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ERFGOEDPLATFORM
GEMEENTE HEUMEN
Open Monumentendag 2019
Door goede samenwerking van het Erfgoedplatform en de gemeente ontstond een aantrekkelijk
programma op zondag 15 september voor Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt. Het
landelijke thema ‘Plekken van Plezier’ kwam aan bod in fototentoonstellingen in Malden en Heumen.
Het programma werd vooral bepaald door de molens, musea, kerken, gilden, pontveren, heggen en
wallen, zangkunst, schilderkunst, verhalen en gedichten. In totaal bezochten 639 bezoekers de OMDactiviteiten in de vier kernen.
MALDEN
In Malden konden bezoekers terecht in het Harmonica- en
accordeonmuseum De Muse, de Heemtuin, Villa Klein Heumen
en landgoed De Elshof. In en buiten de St. Antonius Abt kerk
aan het Kerkplein trokken vier activiteiten de aandacht: de
Stichting Heemkunde Malden, genealogisch onderzoek door
Toon Janssen, een fototentoonstelling ‘Plekken van Plezier’ en
een workshop schilderen voor kinderen o.l.v. kunstenares
Nettie Mulder. Het kunstwerk van 2018 en dit jaar zal een plek
krijgen in het gemeentehuis.
HEUMEN
De Joannusmolen draaide voor de bezoekers die verder konden genieten van het historische en
kostbare zilver van het St. Georgiusgilde in Kanaalzicht waar de werkgroep Heumen in Beeld ook een
fotoexpositie ‘Plekken van Plezier’ had ingericht. Het Ateliermuseum Jac Maris was open voor
publiek. In de St. Joriskerk gaf Leo Ewals tekst en uitleg bij het grafmonument van de gebroeders Van
Nassau en de plaquette door Jac Maris.
OVERASSELT
Het agrarisch museum De Lage Hof was het centrum voor de
viering van 75 jaar Market Garden. Dit trok veel publiek
waardoor de belangstelling voor de OMD-activiteiten in het
gedrang kwam. Desalniettemin genoten bezoekers van de
prachtige koorzang door Intervalli in de Oude Kerk, gedichten
en verhalen van Koos van Casteren en Hend de Kleijn verteld
door Theo Berlie in de St. Antonius Abt kerk, de Market
Garden wandeling, de molen Zeldenrust, de excursie in het
vennengebied met Jef Gielen langs historische heggen en
wallen, het Maasveer tussen Linden en boerderij Den Tempel
en de diapresentatie in de veldschuur aan de Maasdijk door de werkgroep Heerlijkheden Overasselt.
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NEDERASSELT
De gemeente Grave i.s.m. de Stichting Menno van
Coehoorn verzorgde op zaterdag en zondag een
veerpontje tussen de Maaspoort in Grave en het
Kroonwerk Coehoorn. Veel Gravenaren staken de Maas
over om de overkant te bezoeken en informatie te krijgen
over de plannen van de gemeente Heumen met het
Kroonwerk Coehoorn. De Maasmolen en het protestantse
kerkje trokken veel belangstellenden. Het dijkmagazijn
met de aandachttrekkende schildering van een pronte
dame werd ook goed bezocht.

Achter het front
Op 17 september is in Maldensteijn in Malden tijdens een feestelijke bijeenkomst in het kader van de
herdenking van 75 jaar Market Garden het boek Achter het front van Geert Dibbets gepresenteerd. In
het boek wordt gedetailleerd beschreven hoe met name de dorpen Malden en Heumen de laatste
oorlogsdagen en de periode daarna zijn doorgekomen. Volgens de auteur een relatieve oase van
rust vergeleken met frontstad Nijmegen en de harde gevechten rondom Groesbeek.
Achter het front is het eerste boek dat het Erfgoedplatform uitgeeft naast de reeks cahiers.

Prijs € 20,Te koop bij de ReadShop Malden of te bestellen bij het
Erfgoedplatform: http://erfgoedheumen.nl/boekenreeks.php

Schatgraven in Overasselt
Het klinkt wat oneerbiedig maar zo is het zeker niet bedoeld. Er zijn weer sporen van bewoning
gevonden in Overasselt, nabij het oude Hervormde kerkje. Voor een daar in de buurt liggende
bouwkavel heeft zich een koper gemeld, maar die wilde zeker zijn dat zijn plannen niet doorkruist
zouden worden door archeologische vondsten in de bodem. Daarop is ter plekke een
sleuvenonderzoek gedaan, zeg maar een onderzoeksopgraving. De resultaten daarvan maken het
noodzakelijk dat voor begin van de bouwactiviteiten een volledige opgraving wordt gedaan. En dat
gaat gebeuren, anders wordt de kavel niet vrijgegeven voor bebouwing.
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Brochure Woord en Beeld
De werkgroep Woord en Beeld heeft een fraaie brochure gemaakt.
Daarin wordt duidelijk uiteengezet wat de werkgroep doet, zou willen
doen en heeft gedaan.
Behalve van tekst is de flyer voorzien van tal van historische foto’s.
Het kan niet anders of je krijgt na lezing zin om bij Woord en Beeld aan
de slag te gaan.
Kijk voor meer info op:
http://erfgoedheumen.nl/wg-woord-beeld.php

