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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 
30 oktober 2019 in Ons Huis te Nederasselt 

 

Aanwezig: 1 Liesbeth Arts-van Casteren, Annemieke Arts-van Lin,  Jan Paul Bevoort, Ben Boersema, 
Jos Gerrits, Jef Gielen, Ronald Jansen, Theo Jetten, Harrie Joosten (vz.), Sjef Klabbers, Wilbert 
Kruijsen, Jo van Lieshout, Tini Martens, Anneke Meijsen, Piet Sanders, Petra Thijssen, Frans 
Wildenborg (not.), Katja Zee, Piet van Zuijlen 
 
Bericht van verhindering: Wim Cousijn  
 
1. Opening en Mededelingen  
Harrie Joosten opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Er zijn geen 
mededelingen. 
 
2. Verslag ALV van 10 april 2019  
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 
3. Bestuur 
 
Nieuwsbrief 
Dit jaar is het Erfgoedplatform gestart met een elektronische  nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt. 
Deze nieuwsbrief gaat naar de leden van de werkgroepen en de aangesloten instellingen van het 
Erfgoedplatform, naar B&W en raadsleden van de gemeente Heumen, verwante erfgoedinstellingen 
in de regio, media en pers, en naar belangstellenden die zich hiervoor opgegeven hebben. Er zijn nu 
rond 100 verzendadressen. 
 
Website 
De nieuwe opzet van de website annex Facebookpagina van het Erfgoedplatform heeft dit jaar 
verder vorm gekregen, met dank aan de webmaster Wilbert Kruijsen. 
 
Bestuurssamenstelling 
Er zijn op dit moment geen wijzigingen. Wel kondigt Harrie Joosten zijn vertrek als 
voorzitter/bestuurslid aan per ALV najaar 2020. Er wordt de komende tijd gezocht naar een nieuwe 

                                                           
1 Er zijn 19 aanwezigen, onder wie vertegenwoordigers van: bestuur, werkgroepen (ARCHEOLOGIE, GROEN, 
HEERLIJKHEDEN OVERASSELT, HEUMEN IN BEELD, HISTORIE WORSUM, MOLENS, OMD, ROOD, 
WOORD en BEELD) en aangesloten instellingen Sint Georgiusgilde, Heemkunde Malden en Bos en Kuil. 
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voorzitter/bestuurslid.  Ook is verdere uitbreiding van het bestuur wenselijk.  Suggesties zijn van 
harte welkom. 
 
Canon van Maas & Waal 
Na een eerdere afwijzing heeft de gemeente Heumen alsnog besloten een bedrag van € 1.000 bij te 
dragen aan dit project. 
 
4. Erfgoedplatform Heumen 
 
Organisatie 
Naast de al bestaande werkgroepen zijn drie nieuwe werkgroepen tot het Erfgoedplatform 
toegetreden: HEERLIJKHEDEN OVERASSELT, HEUMEN IN BEELD en HISTORIE WORSUM. In totaal zijn 
nu 10 werkgroepen actief. En er zijn 9 instellingen aangesloten bij het Erfgoedplatform. 
 
Gemeente Heumen 
De gemeente Heumen heeft aangekondigd op onderdelen te moeten bezuinigen. In dat verband 
wordt ook gekeken naar het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) en met name het Plattelandsfonds. 
In de begrotingsbehandeling van 5 november 2019 willen B&W en de raad hierover verdere 
afspraken maken. Hoe dan ook is het zaak om in aanmerking komende projecten goed 
gedocumenteerd en tijdig in te dienen. 
 
5. Financiële stand van zaken tot 1 september 2019  
 

Overzicht van inkomsten en uitgaven 
vanaf 1 januari tot 1 september 2019 

 
Inkomsten     Uitgaven 

 
Subsidie Gem. Heumen €   3.646,00  Representatiekosten €     354,85 
Verkoop opbrengst     Kosten excursie  €       60,00 
diverse cahiers  €      562,00  Bankkosten  €     107,25 
Creditrente  €         1,37  Portokosten  €     107,04 

   Kosten hosting enz. €     213,14 
Eenmalige subsidie     Vergaderkosten €       70,00 
Achter het front €    2.625,00  Lidmaatschap Gelders 
                       Erfgoed   €     121,00 
Sub. Gem. Heumen    Kosten OMD 2019 €     164,60 
Inv. hist. heggen I €    3.861,00  Materiaal aanschaf €     139,98 
Sub. Gem. Wijchen     Inv. hist. heggen I €     907,50 
Inv. hist. heggen II  €    3.861,00  Inv. hist. heggen II €  9.044,75 

