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He t 	   d a g e l i j k s 	   l e v e n 	   i n 	   e n 	   om 	   h e t 	   h u i s 	  
Lesbrief:	  De	  mensen	  en	  hun	  huizen	  &	  Het	  dagelijks	  leven	  in	  en	  om	  het	  huis	  	  

Dit	  project	  bestaat	  uit	  twee	  thema’s.	  Op	  school	  wordt	  er	  aandacht	  besteed	  aan	  het	  
onderwerp	  ‘De	  mensen	  en	  hun	  huizen’.	  Tijdens	  het	  bezoek	  aan	  het	  museum	  staat	  ‘Het	  
dagelijks	  leven	  in	  en	  om	  het	  huis'	  centraal.	  	  
	  
Doelen:	  	  

• De	  kinderen	  zijn	  actief	  met	  de	  geschiedenis	  van	  de	  streek	  bezig.	  
• De	  kinderen	  worden	  zich	  bewust	  van	  cultureel	  en	  historisch	  erfgoed	  in	  hun	  directe	  

omgeving.	  
• De	  kinderen	  maken	  kennis	  met	  het	  dagelijks	  leven	  van	  vroegere	  tijden	  (accent	  op	  het	  

begin	  van	  de	  20e	  eeuw)	  en	  vergelijken	  deze	  manier	  van	  leven	  met	  hun	  eigen	  
ervaringen	  in	  de	  huidige	  tijd.	  

	  
Kerndoelen	  basisonderwijs:	  	  
	  
51:	  De	  leerlingen	  leren	  gebruik	  te	  maken	  van	  eenvoudige	  historische	  bronnen	  en	  ze	  leren	  
aanduidingen	  van	  tijd	  en	  tijdsindeling	  te	  hanteren.	  
	  
56:	  De	  leerlingen	  verwerven	  enige	  kennis	  over	  en	  krijgen	  waardering	  voor	  aspecten	  van	  
cultureel	  erfgoed.	  
	  
Historische	  vaardigheden	  basisonderwijs:	  

• De	  leerlingen	  kunnen	  historische	  en	  hedendaagse	  situaties	  met	  elkaar	  vergelijken	  en	  
onderscheiden	  wat	  veranderd	  of	  hetzelfde	  is	  gebleven.	  	  

• De	  leerlingen	  kunnen	  een	  eenvoudige	  historische	  vraag	  beantwoorden	  door	  uit	  
bronnen	  passende	  informatie	  te	  halen	  en	  daarbij	  gebruik	  maken	  van	  hun	  
oriëntatiekennis.	  Voorbeelden	  van	  bronnen	  zijn:	  verhalen	  van	  mensen,	  gebouwde	  
omgeving,	  landschap,	  opgravingen,	  voorwerpen,	  stambomen,	  kaarten,	  afbeeldingen.	  	  

	  
Werkwijze:	  
	  
Voorbereiding	  op	  school:	  De	  mensen	  en	  hun	  huizen	  
Het	  is	  belangrijk	  dat	  de	  kinderen	  enige	  achtergrondinformatie	  hebben.	  De	  docent	  kan	  voor	  
het	  ontwerpen	  van	  zijn	  les	  gebruik	  maken	  van	  de	  verzamelde	  informatie	  in	  deze	  lesbrief	  
(p.5)	  en	  van	  de	  bijbehorende	  PowerPoint	  presentatie	  met	  afbeeldingen.	  
	  
Daarnaast	  kan	  er	  gekozen	  worden	  voor:	  

-‐ Veldwerk	  in	  de	  eigen	  woonplaats	  d.m.v.	  vragen	  en	  opdrachten	  (zie	  p.15	  voor	  vragen	  
en	  opdrachten)	  

-‐ Gastles	  van	  een	  deskundige	  die	  iets	  kan	  vertellen	  over	  de	  historie	  van	  het	  eigen	  dorp	  
(zie	  p.	  16	  voor	  een	  lijst	  van	  historische	  werkgroepen)	   	  
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Museumbezoek:	  Het	  dagelijks	  leven	  in	  en	  om	  het	  huis	  
Vooraf	  deelt	  de	  docent	  de	  klas	  op	  in	  4	  groepen.	  
	  
