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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 
10 april 2019 / VCM te MALDEN 

 
 

Aanwezig1: Annemieke Arts-van Lin, Henk van den Berg, Jan Paul Bevoort, Jef Gielen, Willy Gijsbers, Harrie 
Joosten, Wilbert Kruijsen, Piet Sanders, Rob Snel, Petra Thijssen, Frans Wildenborg (not.), Katja Zee 

Bericht van verhindering: Liesbeth Arts van Casteren, Ben Boersema, Wim Cousijn, Wilma Geertsen, Jos Gerrits, 
Mathieu Houben, Ronald Jansen, Hans van Lanen, Annie van Leuken, Marijne Magnée-Nentjes, Tini Martens, 
Anneke Meijsen, Frank Oerlemans 
 

1. Opening en Mededelingen  
 
Harrie Joosten opent de vergadering en heet allen van harte welkom.  
 
Er is een e-mail ontvangen van Liesbeth Arts van Casteren inzake energietransitie en de plannen voor het 
plaatsen van windmolens/zonneparken in de gemeente Heumen: zij bepleit primair aandacht voor 
energiebesparing en vervolgens voor alternatieve energievormen. Harrie Joosten: deze zienswijze is ingebracht 
bij de Energie Coöperatie Heumen. Jef Gielen: windmolens/zonneparken dienen zorgvuldig ingepast te worden 
in het landschap. 
 
Het Erfgoedplatform heeft een bescheiden financiële bijdrage geleverd aan de feestelijke dienst in de RK Kerk 
van Heumen t.g.v. de eerste H. Mis van Sander Kesseler in zijn geboortedorp. Het organiserend comité heeft 
hiervoor een dankbrief aan het Erfgoedplatform gestuurd.  
 
2. Verslag ALV van 31 oktober 2018 
 
Het verslag ALV van 31 oktober 2018 wordt ongewijzigd goedgekeurd.  
 
3. Bestuur 
 
De ALV gaat bij acclamatie akkoord met de herbenoeming van het bestuurslid Frans Wildenborg voor een 
tweede termijn van vier jaar. 
 
4. Erfgoedplatform 
 
Harrie Joosten licht het onderscheid tussen aangesloten ledeninstellingen en werkgroepen van het 
Erfgoedplatform toe. De ‘nieuwe’ werkgroepen zijn: Heerlijkheden Overasselt, Historie Worsum en Heumen in 

                                                            
1 Er zijn 12 aanwezigen, onder wie vertegenwoordigers van: bestuur, werkgroepen (ARCHEOLOGIE, GROEN, 
HEERLIJKHEDEN OVERASSELT, HISTORIE WORSUM, MOLENS, OMD, ROOD, WOORD en BEELD) 
en aangesloten instellingen Heemkunde Malden en Bos en Kuil. 
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Beeld. De negen aangesloten ledeninstellingen zijn vermeld op het Ledenregister van het Erfgoedplatform d.d. 
28 februari 2019.    
De werkgroep Canon van Heumen is voorlopig gestopt, aangezien er vooralsnog geen noodzaak bestaat voor 
het uitbrengen van een tweede druk. 
 
5. Financieel jaarverslag 2018 
 

Balans per 31-12-2018 
 
Saldo bank/pg   € 26.705,32    

Eigen Vermogen  € 29.990,32 
Cahiers in bezit  
219 x € 15,00   €   3.285,00 
   ---------------      --------------- 
   € 29.990,32      € 29.990,32 
 
Afschrijvingsregeling 
 Voorraad folders Kasteel Heumen, erfgoedplatform, werkgroep groen en molens.  

Cahiers Grave 20 en cahiers Heumen 55 en Canon van Heumen 144 stuks: 219 x € 15,00.  
 De provincie Gelderland heeft een subsidie toegekend van € 23.073,00 voor de uitvoering van 

het project: Inventarisatie historische heggen Wijchen en Heumen in het kader van het 
programma Functioneel Gebruik Erfgoed. De activiteiten betreffen: het vastleggen van locaties 
van historische heggen en houtwallen binnen het grondgebied van de gemeente Wijchen en 
Heumen. Ook deze gemeenten zullen nog een geldelijke bijdrage leveren voor dit project.  