    
 
Saldo RC      Saldo RC  
per 31-12-2018  €   2.409,98  per 01-09-2019  €  3.306,87 
Saldo SP     Saldo SP 
per 31-12-2018  € 24.295,34  per 01-09-2019   € 26.664,71 

    --------------     -------------- 
    € 41.261,69     € 41.261,69 
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Opmerkingen 
• Subsidie Gemeente Heumen: € 3.646,00 (2019). Hierin zit een bijdrage van € 1.315,00 

voor OMD.  
• In het saldo is een bedrag gereserveerd voor het Inventarisatie historische heggen in 

Heumen en Wijchen project van € 20.864,71.  
• De kosten voor de Open Monumentendag zijn nog niet allemaal verwerkt in dit    

overzicht.  
 
Toelichting Petra Thijssen 
Bovenstaand overzicht gaat tot 1 september 2019. Inmiddels zijn ook de kosten van de Open 
Monumentendag en van de productie van het boek Achter het front bekend. Wordt bovendien het 
gereserveerde bedrag voor Inventarisatie historische wallen en heggen buiten beschouwing gelaten, 
dan is het huidige saldo op de rekening-courant rond € 2.900. 
 
6. Begroting 2020 
 
Inkomsten    Uitgaven   
    
 
Subsidie Gem. Heumen €   3.600,00 Secretariaatskosten €   100,00 
incl. bijdrage OMD   Portokosten -    100,00 
   Kosten website -    100,00 
   Representatiekosten -    100,00 
   Vergaderkosten -    150,00 
   Kosten lezing -    100,00 
   Kosten excursie -    200,00 
   Contributie Erfgoed  
    Gelderland -    120,00 
   Publicaties 2020 - 1.000,00 
   OMD activiteiten - 1.400,00 
   Onvoorziene uitgaven -    230,00  
 ---------------   ---------------                                                            

€  3.600,00   €  3.600,00 
 
Toelichting Petra Thijssen 
Gemeente Heumen heeft de begrotingssystematiek voor het jaar 2020 e.v. aangepast.  
 
De ALV gaat ongewijzigd akkoord met de Begroting 2020.  
 
7. Werkplannen werkgroepen 2020  
 
BESTUUR  
 
Het bestuur heeft een aantal vaste algemene taken die ook in 2020 uitgevoerd worden. Hieronder 
vallen: beleggen van bestuurs- en ledenvergaderingen, financieel beheer, halfjaarlijks erfgoedoverleg 
met de gemeente, interne en externe communicatie en representatie. Daarnaast zijn er specifieke 
projecten: 
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1. Erfgoedreeks en Boekenreeks 
In najaar 2019 is het boek Achter het front verschenen en zal waarschijnlijk ook het cahier De 
Heumense molens verschijnen. 
In 2020 staan drie publicaties op stapel: 
− Cahier nr. 5 Historische wallen en heggen in Wijchen en Heumen 
− Cahier nr. 6 Kroonwerk Coehoorn 
− Boek nr. 2 Grootgrondbezit Overasselt van ME tot 1853 

2. Voorbereidingscommissie beeldbank 
De plannen voor het oprichten van een beeldbank worden geconcretiseerd. Een in te stellen      
tijdelijke commissie komt met een voorstel. 

3. Commissie 100 jaar dijkdoorbraak 1925 
In 2025 is het 100 jaar geleden dat de Maasdijk bij Over-/Nederasselt doorbrak en een 
watersnoodramp in Maas en Waal teweegbracht. Een commissie gaat zich bezighouden met de 
viering van deze historische ramp. De oprichting van een gedenkteken wordt voorbereid. 

4. Excursie 
Er wordt nog gezocht naar een bestemming voor de jaarlijkse excursie naar een interessante plek 
in de regio. We overwegen om deelname ook voor niet-leden open te stellen.  

5. Lezing 
We gaan op zoek naar een onderwerp en spreker voor de jaarlijkse lezing. De koppeling met de 
Algemene Ledenvergadering wordt mogelijk losgelaten. 

6. Canon van M & W 
Maas en Waal CultuurExpress i.s.m. Erfgoed Gelderland werkt aan een digitale canon van Maas en 
Waal. Het Erfgoedplatform levert bijdragen in de vorm van een redacteur, onderwerpen en 
schrijvers. 

