3.532,00 tot 
€ 3.589,00 (2018). Hierin zit een bijdrage van € 1.267,00 voor OMD. 

 
Geen specifieke opmerkingen. 
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9. Verslag werkplannen 2017 
 
  

BESTUUR (Harrie Joosten) 

 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur kwam vijf maal bijeen: op 9 januari, 28 maart, 8 juni, 20 september en 

7 december. 

 

Representatie Erfgoedplatform naar Erfgoed Gelderland 

Aan de vergaderingen van de Coöperatie Erfgoed Gelderland en andere 

bijeenkomsten werd deelgenomen. 

 

Contacten zusterinstellingen elders in den lande 

Contacten met de volgende instellingen werden onderhouden: Maas en Waal 

CultuurExpress, Erfgoedoverleg Maas en Waal en Erfgoedplatform Schouwen 

Duiveland. Op 17 mei gingen het bestuur, wethouder Van den Berg en enkele 

ambtenaren naar Schouwen Duiveland voor een tegenbezoek. 

 

Overleg Erfgoedplatform en gemeente Heumen 

Twee maal per jaar vind het erfgoedoverleg plaats. In 2017 was dit op 13 maart en 

30 oktober. Deelnemers zijn het Erfgoedplatform, wethouder en ambtenaren en het 

Gelders Genootschap. 

Inmiddels is de nieuwe Activiteitenagenda 2018-2021 vastgesteld. Ook zal kennis 

gemaakt worden met het nieuwe gemeentebestuur/wethouder. 

 

Coördineren en stimuleren activiteiten aangesloten verenigingen en werkgroepen 

Binnen het bestuur zijn contactpersonen aangewezen die de verbinding met de 

werkgroepen  onderhouden. 

 

Excursie voor leden Erfgoedplatform naar Druten/Beneden-Leeuwen 

De jaarlijkse excursie voerde ons op 6 oktober onder leiding van Leo Ewals naar 

Druten en Beneden-Leeuwen. Het programma bestond uit een presentatie over de 

beroemde steenfabriek Dericks & Geldens en een wandeling door Druten langs 

belangrijke monumenten. 

 

Organiseren algemene ledenvergaderingen 

De voorjaarsvergadering werd gehouden op 5 april in Ons Huis in Nederasselt met 17 

deelnemers. Na de vergadering volgde een boeiende lezing door Hans Dingemanse 

over de circumvallatielinie die in 1602 rond Grave werd aangelegd ten behoeve van 

de belegering van Grave door prins Maurits. 
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De Heemtuin Malden was gastheer van de najaarsvergadering met 15 deelnemers op 

15 november. Wilma Geertsen, voorzitter van de Heemtuin, informeerde de 

aanwezigen na afloop van de ledenvergadering over de vele activiteiten van de 

Heemtuin.  

 

Lessen t.b.v. basisscholen i.s.m. NME-Plaza/  Marjon van der Steen 

Het Erfgoedplatform biedt de basisscholen erfgoedlessen aan over drie thema’s: 

Ateliermuseum Jac. Maris (leo Ewals), Komst van het Christendom (Leo Ewals) en 

Romeinen in de regio (Katja Zee). De scholen kunnen ook een les krijgen van Huys 

te Moock over de Slag op de Mookerhei. 

 

ARCHEOLOGIE (Mathieu Houben)  

 

Canon van Heumen 

De delen van de Canon die door leden van de werkgroep zouden worden 

geschreven, zijn afgerond en opgestuurd naar de redactie. 

 

Luxe achter de Limes 

Dit project was een samenwerking van de gemeenten Nijmegen, Wijchen en 

Heumen om aan belangstellenden duidelijk te maken dat de Romeinen zich niet 

alleen in Nijmegen hebben gevestigd maar ook in de achterliggende gebieden. Het 

project omvat een fietsroute en een bijbehorende app en routeboekje. De 

fietsroute loopt van Nijmegen via Wijchen, Overasselt en Malden terug naar 

Nijmegen. Langs de route zijn informatieborden geplaatst. Zie: 

www.romeinselimes.nl De gemeente Heumen heeft de Werkgroep Archeologie 

gevraagd  mee te werken aan dit project. Het project is in de loop van 2017 

afgerond. 