 
Staat van inkomsten en uitgaven 2018 

 
Saldo per 3l-12-2017  €   5.445,91   Webreus/domein   €        28,65  
Subs. Gem. Heumen €   3.589,00  Kosten verkoop cahiers  €       268,31 
Subs. Prov. Geld.  € 23.073,00  Vergaderkosten   €       178,80 
Verkopen cahiers €   6.598,50   Drukkosten    €    4.364,93 
Creditrente  €         5,83  Portokosten    €        85,97  

Abonnementen    €       121,00 
Aanschaf/huur materialen €       308,40 
Diversen    €       141,41 
Ontwerpen enz.   €       406,56 
Representatiekosten   €       609,99 
Excursies/lezingen   €       340,50 
Prijsprinter    €    5.152.40 
 
Saldo PG per 3l-12-2018 
Spaarrekening   €  26.705,32  

   --------------      --------------- 
   € 38.712,24      €  38.712,24 
 
Penningmeester Petra Thijssen geeft een mondelinge toelichting op het jaarverslag 2018.  
− De subsidie van de gemeente Heumen voor het jaar 2018 t.b.v. € 3.589,00 is in dank ontvangen. 
− De projectsubsidie lnventarisatie Historische Heggen Wijchen en Heumen van de Provincie t.b.v.  

€ 23.073,00 is door het Erfgoedplatform ontvangen en zal op termijn ter beschikking worden gesteld aan 
de projectgroep. 

− De financiële situatie ziet er gezond uit. 
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6. Verslag kascommissie financieel jaarverslag 2018  
 
De kascommissie, bestaande uit Piet van Casteren en Theo Jetten, heeft het jaarverslag 2018 gecontroleerd en 
zonder enig voorbehoud goedgekeurd. De ALV verleent de kascommissie décharge en dankt haar voor haar 
inzet. 
 
7. Instelling nieuwe kascommissie voor het jaar 2019 
 
Piet van Casteren blijft zitting nemen in de kascommissie, Willy Gijsbers meldt zich aan als nieuw lid. 
 
8.  Financiële stand van zaken van 1 januari tot 1 maart 2019 
 

Overzicht van inkomsten en uitgaven  
 
Inkomsten      Uitgaven 
 
Subsidie Gemeente Heumen €    3.646,00  Representatiekosten  
Verkoop opbrengst Cahiers €       492,00  Woord en Beeld   €     275,26 
Creditrente   €          1,37  Bankkosten   €       35,99 
       Drukkosten   €       26,25  

   Landschapsproject  €     907,50  
                                   Kosten hosting One.com €     121,76 
    
 

Saldo RC       Saldo RC  
per 31-12-2018   €    2.409,98  per 01-03-2018   €   1.535,22 
Saldo SP      Saldo SP 
per 31-12-2018   €  24.295,34  per 01-03-2018    € 27.942,71 
    ---------------      -------------- 
    €  30.844,69      € 30.844,69 
 
Toelichting Petra Thijssen 
Het saldo op onze rekening is samengesteld o.a. door ontvangst van de jaarlijkse subsidie van de gemeente 
Heumen voor het Erfgoedplatform, daarin meegenomen de organisatie voor de Open Monumentendag en een 
subsidie van de Provincie Gelderland voor het Landschapsproject heggen en wallen. 
 
9. Verslagen werkplannen 2018 

 
Bestuur  

 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur kwam 9 maal bijeen. Terugkerende bespreekpunten zijn het werkplan, de website, financiën, 
erfgoedreeks, privatisering van de molens, voorbereiding ALV, lezingen, jaarlijkse excursie, overleg met de 
gemeente en actuele zaken van de werkgroepen. Bijzondere zaken waren de beëindiging van het 
voorzitterschap door Leo Ewals, de toekomstvisie van het Erfgoedplatform, de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), het logo en de erfgoedprijs. 
 
