NIEUWSBRIEF
Erfgoedplatform Gemeente Heumen
Van de redactie

In het e-mail bericht dd 16 november deden wij verslag van onze eerste ledenvergadering op 4
november. We blijven mailberichten gebruiken voor onderlinge communicatie. Daarnaast gaan we
een nieuwsbrief uitbrengen. Hierbij nieuwsbrief editie nr. 1. Met informatie over recente
ontwikkelingen.

Bezoek aan Gerard Rooijakkers

Wij hebben een kennismakingsbezoek
gebracht aan Gerard Rooijakkers. Ondanks
zijn slechte gezondheid hadden we een
geanimeerd gesprek vol passie over het
erfgoed van de gemeente Heumen. Wij
deden verslag van de oprichtingsvergadering
van het platform. Gerard verduidelijkte de
activiteiten van de Historische Werkgroep
Overasselt. Hij hield een warm pleidooi voor
samenwerking met de Historische Vereniging
Tweestromenland
(http://www.tweestromenland.com/).
De
volledige naam van Tweestromenland is
“Historische Vereniging voor het Land van
Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen
West”.
De
vereniging
heeft
een
documentatiecentrum in Wijchen en tal van
werkgroepen. Het werkgebied omvat 5
gemeenten, waaronder Heumen (m.u.v. de
kern Malden).

Kennismaking
Heumen

met

de

gemeente

Op 22 november was het eerste gesprek
met de gemeente Heumen. Deelnemers
waren wethouder Henk van den Berg en
Afdelingshoofd
Fysieke
Leefomgeving
Walter Elemans. Namens het platform: Ben
Boersema en Harrie Joosten.
De gemeente juicht de samenwerking van de
Heumense erfgoedgroepen in het platform
toe. In de eerste helft van 2011 maakt de
gemeente een inventarisatie van alle
bestaande activiteiten en budgetten op het
gebied van erfgoedbeleid. In de tweede
helft van 2011 wordt een beleidsnotitie

opgesteld. Gemeente en platform zullen gaan
samenwerken.
Het platform volgt een soortgelijke planning.
Wij gebruiken de tijd tot medio 2011 voor
een inventarisatie van de activiteiten van de
leden, voor informatie uitwisseling tussen de
leden en het opzetten van een website.
Het volgende overleg tussen gemeente en
platform is in mei 2011.

Toekomstige website

Conform
de
afspraken
van
de
oprichtingsbijeenkomst van 4 november zet
de initiatiefgroep de eerste stappen in de
richting van een website. Dat gaat gebeuren
in nauwe samenwerking met de leden, in
bijzonder met de leden die al een eigen
website hebben. De bestaande kennis en
ervaring gaan we bundelen. Op 13 januari a.s.
vindt overleg plaats met vertegenwoordigers
van alle deelnemende leden. Wij roepen
vooral de webmasters en webredacteuren op
om hun kennis en ideeën in te brengen.

Leer elkaar kennen

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst bleek dat
de deelnemers nog weinig bekend zijn met
elkaars activiteiten. De behoefte aan nadere
kennismaking
was
overduidelijk.
Gelukkigerwijs heeft een groot aantal van de
leden een eigen website die bezocht kan
worden.
Om het ieder gemakkelijk te maken volgen
hieronder de www adressen:
1. Stichting Heemkunde Malden:
www.heemkundemalden.nl
2. Agrarisch Museum De Garstkamp:
www.agrarischmuseum.nl
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3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ateliermuseum Jac Maris:
www.marishuis.nl
Werkgroep Historie Worsum publiceert
zijn bulletins op:
www.dorpsplatformoverasselt.nl en
www.overasseltpromotions.nl
Accordeonmuseum De Muse:
www.accordeonmuseum.nl
St. Georgiusgilde Heumen:
www.sintgeorgiusgilde.nl
Vereniging Bos en Kuik:
www.antenna.nl/bosenkuil
Vereniging Vrienden van de Heemtuin
Malden: www.heemtuinmalden.nl
Natuurstichting Kadans:
www.natuurstichtingkadans.nl
Werkgroep Heumen in Beeld:
www.heumeninbeeld.nl
Vereniging Dorpsplatform Overasselt:
www.dorpsplatformoverasselt.nl
Dorpsraad Heumen:
www.dorpsraadheumen.nl
Wijkplatform Hoogenhof:
www.wijkplatformhoogenhof.nl
Wijkplatform Jachthuis:
www.bewonersjachthuis.nl
Stichting Menno van Coehoorn:
www.coehoorn.nl

Monumentenlijst

De monumentenlijst van de gemeente stamt
uit 2007. Er staan 30 rijksmonumenten en
19 gemeentelijke monumenten op.
Zie bijlage bij deze nieuwsbrief.

Colofon:
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het
Erfgoedplatform Gemeente Heumen i.o.
Correspondentie:
Harrie Joosten
Worsumseweg 3
6611KT Overasselt
T 024-6221644
E harrie.f.p.joosten@freeler.n
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