 

Snelfietsroute Nijmegen – Cuijk 

De werkgroep onderhoudt contact met de gemeente Heumen over de aanleg van de 

snelfietsroute. De kans dat de snelfietsroute voor een deel het tracé volgt van de 

oude Romeinse weg naar Cuijk maakt dat de werkgroep belangstelling had voor de 

graafwerkzaamheden. Helaas is de werkgroep niet tijdig ingelicht zodat niemand 

van de werkgroep bij de graafwerkzaamheden aanwezig was. Er wordt nog gekeken 

of er een fysieke herinnering aan het Romeins verleden geplaatst kan worden, 

bijvoorbeeld in de vorm van 'mijlpalen'.  

 

Vitrines 

De vitrines in het gemeentehuis zijn opnieuw ingericht met een tentoonstelling over 

het vennengebied. Vooralsnog zijn vruchteloze pogingen ondernomen om de vitrines 

een plek te geven op de begane grond zodat ze voor veel meer bezoekers van het 

gemeentehuis zichtbaar zijn.  

 

Vennencahier 

De werkgroep onderzoekt de mogelijkheid om een cahier te maken over het 

vennengebied: ontstaan, historie, natuur en bewoning.   

http://www.romeinselimes.nl/
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Inventarisatie van archeologisch onderzoek in de gemeente 

Er wordt gewerkt aan een inventaris van al het archeologisch onderzoek dat ooit is 

uitgevoerd in de gemeente Heumen. 

 

CANON VAN HEUMEN (Leo Ewals) 

 

December 2017 - februari 2018  

Hard gewerkt aan tekstredactie. In de maanden december en januari nog 

belangrijke informatie en suggesties gekregen van diverse mensen over een groot 

deel van de vensters. Alles verwerkt en doorgesproken met het redactieteam.  

In dezelfde maanden verder gewerkt aan de beeldredactie. Een tiental nieuwe 

foto's toegevoegd, sommige foto's verplaatst en van ruim twintig foto's exemplaren 

gezocht met meer dpi.  

In februari is de tekst verwerkt door de eindredacteur.  

Planning voor maart: laatste correcties verwerken dan kan alles naar de vormgever 

en vervolgens naar de drukker.  

Het eerste exemplaar zal naar verwachting in de tweede helft van mei 2018 worden 

aangeboden. 

 

Op de website www.canonvanheumen.nl staat een eerdere, voorlopige versie, die 

gaandeweg zal worden geactualiseerd. 

 

Aandacht verdient nog het ontwikkelen van educatief materiaal voor het onderwijs.  

 

GROEN (Harrie Joosten) 
 
Bloemrijke linten en boerenlandpaden: uitvoering project Kievitshofdam 
Op 3 februari werd de definitieve versie van het plan ter ondersteuning van de 
subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente en bij de betrokken grondeigenaren. 
Kort daarna zijn de inrichtingswerkzaamheden, bestaande uit het aanplanten van 
heggen en bomen, gestart. Het beheer van bloemrijk grasland is ingezet. Sinds deze 
zomer is de wandelroute over de Kievitshofdam onderdeel geworden van het 
wandelknooppuntennetwerk. Naar verwachting wordt het ontwikkelingsbeheer dit 
kalenderjaar nog afgerond en eindigt de projectfase. Vanaf 1 januari 2018 wordt 
het reguliere beheer uitgevoerd i.s.m. Staatsbosbeheer, gemeente en het 
Erfgoedplatform. 
 
Projectleider Ronald Jansen geeft ter vergadering een PowerPoint-presentatie. Bij 
dit project zijn ook Jef Gielen en de Landschapsbrigade betrokken. De Werkgroep 
Heerlijkheden Overasselt neemt de Kievitshofdam waarschijnlijk op in een 
wandelroute. 
 
Groene bijdrage aan OMD 2017  
De werkgroep OMD heeft geen gebruik gemaakt van ons aanbod. 