Groei Erfgoedplatform 
De aansluiting bij het Erfgoedplatform van de Heemtuin Malden en de Werkgroep Heerlijkheden Overasselt 
waren belangrijke gebeurtenissen. 
Het Erfgoedplatform wil uitgroeien tot een erfgoed kenniscentrum met op termijn eigen huisvesting en een 
nieuwsbrief of tijdschrift. Onderlinge samenwerking, de website, sociale media en publicaties in de 
erfgoedreeks zijn belangrijke hulpmiddelen.  
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In een beleidsbrief van 22 mei is deze toekomstvisie aan de ledeninstellingen en werkgroepen bekend 
gemaakt. 
 
Kerkelijk erfgoed in gevaar 
 

Namens de Werkgroep ROOD, Museum Jac Maris, St. Georgius Gilde en 
Heumen in Beeld heeft het bestuur heeft zijn zorgen geuit aan het 
parochiebestuur De Twaalf Apostelen over de toekomst van het RK 
kerkgebouw in Heumen. 
 
 
 
 
 

Bedreiging archeologisch erfgoed 
 
Namens de Werkgroep ARCHEO en de Werkgroep Heerlijkheden Overasselt 
stuurde het bestuur een brief naar de gemeente n.a.v. bouwprojecten met 
graafwerk aan de Valkstraat. In dezelfde brief is gepleit voor behoud van de 
schuur aan de Garstkampsestraat waar voorheen het agrarisch museum was 
gevestigd. 
 
 
 
 

Representatie Erfgoedplatform naar Erfgoed Gelderland 
 

Aan de vergaderingen van de Coöperatie Erfgoed Gelderland en andere bijeenkomsten werd 
deelgenomen. Jan Paul Bevoort heeft de overeenkomst getekend tot medewerking aan het 
boek Verhaal van Gelderland.  
 
 
 
 
 

 
Contacten zusterinstellingen elders in den lande 
Contacten werden onderhouden met Maas en Waal Cultuur Express over plannen voor de Canon van Maas en 
Waal.  
Het Erfgoedoverleg Maas en Waal was in april onze gast in het Museum Jac Maris.  
Met Huys te Moock werden mogelijkheden voor samenwerking verkend. 
Historische Vereniging Tweestromenland en Erfgoedplatform zijn een samenwerking gestart met het project 
Historische Heggen en Wallen. Het is opgezet en wordt uitgevoerd door Jef Gielen en Sjoerd Aertsen. De 
gemeenten Wijchen, Heumen en de Provincie Gelderland geven financiële ondersteuning. 
 
Overleg Erfgoedplatform en gemeente Heumen 
Twee maal per jaar vind het erfgoedoverleg plaats. Deelnemers zijn: wethouder en ambtenaren van de 
gemeente Heumen, het Gelders Genootschap en het Erfgoedplatform. 
In de maart-bijeenkomst is afscheid genomen van vertrekkend wethouder H. van den Berg. Gemeente en 
Erfgoedplatform maakten afspraken over een samenwerkingsagenda 2018-2021 voor de volgende 
bestuursperiode van het nieuwe college. 
 
De nieuwe wethouder M. Schoenaker kreeg kort na zijn aantreden een brief met informatie over de 
samenwerking van gemeente en Erfgoedplatform. In november volgde een kennismakingsgesprek. 
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In de oktober-bijeenkomst kwamen diverse onderwerpen aan bod: de agrarische schuur De Garstkamp, 
privatisering en herbestemming molens, de nieuwe Omgevingswet, het Kroonwerk Coehoorn, modernisering 
monumentencommissie en de stand van de samenwerkingsagenda.  
 
Presentatie Canon van Heumen 

De Canon van Heumen is in juni in het Verenigingsgebouw van 
Overasselt ten doop gehouden in een goed bezochte 
bijeenkomst. Na enkele korte presentaties door verschillende 
auteurs kreeg burgemeester Mittendorff het eerste exemplaar 
uit handen van redactievoorzitter Leo Ewals. 
 
 
 
 
 
 

 
Excursie voor leden Erfgoedplatform naar kasteel en museum Wijchen 

Op 26 september bezocht een groep van 16 personen het kasteel en 
museum Wijchen. Gastheren waren Jan Verhoogt en Ben Teubner 
(conservator).  
Het programma bestond uit 3 onderdelen: een presentatie over de 
bewoning van het vennengebied in de prehistorie, de expositie Wachters 
van het Noorden – Romeinen in Wijchen, en een rondgang door het kasteel. 
 