7. Bestuur en Werkgroepen 
De werkgroepen zijn de motor van het Erfgoedplatform. Het bestuur zoekt naar mogelijkheden 
om de samenwerking tussen de werkgroepen te intensiveren. 

8. Werkbezoek B & W aan Malden 
Het geslaagde werkbezoek in 2019 van B & W aan het erfgoed in Over- en Nederasselt krijgt in 
2020 een vervolg met een bezoek aan het Maldense erfgoed. 

9. Financiële basis Erfgoedplatform 
Onze financiële basis is smal en kwetsbaar. De afhankelijkheid van de gemeente is groot en 
politiek onzeker. Het bestuur onderzoekt mogelijkheden voor verbetering. 

10. Communicatie 
In 2019 zijn belangrijke stappen gezet in de verbetering van de interne en externe communicatie. 
De website is verbeterd en uitgebreid en facebook wordt intensiever gebruikt. De eerste edities 
van de Nieuwsbrief zijn verschenen.  De mogelijkheden van de traditionele media zoals dag- en 
weekbladen en de lokale omroep worden in 2020 beter benut. 

 
Toelichting Harrie Joosten 
Ad 2. Voorbereidingscommissie beeldbank 
Er gaat een commissie o.l.v. Wilbert Kruijsen van start om een beeldbank voor te bereiden. Gedacht 
wordt aan een commissie van vier leden. Jos Gerrits (Heumen in Beeld) laat nog weten of hij gaat 
deelnemen; hetzelfde geldt voor een vertegenwoordiger van werkgroep Woord en Beeld. 
Belangstellenden kunnen zich melden bij Wilbert Kruijsen.  
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Ad 3. Commissie 100 jaar dijkdoorbraak 1925 
Ter voorbereiding op het herdenkingsjaar 2015 wordt een commissie gevormd. Er zijn al contacten 
met Piet Sanders, Jan Bruijsten (Ravenstein) en Rudie van Haren (Balgoij). Ook zal de werkgroep 
Woord en Beeld iemand afvaardigen.  
 
Ad 7. Bestuur en werkgroepen 
Het bestuur zal binnenkort een lijst met bespreekpunten aan de werkgroepen sturen die besproken 
kunnen worden in een gezamenlijk overleg dat rond februari 2020 wordt gepland  (max. 2 personen 
per werkgroep). 
 
ARCHEOLOGIE  
 
• Vitrines gemeentehuis: inrichting van de vitrines in het gemeentehuis met archeologische 

objecten uit de gemeente. 
• Expositie opgraving Schoonenburg: realisatie van een expositie over de opgraving bij 

werklandschap Schoonenburg in Overasselt. 
• Leskist archeologie: onderzoek naar de mogelijkheden van het ontwikkelen van een leskist voor 

archeologie-educatie op basisscholen. 
• Onderzoek Sleeburg: onderzoek naar de historische betekenis en resten van het gemeentelijk 

monument Sleeburg in Overasselt. 
• Vennencahier: materiaal verzamelen en schrijven van een cahier over de archeologische sporen 

in de Overasseltse vennen. 
• Deelname aan archeologisch onderzoek: als vrijwilliger participeren in archeologisch onderzoek 

door gecertificeerde archeologische bedrijven. 
• Vertellen en laten zien van actueel archeologisch onderzoek: waar mogelijk de organisatie van 

bezoek van publiek op opgravingen en presentatie op scholen en in wijkcentra over de 
opgravingen. 

Toelichting Katja Zee  
De werkgroep is bijzonder actief als vrijwilliger(s) bij professionele opgravingen, zoals Schoonenburg 
en onlangs bij de Valkstraat, in Overasselt. Wat Schoonenburg betreft verschijnt voorjaar 2020 het 
RAAP-rapport, aan de hand waarvan een expositie zal worden ingericht.  
 