 
Hoogstamboomgaarden: na boomgaard Elshof uitbreiding met Monumentweg 

 Heumen 
Het achterstallig onderhoud in de boomgaard Monumentenweg is uitgevoerd als 
onderdeel van de snoeicursus hoogstamboomgaarden 2016/2017. 
 

http://www.canonvanheumen.nl/
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Landschapsbrigade: na oprichting in 2016 consolidatie in 2017  
De voorgenomen werkzaamheden door de Landschapsbrigade in de boomgaarden 
(Elshof, Monumentenweg, Heumen-Noord) en de Kievitshofdam zijn uitgevoerd.  
 
Circumvallatielinie aan de Gelderse kant van de Maas t.b.v. het beleg van Grave 
door Prins Maurits: publicatie onderzoeksgegevens 
Het onderzoeksverslag door Hans Dingemanse is in concept gereed. Er is verslag 
gedaan voor de ALV op 5 april 2017 d.m.v. een lezing door Hans. Het verslag is ter 
beschikking gesteld aan het Graafs Museum en ingebracht in het project 
Zuidwaterlinie van de provincie Brabant. 
 
Oogstfestival boomgaard Elshof: wegens succes in 2016 opnieuw in 2017 
In samenwerking met de Gemeente Heumen is oogstfestival georganiseerd op 30 
september. Door het regenachtige weer was de opkomst van het publiek gering. De 
activiteiten waren noodgedwongen beperkt tot de ruimte in de twee tenten: gitaar- 
en pianospel, appelsap maken en pannenkoeken bakken. De kinderspelen moesten 
vervallen. De appeloogst was nihil als gevolg van nachtvorst in het voorjaar. De 
aangevoerde appels waren afkomstig van Wagenberg Fruit in Overasselt. 
 
‘Heumen aan het Water’: van idee naar plan 
Het plan moet na overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) enigszins 
worden aangepast. De RCE ziet het kasteel (weer) rondom in het water als niet 
gewenst. Wel kan ‘bovengronds’ de beleefbaarheid worden aangepakt. Een 
aangepast plan moet nu aan de inwoners van Heumen worden voorgelegd. 
Watersportvereniging is enthousiast over mogelijke waterpartij in uiterwaard. De 
gemeente neemt een welwillende houding aan. Rijkswaterstaat wacht 
ontwikkelingen af tot bijvoorbeeld de gemeente verzoekt om medewerking.  
Het visualiseren van de motte Malderburcht was eveneens onderwerp van overleg 
met de RCE. 
 
Heggen en wallen: projectaanvraag 
Het projectvoorstel door Jef Gielen (Heumen) en Sjoerd Aertsen (Wijchen), 
inhoudende de inventarisatie van historische heggen en wallen, is klaar en 
besproken met de Historische Vereniging Tweestromenland van Wijchen en het 
Erfgoedplatform van Heumen. Beide verenigingen gaan op zoek naar 
subsidiemogelijkheden bij de gemeente Wijchen en Heumen. Hiertoe zijn de 
contacten gelegd. 
 

MOLENS (Frans Wildenborg) 

 

Midden 2017 heeft de gemeente de portefeuille Molens overgedragen aan een  

andere ambtenaar die voortvarend allerlei achterstallige zaken heeft opgepakt. 

Elke twee maanden heeft de werkgroep Molens overleg met de gemeente.  

 

De Maasmolen in Nederasselt heeft vanaf najaar 2016 stilgelegen vanwege ernstige 

gebreken. Voorjaar 2017 heeft een grote hersteloperatie plaatsgevonden waarbij de 

hele romp moest worden gelicht. Najaar 2017 is de molen weer in volle glorie in 

gebruik genomen.  

 

Het reguliere onderhoud van de drie molens was de laatste jaren niet optimaal. Die 

achterstand is vanaf midden 2017 voortvarend aangepakt. 
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Ook zijn in 2017 alle noodzakelijke maatregelen op het gebied van risicobeheer, 

veiligheid en arbo in gang genomen. 

 

Het plan van de gemeente om een of meer molens te verkopen zijn in gang gezet, 

dat wil zeggen: met twee potentiële kopers (voor de Joannusmolen en de 

Maasmolen) zijn besprekingen gestart, maar hebben in 2017 nog niet tot concrete 

resultaten geleid.  

Met het nieuwe gemeentebestuur/wethouder zal over de voortgang overleg gevoerd 

worden.  