 
 

 
Algemene ledenvergaderingen 
De voorjaarsvergadering op 25 april in agrarische museum De Lage Hof trok 21 deelnemers. Bestuur en 
werkgroepen deden verslag over 2017. Voorzitter Leo Ewals en webmaster Loes Weber werden onder dank 
uitgezwaaid. De ALV stemde van harte in met de toetreding van Wilbert Kruijsen tot het bestuur. De 
vergadering werd gevolgd door een presentatie over het museum door Piet Arts en Piet van Casteren. De 
avond eindigde met een quiz o.l.v. Leo Ewals waarin de kennis van het Heumense erfgoed werd getest. 
 
De najaarsvergadering op 31 oktober was in Kanaalzicht in Heumen. Het aantal deelnemers was 21. Bestuur en 
werkgroepen presenteerden hun plannen voor 2019. De bestuursleden Petra Thijssen en Harrie Joosten 
werden herkozen. De Heemtuin Malden werd als nieuw lid verwelkomd en gepresenteerd door de voorzitter 
Wilma Geertsen. 
Na afloop gaf Harrie Joosten, namens de Werkgroep Heerlijkheden Overasselt, een voordracht met als titel 
Historie Overasselt – Wie hadden het voor het zeggen – Benedictijnen, Cisterciënzerinnen, adel, kerk en burgers.  
 
Communicatie en Publiciteit 

 
De website heeft grote veranderingen ondergaan. We zijn 
overgegaan naar een andere provider n.l. one.com. Onze 
webmaster Wilbert Kruijsen heeft deze grote klus geklaard. 
Hulp werd geboden door oud-webmaster Loes Weber en Paul 
Verheijen. De afzonderlijke websites voor de Canon en de 
Erfgoedreeks zijn samengevoegd met 
www.erfgoedheumen.nl.  
 
Nieuwsbrief 
Doordat de nieuwe opzet van de website veel tijd nam 

moesten de plannen voor de Nieuwsbrief worden uitgesteld tot 2019. 

http://www.erfgoedheumen.nl/
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Erfgoedreeks  
Van de 3 cahiers die tot nu toe zijn uitgebracht zijn de verkoopcijfers als volgt: 

Nr. Verkorte titel Verkoop 
1.  Veer Grave – Nederasselt 192 
2.  Kasteel Heumen 230 
3.  Canon van Heumen 465 

 
Cahier nr. 4 over de Molens van Heumen door Peter Pouwels, Tini Martens en Frans Wildenborg verschijnt in 
2019, evenals een boek door Geert Dibbets over de Tweede Wereldoorlog in Malden en Heumen. 
Voorlopige plannen voor 2020 zijn een cahier over het Kroonwerk Coehoorn door Jan Willemsen en een boek 
over het grootgrondbezit in Overasselt door Harrie Joosten en Gérard Derks. 

De werkgroep ARCHEO werkt aan een publicatie over de archeologie van het vennengebied. De werkgroep 
Heerlijkheden Overasselt heeft plannen voor een boek over de geschiedenis van Overasselt. 
 
Harrie Joosten: mondelinge toelichting  
Het afgelopen jaar is het Erfgoedplatform met zijn werkgroepen en aangesloten ledeninstellingen sterker op de 
kaart gezet, zowel naar het publiek als naar de gemeente (B&W en Raad) toe. 
 
Werkgroep ARCHEOLOGIE  
 
Katja Zee: mondelinge toelichting  
Mathieu Houben heeft het voorzitterschap overgedragen aan Katja Zee: Mathieu blijft wel lid van de 
werkgroep. 
 
De werkgroep is in 2018 op diverse onderwerpen zeer actief geweest, o.m.: 
− RK Kerk Heumen: geen verder archeologisch onderzoek nodig naar 19 vondsten; 
− opmerkelijke vondsten Werklandschap Overasselt en de Zilverberg; 
− in kader van Herdenking Market Garden inrichting van vitrine in Buurderij De Lage Hof te Overasselt; 
− inrichting vitrine gemeentehuis: metaaldetector-collectie, o.m. munten; 
− deelname aan OMD 2018: lezing over en wandeling in het vennengebied (i.s.m. Heemtuin Malden);  
− bijdrage aan boek Archeologie Nijmegen. 
 
