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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 
31 oktober 2018 / Kanaalzicht Heumen 

 
 

Aanwezig1: Jan Paul Bevoort, Piet van Casteren, Wim Cousijn, Theo Dinnissen, Wilma Geertsen, Jos 
Gerrits, Jef Gielen, Willy Gijsbers, Ronald Jansen, Harrie Joosten, Emiel Kerkhoff, Wilbert Kruijsen, 
Annie van Leuken, Tini Martens, Julian van Meegen, Annette Mengde, Frank Oerlemans, Petra 
Thijssen, Frans Wildenborg (not.)  

Op uitnodiging: Jan van Dreumel, Jo van Lieshout (St. Antonius Abt Gilde, Overasselt) 

Bericht van verhindering: Liesbeth Arts van Casteren, Ben Boersema, Geert Dibbets, Leo Ewals, 
Mathieu Houben, Marijne Magnée-Nentjes, Anneke Meijsen, Katja Zee 
 

1. Opening en Mededelingen  
 
Harrie Joosten opent de vergadering en heet allen van harte welkom.  
 
2. Verslagen ALV van 15 november 2017 en van 25 april 2018  
 
Omdat het verslag ALV van 15 november 2017 niet was mee gestuurd met de stukken voor de ALV 
van 25 april 2018, wordt dit verslag nu ter goedkeuring aan de vergadering voorgelegd.  
 
Het verslag ALV van 15 november 2017 wordt goedgekeurd, met de aantekening dat de onder punt 3 
genoemde Werkgroep Historie Overasselt haar naam heeft gewijzigd in: Werkgroep Heerlijkheden 
Overasselt.  
 
Het verslag ALV van 25 april 2018 wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 
3. Bestuur 
 
De ALV gaat bij acclamatie akkoord met de herbenoeming van de bestuursleden Harrie Joosten en 
Petra Thijssen voor een tweede termijn van vier jaar. 

                                                           
1 Er zijn 21 aanwezigen, onder wie vertegenwoordigers van: bestuur, werkgroepen (ARCHEOLOGIE, GROEN, 
MOLENS, OMD, ROOD, WOORD en BEELD), aangesloten instellingen (Heemkunde Malden, Heemtuin 
Malden, Heumen in Beeld, Museum De Lage Hof, St. Georgius Gilde Heumen, Werkgroep Heerlijkheden 
Overasselt, Werkgroep Historie Worsum) en St. Antonius Abt Gilde Overasselt. 
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4. Erfgoedplatform 
 
Heemtuin Malden heeft zich aangemeld als lid van het Erfgoedplatform (aangesloten instelling). Als 
belangrijke natuurvereniging binnen de gemeente Heumen juicht de ALV de toetreding van de 
Heemtuin bijzonder toe.  
Voorzitter Wilma Geertsen introduceert de Heemtuin door één onderdeel te belichten, namelijk het 
akkerbeheer. Elk jaar wordt een akker op ecologische en ambachtelijke manier bewerkt, ingezaaid 
met diverse graansoorten, en er wordt handmatig geoogst. Het geoogste zaad wordt het volgende 
jaar weer ingezaaid. Op de graanakker groeit ook een diversiteit aan kruiden en bloemachtigen. 
Vrijwilliger Erik Westerman heeft veel kennis van deze wijze van traditioneel akkerbeheer.   
 
5. Financiële stand van zaken tot 1 oktober 2018  
 

Overzicht van inkomsten en uitgaven  
tot 1 oktober 2018 

 
Inkomsten     Uitgaven 

 
Subsidie Gem. Heumen €   3.589,00  Representatiekosten €     292,01 
Verkoop opbrengst     Wkgr Woord en Beeld €     163,21 
diverse cahiers  €   4.772,50  Bankkosten  €     102,54 
Creditrente  €         5,83  Portokosten  €      74,87 

   Kosten Webreus €      28,65 
   Vergaderkosten  €      75,-- 
   Kosten foto’s Canon €     131,90 
   Drukk. posters Canon €       71,-- 
   Aanvullende betaling 
   auteur Cahier 1  €     124,88   