 

Het plan om een (beheers)stichting De Heumense Molens op te richten i.s.m. de 

gemeente is in voorbereiding, maar de realisering daarvan zal plaatsvinden nadat 

voldoende duidelijkheid bestaat over eventuele verkoop van een of meer molens.  

 

Voorjaar 2018 is een wervingsdag nieuwe molenaars georganiseerd, en er is 

deelgenomen aan Nationale Molendag op 12/13 mei, Maasvensters Overasselt op 28 

mei en de Open Monumentendag op 9 september 2018. 

 

Er is een deel over de Heumense molens in voorbereiding in de Erfgoedreeks. Zal 

waarschijnlijk in 2020 verschijnen. 

 

Molenaar Ron van Stiphout is eind 2017 met zijn werkzaamheden op de Zeldenrust 

in Overasselt gestopt. Stijn Arts heeft hem als hoofdmolenaar opgevolgd. Inmiddels 

is ook het molenaarsechtpaar Nico en Wilma van den Broek werkzaam op de 

Zeldenrust. 

 

Eind 2017 is een Steungroep Zeldenrust gevormd op initiatief van (oud-molenaar) 

Annemiek Arts-van Lin, Piet van Casteren en Wim Cousijn. De steungroep heeft tot 

doel om de lokale bevolking van Overasselt zo veel mogelijk bij de Zeldenrust te 

betrekken. Ook wordt samenwerking met De Lage Hof in Overasselt onderzocht. 

 

OPEN MONUMENTENDAG (Petra Thijssen) 

 

De OMD-werkgroep heeft voor het eerst gewerkt met een nieuwe voorzitter. We 

hebben dezelfde formule als vorig jaar gehanteerd. Tini Martens nam de taak van 

Jos Gerrits een jaar waar. 

 

Totaal aantal bezoekers  

410 (1026 : 2,5   eindberekening met de factor 2,5)  

 

Bezoekersaantallen verdeeld over de monumenten 

 

Heumen 161  NH kerk               55 

lezing        17 

Marishuis            77 

toelichting               12  
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Malden   520  RK Kerk (incl. Heemkunde)   85 

De Muse                  25 

Villa Klein Heumen     175 

Glasatelier Janssen     160 

De Elshof                                75           

 

Overasselt  300  RK Kerk     20  

Molen Zeldenrust    40 

De Lage Hof       onbekend 

Boerderij de Hessenberg   60 

Boerderij de Valenberg   50 

St. Walrick Kapel/koortsboom  onbekend 

NH Kerk     90 

lezing       40  

 

Nederasselt   45  Maasmolen     45 

 

Dorpscomité Heumen 

Kijkt tevreden terug op de OMD en de organisatie daarvan.  

 Er was een opmerking van het Marishuis dat de spandoeken te vroeg zijn 

opgehangen, waardoor bezoekers ook op zaterdag verwachtten geen entree te 

hoeven betalen, maar dat was door het comité ingecalculeerd en besproken. 

 

Dorpscomité Overasselt en Nederasselt 

Omdat er niemand beschikbaar was voor het Dorpscomité in Nederasselt, heeft 

Overasselt waargenomen en gezorgd dat de gerestaureerde Maasmolen open was.  

Over het algemeen waren bezoekers zeer enthousiast over de monumenten en de 

extra activiteiten.  

 De boerderijen Valenberg en Hessenberg (in de Hessenberg is helemaal niets 

verbouwd en zeer authentiek gebleven) waren voor het eerst open. 

 De kerken hadden een vast aantal bezoekers. 

 St. Walrick: geen gegevens over de bezoekersaantallen. 

 

Enkele knelpunten 

 Molen Zeldenrust  

 Molenaar heeft zich last minute afgemeld, Wim Cousijn heeft samen met 

een andere molenaar de hele dag waargenomen. 

 Inmiddels is er een zorgbrief uitgegaan naar de Gemeente Heumen over de 

staat van de molen en het achterstallig onderhoud. 

 Romeinse villa  

 Ging helaas niet door omdat er geen menskracht vanuit de historische 

werkgroep was; voorstel om de villa in 2018 op te nemen in het programma. 

 

Dorpscomité Malden 

Het comité kijkt tevreden terug op de activiteiten in Malden, ondanks het 

verdwenen programmaboekje en de kermis op het kerkplein.  
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 De kermis verstoorde niet de activiteiten in de kerk, de indruk was dat er 

eerder wat meer aanloop was. Het geluid van de kermis is aangepast. 