Werkgroep GROEN  
 
1. Groene bijdrage OMD: de werkgroep heeft tijdens de afgelopen Open Monumentendag een wandeling 

georganiseerd langs de oude rijksgrens ter hoogte van de Biesseltse baan. Een kleine maar geïnteresseerde 
groep mensen heeft geluisterd naar verhalen uit het verleden en van het oude landschap.  

2. Cursus hoogstamfruit snoeien: de door de werkgroep geïnitieerde cursus wordt inmiddels georganiseerd 
door Landschapsbeheer Gelderland in samenwerking met Jeroen Charpentier en de gemeente Heumen. 
De afgelopen winter heeft een theorie-avond en praktijkdag plaats gevonden. Het aantal deelnemers is 
boven verwachting hoog en heeft potentie om een substantiële bijdrage te leveren aan het onderhoud van 
de gemeentelijke boomgaarden. De werkgroep Groen blijft betrokken als adviseur.  

3. Circumvallatielinie/kroonwerk Coehoorn: De initiatieven rondom de Brabantse Zuidwaterlinie beginnen 
meer vorm te krijgen. Zo ook de betrokken erfgoed-afdelingen die verband houden met de 
verdedigingswerken van Grave waaronder het kroonwerk Coehoorn. De eerste stappen zijn gezet naar 
herprofilering van het kroonwerk zowel op landschappelijk als recreatief gebied. Gemeente Heumen moet 
op dit punt nog een beetje wakker worden.  
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4. Oogstfeest Elshof: we kijken terug op weer een geslaagde editie met veel appels. Voor de komende edities 
is met de gemeente besproken om telkens het oogstfeest op de eerste zaterdag van oktober te houden.  

5. Inventarisatie historische heggen en wallen in Heumen en Wijchen: het door Jef Gielen gestarte onderzoek 
betreft een inventarisatie van heggen en heg-relicten met vlechtstructuren met het doel om een 
waardenkaart te maken voor de gemeenten Heumen en Wijchen. De financiering voor dit onderzoek is 
sinds afgelopen najaar rond en inmiddels is het veldonderzoek gestart. Jef heeft hulp van de 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Georg Müller die eerder voor grote delen van Europa een soortgelijke 
inventarisatie al heeft uitgevoerd. Studenten van de RUG helpen met de data-analyse en historisch 
geografische analyse. Binnenkort komt met de start van het groeiseizoen een einde aan het veldwerk en 
wordt een begin gemaakt met archiefonderzoek.  

6. Visualisatie motte Malderburcht: er is een impressie gemaakt van hoe een dergelijke visualisatie er in het 
veld uit zou kunnen gaan zien. Een rij panelen geeft de diameter van het oorspronkelijke profiel weer van 
de motte inclusief dubbele gracht. Inmiddels is er overleg met het RCE over de uitwerking van deze 
constructie.  

7. Kievitshofdam: er is inmiddels een jaar van beheer door Staatsbosbeheer achter de rug. In het najaar heeft 
een evaluatie van het beheer plaats gehad en dat heeft geleid tot enkele aanscherpingen. Voor het 
komende jaar blijft het doel om delen van het beheer door de Landschapsbrigade te laten uitvoeren.  

 
Verder is de werkgroep nauw betrokken bij het nieuwe Landschapsontwikkelingsplan 2019 - 2027 van de 
gemeente waarvoor wij een groot aantal projecten hebben ingediend. Momenteel zijn wij nog in overleg met 
de gemeente welke uitwerking dit concreet gaat hebben. De Landschapsbrigade en kleinschalige projecten in 
het agrarische natuurbeheer zijn voor de gemeente de eerste prioriteit. Op beide punten wordt momenteel in 
de werkgroep nagedacht over onze positie. In navolging van de lange termijn visie van het bestuur van het 
Erfgoedplatform wil de werkgroep meer optreden als kennis- en adviescentrum in het groene erfgoed. Op het 
terrein van het agrarische natuurbeheer betekent dit mogelijk dat onze focus meer zal liggen op de 
cultuurhistorische gebruiksaspecten van het landschap die in het verleden hun uitdrukking hebben gehad in 
bijvoorbeeld vlechtheggen en griendcultuur in plaats van de meer vanuit biodiversiteitsoogpunt beheerde 
landschapselementen die gefinancierd kunnen worden vanuit het Collectief Agrarische Natuurbeheer 
Rivierenland.  
 