Ontwerp cahiers enz.  €  3.445,-- 
                                    Lidm. Gelders Erfgoed €     121,-- 
   Kosten OMD drukkosten 
   Boekjes en posters €     489,61 
   Ontwerp boekje OMD €     242,-- 
                                    Prijsprinter 
   drukkosten div cahiers €  4.326,66  

 
Saldo RC      Saldo RC  
per 31-12-2017  €      156,40  per 01-10-2018  €  1.295,34 
Saldo SP     Saldo SP 
per 31-12-2017  €   5.289,51  per 01-10-2018   €  2.829,57 

    --------------     -------------- 
    €  13.813,24     € 13.813,24 
 

Toelichting 
Subsidie Gemeente Heumen: € 3.589,00 (2018). Hierin zit een bijdrage van € 1.267,00  
voor OMD. 

 
Penningmeester Petra Thijssen geeft een toelichting op dit overzicht. Op dit moment is het saldo op 
de rekening rond € 2.900. De ALV heeft geen opmerkingen. 
 
6. Begroting 2019 
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Inkomsten   Uitgaven 

 
Subsidie Gem. Heumen €   3.600,-- Secretariaatskosten €   100,-- 
incl. bijdrage OMD      

   Portokosten -    100,-- 
   OMD activiteiten - 1.400,-- 
   Kosten website -    100,--  
   Representatiekosten -    100,--  
   Vergaderkosten -    150,-- 
   Kosten lezing -    100,-- 
   Kosten excursie -    100,-- 
   Lidmaatschap  
   Erfgoed Gelderland -    120,-- 
   Reserve Erfgoedreeks- 
   deel Molens -2019     - 3.500,-- 
   Reserve publicaties 
   /toekomst -    700,-- 
   Erfgoed en werkgroepen - 2.500,-- 
 

t.l.v. RC - 5.600,-- Onvoorziene uitgaven -    230,--  
 ------------   -------------        

                                                      €   9.200,--   €   9.200,-- 
 
Na een toelichting door penningmeester Petra Thijssen wordt de begroting 2019 door de ALV 
unaniem goedgekeurd. 

 
7. Werkplannen 2019  
 
BESTUUR  

 
1. Representatie 

− Coöperatie Erfgoed Gelderland 
− Erfgoedoverleg Maas en Waal 
− Zusterverenigingen regio 

2. Erfgoedoverleg met gemeente Heumen (2x per jaar) 
3. Coördineren en stimuleren activiteiten aangesloten verenigingen en werkgroepen 
4. Excursie voor leden 
5. Organiseren algemene ledenvergaderingen 
6. Lezing voor leden 
7. Communicatie 

− Publicatie in Topic 
− Website en facebook 
− Erfgoedreeks 
− Nieuwsbrief 
− Beeldbank 
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Toelichting Harrie Joosten 
Ad 2. Dit najaar heeft een eerste overleg plaatsgevonden in het bijzijn van de nieuwe wethouder 
Schoenaker die erfgoed in zijn portefeuille heeft. 
 
Toelichting Wilbert Kruijsen 
Ad 7. De inhoud van de ‘oude’ website is nu overgezet naar de ‘nieuwe’ website; de feel & look 
wordt nog verbeterd; verzoek aan alle betrokkenen om zoveel mogelijk (actuele) informatie met 
beeldmateriaal te sturen naar de webmaster: w.kruijsen@kabelfoonnet.nl. 
Vanaf 2019 wordt gestart met een halfjaarlijkse nieuwsbrief. 
Ook wordt een beeldbank voorbereid. 
 
Reactie ALV 
De ontwikkelingen rond de ‘nieuwe’ website worden als zeer positief gezien. 
 