 Bezoekers bij de Elshof waren wat teleurgesteld dat ze niet in het landgoed 

binnen mochten kijken. 

 Villa Klein Heumen op de Scheidingsweg was nieuw in het programma en trok 

veel bezoekers. 

 Lezing: ‘Maldenaren in het leger van Napoleon’ kon niet doorgaan en wordt 

later nog een keer gegeven via de Stichting Heemkunde Malden. 

 

Publiciteit 

 Locale/regionale krantjes: persberichten werden goed opgepikt. 

 Gemeente Heumen: de samenwerking met de gemeente verliep goed.  We 

konden voldoende gebruikmaken van de gemeentepagina en van hun 

internetpagina en social media.  

 Website: het is essentieel om de website een update te geven en een frisse 

look! 

 Social media: meer gebruik van maken. Niet alleen door de vrijwilligers maar 

ook de inzet van de deelnemende monumenten. 

 Programmaboekje: hoe gaan we dit in 2018 doen?  

 Flyers. 

 Posters (algemene posters overwegen die gelijk zijn voor alle dorpen). 

 Informatie bij de monumenten? 

 Route uitzetten en communiceren.  

In het algemeen meer inzet van moderne communicatiemiddelen om bredere 

doelgroep te bereiken. 

 

Financiën 2017 

Budget:  € 1.255,00  

Uitgaven:  €    511,36  

Het verschil van € 743,64 wil de werkgroep graag oormerken voor 

communicatiedoeleinden. 

 

Gemeente Heumen 

Een aantal bestuurders heeft verschillende monumenten/activiteiten bezocht en 

waren verheugd over deze dag.  

 

Foto’s 

Er werden in Malden foto’s gemaakt door Wilbert Kruijsen. Foto’s worden nog op de 

website gezet en zijn voor OMD rechtenvrij te gebruiken. 

 

De teksten voor OMD 2018 dienen per 1 juni 2018 beschikbaar te zijn. 

 

Suggestie Wilbert Kruijsen: besteed vooral ook aandacht aan fietsers, m.n. een 

duidelijke fietsroute opnemen. Dit zal zijn beslag krijgen voor OMD 2019. 
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ROOD (Petra Thijssen) 

 

Advisering en begeleiding erfgoedbeleid met gemeente en eigenaren van het 
onroerend goed in de gemeente Heumen 
Wij adviseren de gemeente Heumen met betrekking tot hun erfgoedbeleid op het 
gebied van monumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden en ensembles. 
Wij bieden hulp bij het behoud van monumenten, karakteristieke en 
beeldbepalende panden en ensembles met name aan particulieren, en geven hen 
algemene richtlijnen voor het beheer en behoud van hun cultuurhistorisch bezit. 
Bovendien willen wij ook specifiek mensen de helpende hand bieden, eventueel ook 
bij het opsporen van financiële middelen hiervoor. Hierbij maken wij gebruik van 
onze eigen netwerken, zoals het Gelders Genootschap en Gelders Erfgoed. 
 
lnventarisatie begraafplaatsen in onze gemeente (grafstenen en aanplant) 
Project in uitvoering: het inventariseren van de begraafplaatsen in de gemeente 
Heumen. Daarna wordt met de gemeente een bepaald beleid uitgestippeld. 
 
Erfgoedprijs 
De eerste voorstellen voor het instellen van een erfgoedprijs voor de gehele 
gemeente Heumen zijn voorgedragen in 2017, nadere uitwerking volgt. Hopen de 
invoering hiervan in 2018 te kunnen realiseren en deze prijs dan jaarlijks of 
tweejaarlijks terug te laten keren met telkens een andere categorie. 
 
Karakteristieke panden 
Voorstellen voor uitwerking karakteristieke en beeldbepalende panden van onze 
werkgroep zijn gezonden aan de gemeente en worden nader bekeken. Binnenkort 
volgt hierover een bijeenkomst met onze werkgroep om dit onderwerp verder te 
bespreken. 
 