Jef Gielen: mondelinge toelichting  
Het project ‘heggen en hagen’ is voortvarend gestart. De veldregistratie is voor ¾ klaar en kan najaar/winter 
2019/2020 afgerond worden (250 historische heggen en 50 historische wallen). Drie studenten RuG doen 
archief- en case studie. Jef ziet mogelijkheden om samen te werken met de werkgroepen ARCHEOLOGIE, 
GROEN en ROOD. 
 
Werkgroep MOLENS  
− In 2018 zijn regelmatig vergaderingen gehouden van molenaars samen met de gemeente. 
− Na een stagnatie is het onderhoud van de drie molens weer op peil. De situatie op het gebied van 

risicobeheer, veiligheid en arbo is in kaart gebracht en de noodzakelijke maatregelen zijn genomen. 
− De gemeente is in overleg met twee potentiële kopers van de Joannusmolen (Heumen) en de Maasmolen 

(Nederasselt): heeft in 2018 (nog) niet tot resultaat geleid.  
− Ron van Stiphout is gestopt als molenaar op de Zeldenrust. Per 1 januari 2018 zijn Stijn Arts, Nico en Wilma 

van den Broek de nieuwe molenaars. In Overasselt heeft zich een Steungroep Zeldenrust gevormd, ook in 
samenwerking De Lage Hof.  

− In geval van verkoop van molens (zie onder 3) zal een beheerstichting worden opgericht: hierover is 
oriënterend contact met de gemeente.  

− De molens hebben deelgenomen aan de Nationale Molendag, Maasvensters Overasselt en aan de Open 
Monumentendag.  

− Er is een begin gemaakt met het cahier De Heumense molens in de Erfgoedreeks (verwachte verschijning: 
2019). 

− De Zeldenrust is een opleidingsmogelijkheid tot vrijwillig molenaar aan het voorbereiden.  
 



 
 
 

 
8 

Frans Wildenborg: mondelinge toelichting  
B&W hebben een aanbiedingsbrief aan de Raad gestuurd over mogelijke verkoop van molens: de 
Joannusmolen in Heumen en de Maasmolen in Nederasselt. Deze brief wordt op 18 april 2019 in de Cie. 
Leefomgeving behandeld. 
 
Werkgroep OPEN MONUMENTENDAG  
 
Op de website van het Erfgoedplatform staat een uitgebreid verslag van OMD 2018: zie 
www.erfgoedheumen.nl/wg-omd.php 
 
Harrie Joosten: mondelinge toelichting 
Thema OMD 2018: Europa. Goed bezocht: 410 bezoekers die ca. 1000 bezoeken hebben afgelegd.  
 
Werkgroep ROOD  
 
De uitwerking van  de erfgoedprijs is de laatste maanden in volle gang. 
Inmiddels is het voorstel van de werkgroep Rood besproken met ons bestuur en heeft er onlangs een gesprek 
plaatsgevonden met de wethouder om de erfgoedprijs dit jaar te gaan instellen. 
  
Het ligt in de bedoeling om de erfgoedprijs in het Open Monumentenweekend in september 
(14/15 september 2019) toe te gaan kennen voor de eigenaren van een bijzonder pand in de gemeente 
Heumen. De onderwerpen die met de wethouder besproken zijn betreffen de criteria, selectie panden, wijze 
van publiciteit, vaststelling juryleden, wijze van waardering winnaar en natuurlijk de begroting. 
De afspraak is dat de werkgroep Rood dit gaat organiseren en dat de gemeente gaat faciliteren. Het idee is dat 
de erfgoedprijs tweejaarlijks, met telkens andere criteria voor de eigenaren van de panden, georganiseerd 
wordt door de werkgroep Rood. 
 
Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de inventarisatie van de graven op de diverse kerkhoven in onze 
gemeente.  
 