Fietsen met B&W
Fietsen met B&W doe je niet elke dag. Mede daarom was het een verfrissende ervaring om op een
zonnige dag met de dagelijkse bestuurders van onze gemeente eens langs een aantal historische
plekken te gaan. Het programma was iet wat overladen, waardoor twee geplande stops moesten
worden overgeslagen. In het Hervormde kerkje van Overasselt werd door voorzitter Harrie Joosten
een overzicht gegeven van de werkzaamheden van het Erfgoedplatform. Na een lunch fietste het
gezelschap langs oude heggen aan de Tempelstraat naar de molen Zeldenrust die we kort voor
aankomst nog zagen draaien, maar bij het stallen van de fietsen viel hij bij gebrek aan wind stil. Bij de
plek van de dijkdoorbraak van 31
december 1925 liet Woord en Beeld van
zich horen en verderop bij Kroonwerk
Coehoorn de werkgroep Groen. Op de
weg terug is de oude locatie van het
gemeentehuis Overasselt met de oude,
bijna vergeten lindebomen aangedaan
om via de Garstkampschuur weer in het
kerkje terug te keren waar is
afgesproken dat we zomer 2020 tijdens
een werkbezoek een ander deel van de
gemeente gaan bekijken. Het volledige
verslag staat op
www.erfgoedheumen.nl

Kievitshofdam
Cees Elsten uit Malden heeft archiefonderzoek gedaan naar de Kievitshofdam, op de grens van de
vroegere dorpspolders van Heumen en Overasselt. Hij vond de doos met stukken in het Regionaal
Archief Nijmegen. Cees heeft het nodige werk gehad aan het ‘vertalen’ van de documenten naar
leesbaar Nederlands. Elsten heeft zijn bevindingen in een artikel vastgelegd dat reeds is gepubliceerd
in het magazine en op de website van de Heemkundekring Malden. Met foto’s van de documenten
en zelfs iets dat op een kaartje lijkt met diverse benamingen van percelen. Hoogst interessant.
Zie: https://heemkundemalden.nl/2019/07/26/het-kievitshofsedijkje/
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Molencahier bijna klaar
Het vierde cahier van het Erfgoedplatform is vrijwel persklaar. Peter Pouwels, Tini Martens en Frans
Wildenborg leggen momenteel de laatste hand aan hun verhaal over de Heumense molens. Niet
alleen de drie die nog bestaan, ook de verdwenen molens in onze gemeente krijgen een plaats in het
boek. Naar verwachting komt het cahier najaar 2019 beschikbaar.

Landschaps Ontwikkelings Plan
Op 2 september is de Landschapsconferentie van de gemeente Heumen gehouden. Een bijeenkomst
van boeren, burgers en buitenlui die op een of andere wijze betrokken zijn of zich betrokken voelen
bij het landschap in de gemeente. De werkgroep Groen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan
het uiteindelijke landschapsplan dat door de gemeente is opgesteld. Zo is het al eerder genoemde
project Kievitshofdam gerealiseerd waarin gemeente, Staatsbosbeheer en het Erfgoedplatform
samenwerken om de historische plek te onderhouden. Inmiddels is de route van de
Vosseneindseweg naar de Heegseveldweg opgenomen in het wandelknooppuntennetwerk Rijk van
Nijmegen. Ook heeft de werkgroep Groen voorstellen ingebracht voor het bosbeheer, aanpak
Coehoorn, bloemrijke linten en bermen.
In de gemeenteraadsvergadering van 26 september is een herbezinning op het Landschaps
Ontwikkelings Plan (LOP) aangekondigd. Een en ander zal concreet aan de orde komen in de
gemeenteraadsvergadering van december 2019. Het Erfgoedplatform houdt deze ontwikkeling
nauwlettend in de gaten.

Café Van Lin 28 oktober open
Het roemruchte café Van Lin in Overasselt gaat op 28 oktober tot mei volgend jaar open. Het café
heeft internationale bekendheid verworven door de optredens van Josephine Baker voor de
Amerikaanse troepen die in de regio vochten voor de bevrijding van Nederland. Projectleider Edwin
van Wanrooij had graag deze maand opengegaan, maar door de omvangrijke voorbereidingen zit dat
er niet in. Daarom is gekozen voor 28 oktober, de dag dat het café in 1939 opende. Waar nu het
uitvaartcentrum van Monica Zeegers is gevestigd, was ooit het onderkomen van café Van Lin.

Agenda
30 oktober
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19.30 uur: Algemene ledenvergadering (ALV) Erfgoedplatform, Ons Huis Nederasselt,
aansluitend om 20.30 uur: lezing over Kroonwerk Coehoorn
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Publicaties
Cahier 1: Het veer van Grave naar Nederasselt
Cahier 2: Het verdwenen kasteel Heumen en zijn bewoners
Cahier 3: De Canon van de gemeente Heumen
Cahier 4: De Heumense molens (2019)
Cahier 5: Kroonwerk Coehoorn (2020)
Boek 1: Achter het front
Boek 2: Grootgrondbezit Overasselt (2020)
Bestellen:
http://erfgoedheumen.nl/erfgoedreeks.php of http://erfgoedheumen.nl/boekenreeks.php

Colofon
© Erfgoedplatform Gemeente Heumen
De nieuwsbrief, uitgegeven door het Erfgoedplatform Gemeente Heumen, verschijnt 4x per jaar en is
bestemd voor iedereen die zich op een of andere wijze verbonden voelt met het Heumens erfgoed of
daarin is geïnteresseerd.
Samenstelling en redactie: Jan Paul Bevoort, Wilbert Kruijsen en Frans Wildenborg
Een abonnement is gratis. Meldt u aan op: info@erfgoedheumen.nl
Als u geen prijs (meer) stelt op toezending van deze nieuwsbrief, meldt u zich dan af door een e-mail
te sturen naar: info@erfgoedheumen.nl
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