ARCHEOLOGIE  

 
 NAAM BESCHRIJVING TREKKER 

1 Vitrines 
Gemeentehuis 

Inrichting expositie in vitrines gemeentehuis. 
Overleg over de plaatsing van de vitrines 

PetraThijssen 

2 Market Garden 
Herdenking 

Medewerking aan de organisatie en uitvoering van 
de herdenking 

Theo Groeneveld 

3 Nationale 
Archeologiedagen 

Onderzoek naar de mogelijkheden en evt. 
voorbereiding en uitvoering van een middag 
i.h.k.v. De Nat. Archeologiedagen 

Tess Doorewaard 

4 Leskist Onderzoek naar de mogelijkheden van het 
ontwikkelen van een 'leskist' voor archeologie-
educatie op basisscholen. 

Frank Oerlemans 

5 Vennencahier Materiaal verzamelen voor een later te schrijven 
cahier over de Vennen en de bewoners. 

Tess Doorewaard 

6 Vitrines 2020 Nieuwe invulling vitrines gemeentehuis voor 2020 Marijne Magnee 

7 Onderzoeksproject Onderzoeken nieuwe 
uitwerking/onderzoeksproject m.n. Vondsten 
m.b.t. De Romeinse Wachttoren 

Marijne Magnee 

8 Expositie 
Schoonenbburg 

Voorbereiding van een expositie over de opgraving 
bij werklandschap Schoonenburg/Overasselt 

Frank Oerlemans 

9 Projectvoorstel 
Sleeberg 

Projectvoorstel maken over gemeentelijk 
monument Sleeberg: historische betekenis en 
onderzoeksmogelijkheden  

Harrie Joosten 

    

 

mailto:w.kruijsen@kabelfoonnet.nl
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Toelichting Frank Oerlemans 
Ad 1. Binnenkort richt de werkgroep de vitrines opnieuw in met archeologische vondsten uit de 
collectie van Jo van Lieshout 
Ad 4. In Arnhem is al een leskist ontwikkeld: aan de hand daarvan wordt ook door de werkgroep een 
leskist ontwikkeld. 
Ad 8. Het rapport van RAAP zal eind 2019 beschikbaar zijn. Daarna zal een expositie worden ingericht: hierover 
is contact met Buurderij De Lage Hof. 

 
CANON VAN HEUMEN  
Toelichting Harrie Joosten 
Tot nu toe zijn enkele ongewijzigde bijdrukken van de eerste druk gemaakt. Het is de bedoeling op 
een geschikt moment een herziene tweede druk te maken. Iedereen wordt gevraagd om voor deze 
tweede druk suggesties voor correcties en/of aanvullingen, of voorstellen voor aangepaste of nieuwe 
vensters te sturen naar: info@erfgoedheumen.nl. 
 
GROEN ERFGOED  

 
Nr. Onderwerp Status Toelichting 
1 Werkplan 2019 (01) loopt Cursus nr. 2 snoeien hoogstamfruitbomen 

2 Werkplan 2019 (02) loopt 
Snoeien boomgaarden Elshof, Monumentweg en 
Heumen Noord 

3 Werkplan 2019 (03) loopt Beheer kasteelterrein Heumen en Kievitsdam 
4 Werkplan 2019 (04) loopt Publicatie circumvallatielinie 
5 Werkplan 2019 (05) loopt Oogstfestival Elshof 
6 Werkplan 2019 (06) loopt Heumen aan het Water 

7 Werkplan 2019 (07) loopt 
Inventarisatie Heggen en Wallen Wijchen en 
Heumen 

8 Werkplan 2019 (08) loopt Visualisatie Motte Malderburcht 
9 Werkplan 2019 (09) nieuw Uitbreiding Heggen- en Knotbomenstructuur.  

10 Werkplan 2019 (10) nieuw 
Herintroductie griendcultuur – teelt, hakken, 
bewerken, producten 

11 Werkplan 2019 (11) nieuw Herstel historische scheidingswallen/heggen 
 

Toelichting Roland Jansen 
Ad 3. Hierover wordt overleg gevoerd met Staatsbosbeheer. 
Ad 4. Op basis van een bestaand rapport van Hans Dingemanse over Kroonwerk Coehoorn wordt een 
publicatie voorbereid. 
Ad 6. Hier gaat het om een veelomvattend project waarbij o.m. de gemeente en Rijkswaterstaat 
nauw betrokken zijn.  
Ad 7. De benodigde subsidie is toegekend: de inventarisatie start nog in 2018. 
Ad 8. Er wordt gewerkt aan een impressie t.b.v. de gemeente. 
 