Petra Thijssen: mondelinge toelichting 
Erfgoedprijs wordt tweejaarlijks toegekend. Dit jaar gaat het om bijzondere panden. Een onafhankelijke jury 
kiest uit de aanmeldingen 10 genomineerden, waaruit de winnaar wordt gekozen. Uitreiking prijs op OMD 15 
september 2019 in het Protestants kerkje in Heumen. De winnaar ontvangt een oorkonde + schildje.  
 
De inventarisatie van bijzondere graven is vrijwel afgerond en het daarop te voeren beleid is in bespreking.   
 
Werkgroep Woord en Beeld  
 
In 2018 en begin 2019 zijn enkele interviews afgenomen over oorlog en bevrijding met het oog op 75 jaar 
herdenking Market Garden in 2019. 
In 2018 hebben we onze prioriteiten bijgesteld en gewerkt aan onze hoofdzaken. 
− Bijscholing. Deze heeft geresulteerd in het schrijven van enkele kortere verhalen, die in de Dorpskrant van 

Overasselt gepubliceerd zijn.  
− Activiteiten werkgroep promoten. Door publicaties in Topic en de Dorpskrant met uitleg wat wij als Woord 

en Beeld uitdragen. 
− Uitbreiding werkgroep gewenst. Persoonlijke benadering heeft nog niet geleid tot uitbreiding.  
− Verhalen vertellen/voorlezen. Er is in september 2019 een vertelochtend inzake Operatie Market Garden 

georganiseerd. 
 

http://www.erfgoedheumen.nl/wg-omd.php
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Bibliotheek 
Boeken van Overasseltse auteurs zijn binnenkort te leen in de bibliotheek van Overasselt. W en B heeft 
gesproken met mensen van de bibliotheek en hun medewerking is toegezegd. Boeken die W en B al heeft, 
krijgen een plaats bij de studiehoek. Om het Overasselts geschreven erfgoed compleet te maken plaatst W en B 
een oproep in de media.  
 
Willy Gijsbers: mondelinge toelichting 
Nieuw lid werkgroep: Annemieke Arts-van Lin, Overasselt. 
Er volgen meer bijdragen aan de Vertelochtenden in het Verenigingsgebouw Overasselt. 
 
Werkgroep Heerlijkheden Overasselt 
 
Piet Sanders: mondelinge toelichting 
In 2018 zijn drie historische wandelingen in/rond Overasselt ‘geopend’, incl. flyer en info op website 
www.erfgoedheumen.nl. Binnenkort worden informatieborden op de route geplaatst, met QR-code.  
 
10. Erfgoedreeks: verkoop en plannen  
 
Zie onder 9: Bestuur  Erfgoedreeks. 
 
11.  Start boekenreeks 
 
De cahiers van de Erfgoedreeks zijn toegankelijk voor een breed publiek: toegankelijk geschreven, veel 
afbeeldingen en in omvang beperkt. Daarnaast gaat het Erfgoedplatform ook boeken op de markt brengen: 
verdiepend en meer specialistisch. 
 
Het eerste boek is in voorbereiding: ‘Achter het front’ van de hand van Geert Dibbets. Dit boek zal verschijnen 
in het kader van de Herdenking Market Garden 2019.  
 
12.  Overige bespreekpunten 

 
Nieuwsbrief 
Opzet (elektronische) nieuwsbrief Erfgoedplatform: Jan Paul Bevoort heeft een voorstel gepresenteerd dat 
door de ALV wordt verwelkomd. Voorstel zal op korte termijn concreet worden uitgewerkt. 
 
Excursie  
De excursie gaat naar Venray d.d. 21 juni 2019: nadere info volgt.  
 
14. Rondvraag en sluiting 
 
Harrie Joosten bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. 
 
 
 
Aansluitend aan de vergadering heeft Frans Wildenborg een korte presentatie verzorgd over de molens in 
Heumen, Malden, Overasselt en Nederasselt, naar aanleiding van het najaar 2019 te verschijnen deel De 
Heumense molens in de Erfgoedreeks.  
 
Dit verslag is goedgekeurd door de ALV van 30 oktober 2019. 

http://www.erfgoedheumen.nl/