GROEN ERFGOED  
 

Nr. Onderwerp Status Toelichting LOP 2019 - 2023 

1 
Werkplan 
2020 (01)  loopt Groene bijdrage OMD 

 
2 Werkplan 2020 (03) loopt 

Snoeien boomgaarden Elshof, 
Monumentweg en Heumen Noord Advies 

3 Werkplan 2020 (05) loopt Publicatie circumvallatielinie Vooronderzoek 
4 Werkplan 2020 (06) loopt Oogstfestival Elshof Uitvoering 
5 Werkplan 2020 (07) loopt Heumen aan het Water Vooronderzoek 

6 Werkplan 2020 (08) loopt 
Inventarisatie Heggen en Wallen Wijchen 
en Heumen Uitvoering 

7 Werkplan 2020 (09) loopt Visualisatie Motte Malderburcht Vooronderzoek 

8 Werkplan 2020 (13) loopt 
Uitbreiding Heggen- en 
Knotbomenstructuur.  Vooronderzoek 
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9 Werkplan 2020 (14) loopt 
Herintroductie griendcultuur – teelt, 
hakken, bewerken, producten Vooronderzoek 

10 Werkplan 2020 (15) loopt 
Herstel historische 
scheidingswallen/heggen Vooronderzoek 

11 Werkplan 2020 (18) Nieuw Bloemrijke linten Vooronderzoek 
12 Werkplan 2020 (21) loopt Visualisatie Kroonwerk Coehoorn Vooronderzoek 

 
Toelichting Ronald Jansen 
Het gaat hier om doorlopende projecten, meestal in het kader van het Landschapsontwikkelingsplan 
(LOP). 
 
Ad 9. Herintroductie griendcultuur 
Er is overleg met een eigenaar van een griendcultuurbedrijf in de Ooijpolder die gaat stoppen, om 
zijn collectie wilgenrassen over te nemen.  
 
Vanwege een andere werkkring heeft Ronald Jansen moeten besluiten om als voorzitter en lid van de 
werkgroep Groen te stoppen. Harrie Joosten bedankt hem hartelijk voor zijn inzet gedurende de 
afgelopen jaren. Er wordt naar vervanging gezocht.  
 
HEERLIJKHEDEN OVERASSELT  
 
1. Inleiding 
De werkgroep verdiept zich in de diverse aspecten van de rijke geschiedenis van Overasselt en spant 
zich in om deze zodanig te markeren en belichten, dat ze ontsloten en gedeeld kunnen worden voor 
en met een brede groep van inwoners en hun achterban.  
Belangrijkste doel is dan ook het ontwikkelen van concrete producten, waarmee deze brede groep 
kan worden bereikt en de lokale historie meer levend en tastbaar wordt gemaakt.  
2. Projecten 2020 
2.1. Historische wandelling. 
In 2019 is zijn er langs de route een vijftal informatieborden en een drietal banken geplaatst. Langs 
de route zijn er QRcode plaatjes aangebracht , waarmee op vlotte wijze de op de website ( 
erfgoedheumen.nl) aanwezige informatie in woord en beeld voor de wandelaars beschikbaar kan 
komen. 
Op de website zijn ook gedichten en verhalen opgenomen, die als audiofragment te beluisteren zijn. 
In de verhalen zijn historische figuren uit het dorp aan het woord die in een mengeling van 
werkelijkheid en fictie hun observaties en reflecties delen. 
De verhalen en gedichten worden in 2020 verder in aantal uitgebreid. 
Langs de route zullen ook een aantal oude veldnamen worden weergegeven, waarvan de betekenis 
op de website nader wordt toegelicht. 
2.2. In de loop van 2020 zal het onderzoek worden afgerond naar de ontwikkeling en spreiding van 
het grootgrondbezit vanaf de Middeleeuwen tot 1853 incl een overzicht van bewoners/eigenaars van 
38 oude boerderijen. De resultaten van dit onderzoek door Harrie Joosten en Gerard Derks zal in de 
vorm van een cahier in de reeks van het Erfgoedplatform worden gepresenteerd. 
2.3. Aan de Maas in Overasselt staat al eeuwen op een oeverwal het veerhuis Den Tempel. Op het 
perceel zijn in de loop van jaren vondsten gedaan die wijzen op bewoning vanaf de vroegste 
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geschiedenis van het dorp. De huidige bewoners (Henk vd Berg/ Hans van Lanen) zijn bezig de 
geschiedenis van het huis in kaart te brengen en ook oude verhalen te verzamelen. De presentatie 
van eea is voorzien tijdens een van de vertelochtenden in het Verenigingsgebouw. 
2.4. In de loop van 2020 wordt de publicatie verwacht van het archeologisch onderzoek dat aanvang 
2019 op het Werklandschap bij Buurderij De Lage Hof heeft plaatsgevonden. In diezelfde periode zal 
ism de werkgroep Archeologie nadere aandacht aan de resultaten worden gegeven o.m. in de vorm 
van een voor het publiek toegankelijke vitrine in de Lage Hof. 
2.5. De werkgroep wil periodiek van zich laten horen tijdens de maandelijkse vertelochtenden in het 
Verenigingsgebouw, stukken in de Dorpskrant, bijdrage aan de jaarlijkse Monumentendag e.d. 
2.6. De werkgroep heeft als meerjarige ambitie om te komen tot de uitgave van een Boek Overasselt. 
DIt boek zal een compilatie bevatten van de door de werkgroep uitgevoerde onderzoeken, gehouden 
presentaties e.d. Voorzien is dat naast  de eerder genoemde ontwerpen daarbinnen o.m. de 
volgende onderwerpen een plekje krijgen: het bestuurdersgeslacht Charisius, ontwikkeling van het 
protestantisme, het ontstaan en de effecten van het geografische verschil in hoog en laag, de invloed 
van de terugkerende strijd om Grave.   
 