Toelichting Jef Gielen 
Ad 10. Herplant-project i.s.m. De Lage Hof.  

mailto:info@erfgoedheumen.nl
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MOLENS  
 
1. Realisatie jaarlijks onderhoud molens 
2. Gesprekken met gemeente over eventuele verkoop van Joannusmolen en Maasmolen 
3. Voorbereiden van een overkoepelende beheersstichting  
4. Publicatie ‘De Heumense molens’ in de Erfgoedreeks 
5. Maken van een nieuwe flyer  
6. Deelname aan Molendagen, Open Monumentendag en andere open dagen 
7. Versterken van lokale banden, zoals Steungroep Zeldenrust 
8. Voorbereiden lespakket basisonderwijs 
 
Toelichting Frans Wildenborg 
Ad 1. Het regulier onderhoud is na jaren van enige vertraging weer op peil. 
Ad 2 en 3. De gemeente is een hernieuwd voorstel aan het voorbereiden tot verkoop van de 
Joannusmolen (Heumen) en de Maasmolen (Nederasselt). Het oprichten van een beheerstichting zal 
daarvan deel uitmaken. 
Ad 4. Volgend jaar verschijnt een nieuw deel in de Erfgoedreeks, getiteld: De Heumense molens. 
 
OPEN MONUMENTENDAG  
 
Toelichting Petra Thijssen 
De OMD 2018 is door ruim 400 bezoekers bezocht. Een nieuw onderdeel was het kinderprogramma 
in Malden.  
Het thema van OMD 2019 is: ‘Plekken van plezier’. De voorbereidingen starten januari 2019. Mogelijk 
wordt de organisatiestructuur (nu: per dorp) aangepast. Jos Gerrits en Tini Martens (Dorpscomité 
Heumen) stoppen hun werkzaamheden na een jarenlange inzet: Harrie Joosten bedankt hen daar 
hartelijk voor.  
 
ROOD ERFGOED  
 
 Naam Beschrijving Trekker 

1.        Erfgoedprijs 
gehele gemeente 
Heumen 

Diverse malen is over dit onderwerp een 
bijeenkomst georganiseerd. Wij zijn nu als 
werkgroep hiermee in de afrondende fase. 
Voorstel wordt binnenkort gedaan aan de 
gemeente. 
Invoering erfgoedprijs voor de gehele gemeente 
Heumen zal in 2019 plaatsvinden en jaarlijks 
terugkeren. 

De gehele 
Werkgroep Rood 

2.       Monumenten-
advies aan 
gemeente  

  

Wij adviseren de gemeente Heumen met 
betrekking tot hun erfgoedbeleid op het gebied 
van monumenten, karakteristieke en 
beeldbepalende panden en ensembles.  
Voorstel bij genoemde panden schildjes of 
plaatjes aan de gevel te bevestigen. 

 De gehele  
 Werkgroep Rood 
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3.       Monumenten-
advies aan 
particulieren  

Wij willen hulp gaan bieden bij het behoud van 
monumenten, karakteristieke en 
beeldbepalende panden en ensembles met 
name aan particulieren, en hen algemene 
richtlijnen geven 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 geld. Hierbij maken wij gebruik  van onze 
eigen netwerken, zoals het Gelders 
Genootschap en Gelders Erfgoed. 
 

De gehele   
Werkgroep Rood 

4.        Begraafplaatsen Inventarisatie begraafplaatsen gemeente 
Heumen  
wordt verder uitgewerkt. 
Daarna wordt in overleg met de gemeente 
beleid hiervoor ontwikkeld.  
                 

