Er hangen verhalen in de lucht…….
Werkgroep Woord en Beeld (onderdeel van het
Erfgoedplatform gemeente Heumen) interviewt
ouderen over hun eigen geschiedenis. Feiten lezen we in geschiedenisboeken. Wat
mensen hebben beleefd staat daar niet in. En dat maakt historie juist levendig. De
opgenomen interviews verwerken we tot verhalen.
Schoolfoto uit 1917.wethouder Gerrit Peters, 3 kinderen van Jan
van Casteren, Nel Gerrits, An Gerrits, Grad Gerrits en Toon
Gerrits, etc., vraag v.d. werkgroep. Waarom zijn in 1917 al die
schoolfoto´s gemaakt? Alle namen zijn nu bij ons bekend.

Want wie heeft nog meer meegemaakt dat
mensen van koorts of ziekte zijn genezen na
een bezoek aan de koortsboom? Hoe was het
om als vrouw in Overasselt de oorlog mee te
maken? Wie kent de Witte Schortenbuurt in
Overasselt? Wie weet nog wat een ´Open
rijtuig´ is? Er zijn nog mensen die de
Watersnood van 1926 hebben meegemaakt;
daarvan zijn verhalen opgenomen. Deze verhalen gaan we uitgeven en presenteren met
foto´s, bijvoorbeeld op www.erfgoedheumen.nl. En ook in het museum de Lage Hof. Alles
wat we opnemen, fotograferen en opschrijven wordt alleen gepubliceerd met
uitdrukkelijke toestemming van de persoon die het verhaal verteld heeft. De verhalen
verzamelen we voor onszelf, maar vooral voor ons nageslacht. De gemeente Heumen
heeft ons een Vonkje toegekend voor de aanschaf van professionele opname apparatuur.
We verzamelen nog meer over Overasselt
Foto´s en films, boeken, dagboeken, gedichten, gedichtenbundels, liedjes. Maar ook
carnavalsoptredens, nieuwsbulletins zoals knipselkranten etc. We willen alles toegankelijk en geschikt maken voor vertoning. Ook verzamelen we verhalen en beelden over
rituelen, gebruiken, oude ambachten (zoals bijv. de wissenteelt). Vertel je gebruik, je
recept, de gewoontes bij jullie thuis en wij noteren het, nemen het op of maken een foto.
Kijk ook eens op facebookpagina Gelderland Overasselt!
Kijk ook op zolder in dozen of laden naar oude foto´s, boeken of dagboeken. We komen
ze zo nodig bij u thuis ophalen. Ze worden gescand en zo snel mogelijk bij u terug
gebracht. Digitaal versturen? Dan naar woordenbeeld@erfgoedheumen.nl
Wie wil ons helpen?
Verder doen we een oproep aan mensen die ons kunnen helpen bij het inventariseren,
scannen, digitaliseren en verbeteren van de kwaliteit van de boeken, foto´s, films enz.
Wie zijn wij: Liesbeth Arts van Casteren, Piet van Casteren, Willy Gijsbers, Jacky Lindsen
en Annie van Leuken. Telefoon:024 6221880 e-mail woordenbeeld@erfgoedheumen.nl