Toelichting Piet Sanders 
Ad 2.1 Historische wandeling 
Informatieborden met QR-codering en drie banken (NH kerkje, oude gemeentehuis en 
Kievitshofdijkje) zijn geplaatst. Ook is een ‘Market Garden’-route uitgezet. Overwogen wordt om bij 
de routes te gaan gidsen. 
 
HISTORIE WORSUM 
 
De werkgroep komt sinds 2004 elke 6 weken bijeen met een onderbreking tijdens de 
zomermaanden. Het interessegebied was lange tijd beperkt tot de historie van de buurtschap 
Worsum met zijn oude middeleeuwse boerderijen van de kloosters van St. Walrick en Graefenthal. 
De werkgroep heeft de laatste tijd zijn aandacht verbreed naar de andere buurtschappen van 
Overasselt. Voor 2020 staan geen specifieke projecten op het programma. 
 
MOLENS  
 
1. Gesprekken met gemeente over (eventuele) verkoop van Joannusmolen en Maasmolen  
2. Voorbereiden van een overkoepelende beheerstichting: Molenstichting Heumen 
3. Realisatie jaarlijks onderhoud molens  
4. Behoud/bewaking molenbiotoop 
5. Maken van een nieuwe flyer  
6. Deelname aan Molendagen, Open Monumentendag en andere open dagen 
7. Versterken van lokale banden, zoals Steungroep Zeldenrust 
 
Toelichting Frans Wildenborg 
Ad 1. Gesprekken met gemeente over (eventuele) verkoop van Joannusmolen en Maasmolen  
De gemeente is  in gesprek met een aspirant-koper van de Joannusmolen (Heumen). Verkoop van de 
Maasmolen (Nederasselt) staat ‘on hold’ in afwachting van de uitkomst van een haalbaarheids-
onderzoek m.b.t. het ecodorp. De Zeldenrust (Overasselt) blijft eigendom van de gemeente. 
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Ad 2. Voorbereiden van een overkoepelende beheerstichting: Molenstichting Heumen 
Als één of meer molens worden verkocht, zal een beheerstichting worden opgericht. 
 
Ad 3. Realisatie jaarlijks onderhoud molens 
Na enkele jaren van achterstalligheid is het onderhoud van alle drie molens nu volledig op peil. 
 
OPEN MONUMENTENDAG  
 
In 2020 organiseert het Erfgoedplatform in samenwerking met de gemeente voor de achtste keer de 
Open Monumentendag. De werkgroep OMD en de dorpscomités hebben OMD 2019 geëvalueerd. In 
het eerste kwartaal van 2020 beginnen de voorbereidingen weer. 
 
Toelichting Harrie Joosten 
OMD 2019 is geslaagd. Er waren 639 bezoekers, ondanks ‘concurrentie’ van de Market Garden-
herdenking. Er zijn twee veerboten ingezet: Overasselt-Gassel en Nederasselt-Grave. Binnenkort 
vindt evaluatie door de werkgroep plaats. Vanaf januari 2020 starten de voorbereidingen voor de 
OMD van het komende jaar. Datum: zondag 13 september 2020. 
 
ROOD ERFGOED (Petra Thijssen) 
 

1.        Erfgoedprijs 
gehele 
gemeente 
Heumen 

De Erfgoedprijs wordt ingesteld in 2020. 
Wij hebben de erfgoedprijs in 2019 niet 
verder uitgewerkt, aangezien er te weinig 
aanmeldingen waren om een goede 
uitvoering hieraan te geven. Het plan van 
aanpak zal voor volgend jaar op een 
andere wijze geschieden. 