 De gehele   
 Werkgroep Rood 

 
Toelichting Petra Thijssen 
Ad 1. Het is de bedoeling de Erfgoedprijs (geldend voor de gehele gemeente) voor het eerst najaar 
2019 uit te reiken. 
Ad 2. Op basis van eerdere inventarissen is de werkgroep ROOD bezig een compacte lijst van 
beeldbepalende panden in de gemeente samen te stellen. 
Ad 4. Inventarisatie is in volle gang: het kan gaan om bijzondere grafmonumenten of om graven van 
bijzondere personen. Met de bedoeling om ruiming van deze graven in de toekomst te voorkomen.  
  
WOORD en BEELD  
 
• Uitgeven van een flyer Woord en Beeld. 
• Uitwerken van de gehouden interviews in korte verhalen en publiceren op websites  

en in de media.  
• We blijven verhalen en beeldmateriaal verzamelen.  
• Samenwerken met andere werkgroepen van het Erfgoedplatform om deskundigheid te bundelen 

en ons verder te scholen in het maken van presentaties, zoals bijvoorbeeld PowerPoint.  
• Een mogelijke bijdrage aan de 75-jarige herdenking  Operatie Market Garden in 2019. 
 
Toelichting Annie van Leuken 
Prioriteit heeft het verzamelen van verhalen en beeldmateriaal, vooral omdat inwoners die nog 
verhalen van vroeger kunnen vertellen, steeds ouder worden. De werkgroep blijft op zoek naar 
mensen die bereid zijn om deze opgenomen interviews/verhalen uit te werken.  
Op de website staan al verschillende, bijzonder interessante verhalen.  
 
Algemeen 
De ALV stemt in met de gepresenteerde werkplannen 2019 van het bestuur en de verschillende 
werkgroepen. 
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8. Erfgoedreeks: verkoop en plannen  
 
De verkoop van de drie verschenen delen in de Erfgoedreeks loopt goed: 
− Veer Grave-Nederasselt: 228 ex. 
− Kasteel Heumen:  282 ex. 
− Canon van Heumen: 474 ex.  
 
Planning nieuwe delen: 
2019: De Heumense molens 
2020: Grootgrondbezit Overasselt. 
 
Verdere planning: 
− Geologie/archeologie Vennengebied (Werkgroep Archeologie) 
− Geschiedenis van Overasselt (Werkgroep Heerlijkheden Overasselt). 
 
9. Nieuw logo Erfgoedplatform  
 
Het Erfgoedplatform wil een nieuw logo laten ontwerpen: suggesties daarvoor worden bijzonder op 
prijs gesteld.   
 
10. Rondvraag en sluiting 
 
Frank Oerlemans (Werkgroep ARCHEOLOGIE) 
Er bestaat grote zorg over twee bouwprojecten in Overasselt waarbij geen of onvoldoene 
archeologisch onderzoek is gedaan. 

 
Wim Cousijn (Werkgroep Heerlijkheden Overasselt)  
De gemeente heeft plannen om de Garstkamp te verbouwen tot woningen en bij dit pand woningen 
te bouwen. Sloop van de beeldbepalende schuur is niet uitgesloten. Het is zorgelijk dat de 
cultuurhistorische waarde van de Garstkamp en het gebied rond het voormalige NH kerkje niet 
wordt erkend. 
 
Het Erfgoedplatform zal in een brief aan de gemeente Heumen beide zaken met urgentie aan de 
orde stellen en aandringen op spoedig overleg hierover.  
 
Voorzitter Harrie Joosten sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en 
inbreng. 
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Lezing 
Aansluitend aan de vergadering heeft Harrie Joosten namens de Werkgroep Heerlijkheden 
Overasselt een boeiende presentatie gehouden: Wie hadden het voor het zeggen in Overasselt?. 
Vanaf de Middeleeuwen komen kloosterorden, adellijke families en patriciërs voorbij, waarna vanaf 
de 19e eeuw de (gegoede) burgerij  het heft in handen neemt.   
 
Deze presentatie is geplaatst op de website www.erfgoedheumen.nl 