Piet van Casteren is teleurgesteld over het feit dat de gemeente blijkbaar dit 

project in de ijskast heeft gezet. Petra geeft aan dat de gemeente er nog op terug 

komt. 

 

WOORD en BEELD (Liesbeth Arts van Casteren) 

 

In 2017 zijn nog een aantal interviews afgenomen. Deze zijn bewaard maar nog niet 

uitgewerkt, omdat er ook nog meer niet uitgewerkte geluidsopnames zijn. 

Er zijn diverse verhalen gepubliceerd in de Dorpskrant van Overasselt en Topic met 

een uitleg wat wij als Woord en Beeld uitdragen. Op de website zijn meer verhalen 

komen te staan. 

We hebben ons bezonnen op onze werkwijze en onze prioriteiten bijgesteld.  

Hoofdzaken worden: 

 bijscholing interviewtechnieken en verhalen schrijven; o.a. is Riny Jans hierbij 

behulpzaam; en Theo Dinnissen doet uitstekend schrijfwerk; 

 activiteiten werkgroep promoten; 

 verhalen vertellen/voorlezen. 

Oral History uitvoeren zoals het hoort, blijkt een te grote investering voor ons 

allen. We gaan ons in april van 2018 scholen in het schrijven en in het maken van 

kortere verhalen dan we deden.  
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We bezochten het Vertel event in Bunnik voor vrijwilligers en professionals in 

erfgoedinstellingen. 

Op onze vraag is vindbaarheidsonderzoek van onze erfgoedwebsite en onze 

werkgroep gedaan. Het rapport is naar Loes Weber gezonden. Zij meldde dat zij 

wat met de bevindingen kon doen. 

 

10. Erfgoedreeks: verkoop en plannen (Harrie Joosten) 

 
De verkoop van de cahiers uit de erfgoedreeks is in 2017 teruggelopen. 
Van beide cahiers is nog een gering aantal exemplaren over. 
 
Cahier nr. 1 over het Veer Grave - Nederasselt, had een oplage van 225 stuks waarvan er 
31 resteren. 
Cahier nr. 2 over het kasteel Heumen had een oplage van 275 stuks waarvan er 53 over 
zijn.  
 
Beide cahiers zijn nog te koop in de ReadShop in Malden en rechtstreeks bij het 
Erfgoedplatform. 
 
Cahier nr. 3 Canon van Heumen gaat binnenkort in druk en verschijnt nog voor de zomer. 
De feestelijke presentatie van de Canon is in voorbereiding. De inhoud is al te lezen op 
www.canonvanheumen.nl. 
 
Nieuwe uitgaven staan in de planning. 
In 2019 verschijnt cahier nr. 4 over de verdwenen en nog bestaande molens van Malden, 
Heumen, Over- en Nederasselt. 
In 2020 wordt cahier nr. 5 over het grootgrondbezit in Overasselt van de Middeleeuwen tot 
ca. 1850 uitgebracht. 
Verder: Vennengebied (Werkgroep Archeologie).  
 

7. Rondvraag en sluiting 
 
Wilbert Kruijsen: najaar 2018 starten met een nieuwsbrief. Indien belangstelling voor 
redactie: svp melden bij Wilbert (w.kruijsen@kabelfoon.net).  
 
Jos Gerrits/Heumen in Beeld: bereidheid tot samenwerking met werkgroep WOORD en 
BEELD wat fotoarchivering betreft. 
 
Harrie Joosten sluit de vergadering af en bedankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng.  
 

Volgende vergadering  
Nader vast te stellen. 
 
Na afloop van de vergadering geven Piet Arts en Piet van Casteren een presentatie over 
buurderij en museum De Lage Hof, van het eerste begin op de Garstkamp tot de locatie 
nu. De combinatie met zorg maakt het project uniek in Nederland. De Lage Hof heeft een 
grote schare gemotiveerde vrijwilligers die dit project dragen. 
 
Daarna wordt er onder leiding van Leo Ewals een quiz gehouden over onderwerpen uit de 
Canon van Heumen: de glorieuze winnaar is Harrie Joosten die de hoofdprijs bestaande uit 
‘eeuwige roem’ heeft ontvangen. 
 
Harrie Joosten bedankt De Lage Hof voor de gastvrijheid.  

mailto:w.kruijsen@kabelfoon.net