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 

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 
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4.        Begraafplaatsen Inventarisatie begraafplaatsen gemeente 
Heumen wordt verder uitgewerkt. 
Inmiddels overleg gehad met gemeente. 
Nu wordt er een begin gemaakt om  
contact te leggen met de eigenaren en 
beheerders van de door ons 
geselecteerde graven.  
                 

 De gehele   
 Werkgroep Rood 

              5. Lijsten panden          De bestaande lijsten van de Rijks- en     
                                    Gemeentelijke monumenten bekijken/ 
                                    wijzigen. Tevens de lijst van de beeld- 
                                    bepalende panden kritisch doorlopen en 
                                    hierop wijzigingen aanbrengen. 
                                    
                                    Tevens de plannen van het Steenhuys, 
                                    de Kroonwijk en het centrum van Malden  
                                    volgen en hiervoor suggesties 
                                    aandragen.        

 De   
gehele 

Werkgroep 
Rood 

    

 
Toelichting Petra Thijssen 
Ad 4. Begraafplaatsen 
De door ons gemaakte inventarisatie van de graven in de gehele gemeente is doorgesproken met de 
gemeente/wethouder. De werkgroep Rood gaat nu in contact treden met de beheerders en de 
eigenaren van de betreffende graven. Daarna worden er voorstellen gemaakt en besproken met de 
gemeente om de monumentale status van de bijzondere graven voor de toekomst vast te leggen. 
 
Ad 5. Lijsten panden 
De bestaande lijsten van Rijks- en  Gemeentelijke monumenten worden momenteel kritisch bekeken, 
alsmede de lijst van beeldbepalende panden.   
 
WOORD en BEELD  
 
We zijn doorgegaan met uitwerken van verhalen van eerder opgenomen interviews en het afnemen 
van interviews. Op de website staan steeds meer verhalen. We krijgen af en toe oude foto´s 
toegestuurd.  
Activiteiten in 2020 
- We gaan door met het verzamelen van verhalen (afnemen van interviews) en beeldmateriaal.  
- Het uitwerken van gehouden interviews in korte verhalen en publiceren op websites en in Topic 

en Dorpskrant.  
- Samenwerken met andere werkgroepen van het erfgoedplatform. Bijvoorbeeld met werkgroep 

de Heerlijkheden uit Overasselt. Om van elkaars expertise te profiteren. Wij willen graag hulp 
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en/of begeleiding bij het maken van presentaties met film en Power Point. Wij kunnen 
bijvoorbeeld foto’s en geluidsfragmenten van verhalen aanleveren voor de wandelroutes.  

- Publiciteit geven als de boeken van Overasseltse auteurs in de bibliotheek van Overasselt te leen 
komen.  (Mogelijk dat dat nog voor 2020 gerealiseerd wordt. Met Bibliotheek Gelderland Zuid 
heb je een lange adem nodig). 

- Samenwerking zoeken met gemeente Heumen, buurgemeente Wijchen en Rijkswaterstaat om te 
komen tot oprichting van een monument ter nagedachtenis aan de watersnoodramp Oudjaar 
1925. In 2025 zal dat 100 jaar geleden zijn. Hoe pak je dat aan. 

- Als wij denken dat op vertelochtenden  van de Bibliotheek in Overasselt verhalen worden verteld 
die Waard zijn om te bewaren zullen we geluidsopnames maken.  

Leden werkgroep Woord en Beeld: Liesbeth Arts-van Casteren (contactpersoon W en B), Willy 
Gijsbers (secretaris), Annie van Leuken, Theo Dinnissen, Annemieke Arts-van Lin. 
 
Toelichting Liesbeth Arts-van Casteren 
Samenwerking met andere werkgroepen staat hoog op de agenda, vooral om expertise uit te 
wisselen.  
 
De boeken van Overasseltse auteurs hebben inmiddels een plaats gekregen in de bibliotheek van 
Overasselt. Vraag: kunnen de flyers van het Erfgoedplatform ook in de bibliotheek terecht? 
 
Een commissie is bezig om – in overleg met de gemeenten Heumen en Wijchen en met 
Rijkswaterstaat – te komen tot een monument ter herdenking van de dijkdoorbraak 1925. Over de 
voortgang is de commissie positief. 
 
