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‘Waard om bewaard te blijven’
De werkgroep Woord en Beeld van het Erfgoedplatform Heumen stelt
zich ten doel om herinneringen en beelden uit het verleden levend en
boeiend te houden voor de huidige en volgende generaties.
Feiten lezen we in geschiedenisboeken, maar de dagelijkse
gebeurtenissen staan daar niet in. Juist verhalen en beelden van
dorpsbewoners zelf maken onze historie levendig.
Hoe gaan we te werk?
Door het interviewen van mensen die herinneringen hebben uit
hun jeugd, halen wij de geschiedenis weer op. Hebt u bijvoorbeeld
nog herinneringen aan de watersnood van 1926, de oorlog of de
bevrijding? Deze verhalen slaan we op en werken we uit. Ook
verzamelen we foto’s en ﬁlms van gebeurtenissen uit het dorpse
verleden.
Al dit materiaal publiceren we op de website van het
Erfgoedplatform: www.erfgoedheumen.nl. Zo hebben we al verhalen
opgenomen over o.a. de oorlog en de bevrijding, de grote gezinnen,
de gezondheidszorg en de dorpsgebruiken. Regelmatig verzorgen we
ook op verzoek lezingen en andere presentaties.

Het Overasseltse dialect bewaren we door verhalen en gedichten
te publiceren in Dorpskrant Overasselt en andere bladen. In het
Agrarisch museum De Lage Hof in Overasselt kunnen we laten zien
wat we bewaren.
Hoe kunt u ons helpen?
Wij nodigen u van harte uit om uw verhalen en herinneringen aan
ons te vertellen. Misschien heeft u op zolder nog oude foto´s, boeken
of dagboeken, dicht- of liedbundels liggen? Of nieuwsbulletins,
knipselkranten, nieuwsbrieven en folders van verenigingen en
politieke partijen? Die komen we graag bij u thuis ophalen. We
scannen ze en brengen ze daarna zo snel mogelijk bij u terug. U kunt
ze natuurlijk ook digitaal naar ons sturen. Verder verzamelen we
verhalen en beelden over rituelen, gebruiken en oude ambachten,
zoals bijvoorbeeld de wissenteelt.
Foto´s en ﬁlms worden toegankelijk en geschikt gemaakt voor
vertoning. Alles wat we opschrijven, opnemen en fotograferen wordt
alleen gepubliceerd met uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij zoeken vrijwilligers
Het in kaart brengen van ons gezamenlijk verleden is veelzijdig.
Interviews afnemen en uitwerken, scannen van historisch materiaal,
publiceren op de website, inrichten van tentoonstellingen, verzorgen
van lezingen en andere presentaties.
Als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van onze dorpen, dan
bent u van harte welkom om onze werkgroep te versterken. Samen
bespreken we wat uw inbreng kan zijn en hoeveel tijd u hieraan kunt
besteden.
Neem contact met ons op via:
woordenbeelderfgoedheumen@gmail.com
of 024 - 622 18 80
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foto voorzijde boven: Processie-opstelling
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binnenzijde rechterpagina, vanaf
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