8. Erfgoedreeks (cahiers) en Boekenreeks: verkoop en plannen  
 
Erfgoedreeks (cahiers) 
Er wordt naar gestreefd om jaarlijks een cahier in de erfgoedreeks uit te brengen. Dat is tot nu toe 
gelukt met het cahier over het veer Grave – Nederasselt in 2016, het kasteel Heumen in 2017 en de 
canon van Heumen in 2018. Waarschijnlijk verschijnt dit najaar nr. 4 over de molens van Heumen 
(Peter Pouwels, Tini Martens en Frans Wildenborg).  

Verkoopcijfers per 25 september 2019: 

Cahier 
Nr. 

Onderwerp Oplage Voorraad Verkocht/ 
consignatie 

1 Veer Grave - Nederasselt 251 13 238 
2 Kasteel Heumen 325 36 289 
3 Canon van Heumen 610 30 580 
4 Molens van Heumen najaar 2019 
 

Cahiers voor 2020 en verder 
Cahier nr. 5 verschijnt in 2020. Het wordt geschreven door Jan Willemsen en behandelt de 
geschiedenis van het Kroonwerk Coehoorn. 

Het lopende onderzoek door Jef Gielen en Sjoerd Aarts naar historische wallen en heggen in Heumen 
en Wijchen wordt in 2020 afgesloten en gerapporteerd. De gepopulariseerde versie van het rapport 
zal verschijnen als cahier nr. 6. 
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Nieuwe onderwerpen voor toekomstige cahiers zijn er voldoende. De Werkgroep Archeologie 
overweegt een uitgave over de geologie en archeologie van het Vennengebied. De Werkgroep 
Heerlijkheden Overasselt denkt na over een cahier over de geschiedenis van Overasselt. De 
geschiedenis van de vier gilden van Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt is het ook waard om 
op schrift gesteld te worden. 

Boekenreeks 
Onlangs verscheen het eerste boek in de erfgoedreeks met als titel Achter het front. Heumen en 
Malden september 1944 – zomer 1945, door Geert Dibbets. De verkoop startte op 17 september.  
Het tweede boek verschijnt in 2020. Onderzoekers/schrijvers zijn Gérard Derks en Harrie Joosten. 
Het handelt over het grootgrondbezit in Overasselt van de middeleeuwen tot 1853. 

Boek 
Nr. 

Onderwerp Oplage Voorraad Verkocht/ 
consignatie 

1 Achter het Front 249 146 103 
2 Grootgrondbezit Overasselt najaar 2020 
 

Toelichting Harrie Joosten 
Het cahier De Heumense molens verschijnt eind november 2019. Het eerste exemplaar wordt tijdens 
een bijeenkomst aangeboden aan wethouder Schoenaker van de gemeente Heumen. De voorzitter 
van De Hollandsche Molen zal een lezing verzorgen.  
Plaats: Agrarisch museum De Lage Hof, Overasselt 
Datum: woensdag 20 november 2019 
Tijd: 20:00 uur  
 
9. Rondvraag en sluiting 
 
Harrie Joosten 
In Grave is een motie in de gemeenteraad ingediend om steun te verlenen aan het in de vaart 
brengen van twee Maasveren: Gassel-Overasselt en Grave-Nederasselt. 
 
Jan Paul Bevoort 
Na een eerdere afwijzing heeft de gemeente Heumen alsnog besloten een bedrag van € 1.000 bij te 
dragen aan het project Canon van Maas & Waal. 
 
Theo Jetten 
In 2020 viert het Sint Georgiusgilde in Heumen zijn 575-jarig bestaan. Er zal een groots gildeweekend 
worden georganiseerd: nadere info volgt.  
 
Hierna sluit Harrie Joosten de vergadering en bedankt ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng. 
 
 
Zie volgende pagina 
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Lezingen 
Aansluitend aan de vergadering is een boeiende lezingenavond gehouden over het kroonwerk 
Coehoorn. Jan Willemsen behandelde het thema: ‘Fort Coehoorn: van Kroonwerk tot Kroonjuweel’. 
Jan Dingemanse sprak over ‘Lunet Verloren Cost en kroonwerk Coehoorn. Militaire relicten in onze 
achtertuin’. En Jef Gielen besloot met ‘De Coehoorn de Toekomst’. Er was een grote opkomst van 
zo’n 80 personen die – gehoord de reacties – volop genoten hebben van de voordrachten.  
 
 

 