Doel:	  	   Voor	  groep	  5	  en	  6	  wordt	  het	  dagelijks	  leven	  in	  West	  Maas	  en	  Waal	  in	  beeld	  gebracht.	  
	  	   Tijdens	  het	  museumbezoek	  wordt	  de	  vroegere	  tijd	  vergeleken	  met	  de	  tijd	  van	  nu.	  
Duur:	   1.5	  uur	  
1.	  Korte	  inleiding	  voor	  de	  hele	  groep	  
2.	  Onder	  begeleiding	  van	  een	  gids	  ervaren	  de	  leerlingen	  het	  verschil	  tussen	  de	  vroegere	  tijd	  
en	  de	  tijd	  van	  nu.	  Dit	  gebeurt	  in	  kleine	  groepen	  d.m.v.	  vragen,	  doe-‐opdrachten	  en	  rollenspel.	  
3.	  Korte	  afsluiting	  voor	  de	  hele	  groep	  
	   	   	   	   	   	   	  
Verwerking	  op	  school:	  	  
Mogelijke	  verwerkingsopdrachten:	  

-‐ De	  leerlingen	  geven	  presentaties	  aan	  de	  hand	  van	  onderzoeksvragen	  (zie	  hieronder)	  
-‐ De	  leerlingen	  richten	  een	  tentoonstelling	  in	  van	  alle	  verzamelde	  informatie	  met	  

foto’s,	  tekeningen,	  voorwerpen	  en	  tekstbordjes.	  
-‐ De	  leerlingen	  bouwen	  huizen	  van	  vroeger	  en	  nu	  m.b.v.	  karton	  en	  andere	  materialen	  

(met	  verschillende	  woonvormen	  kan	  er	  eventueel	  een	  klein	  dorp	  nagebouwd	  
worden)	  
	  

Mogelijke	  onderzoeksvragen	  voor	  presentaties:	  
In	  de	  eerste	  woningen	  leefden	  mens	  en	  dier	  in	  één	  ruimte.	  
>	  Vraag:	  Wat	  waren	  de	  voordelen	  en	  wat	  waren	  de	  nadelen?	  
	  
De	  eerste	  mensen	  bouwden	  hun	  huizen	  zelf	  van	  natuurlijke	  materialen.	  
>	  Vraag:	  Welke	  materialen	  gebruikten	  ze?	  
>	  Vraag:	  Voor	  welk	  deel	  van	  het	  huis	  werden	  ze	  gebruikt?	  
	  
Bij	  het	  bouwen	  van	  een	  huis	  komt	  tegenwoordig	  veel	  kijken.	  
>	  Vraag:	  Wie	  werken	  er	  allemaal	  aan	  mee?	  (denk	  ook	  aan	  de	  voorbereiding)	  
	  
Vergelijk	  het	  leven	  in	  en	  om	  het	  huis	  in	  vroegere	  tijd	  met	  de	  tijd	  van	  nu.	  
>	  Vraag:	  Wat	  waren	  de	  voordelen	  van	  de	  vroegere	  tijd?	  
>	  Vraag:	  Wat	  waren	  de	  nadelen	  van	  de	  vroegere	  tijd?	  
>	  Vraag:	  Wat	  zijn	  de	  voordelen	  van	  de	  tijd	  van	  nu?	  
>	  Vraag:	  Wat	  zijn	  de	  nadelen	  van	  de	  tijd	  van	  nu?	  
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De 	  m e n s e n 	   e n 	   h u n 	   h u i z e n 	  
	  

Achtergrondinformatie	  voor	  docent	  

>	  Bijlage	  voor	  in	  de	  klas:	  PowerPoint	  presentatie	  met	  afbeeldingen	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

De	  eerste	  woningen	  

De	  eerste	  mensen	  waren	  jagers	  en	  verzamelaars.	  Ze	  trokken	  van	  plaats	  naar	  plaats	  en	  
hadden	  geen	  vaste	  bewoning.	  We	  noemen	  deze	  mensen	  nomaden.	  

Jagers,	  vissers	  en	  verzamelaars	  bleven	  nooit	  lang	  op	  dezelfde	  plaats	  zitten.	  Als	  het	  wild	  in	  
hun	  omgeving	  uitgedund	  was	  of	  begon	  op	  te	  raken,	  trokken	  ze	  verder.	  Onderweg	  pikten	  ze	  
ook	  andere	  dingen	  mee,	  zoals	  vogeleieren,	  bessen,	  grotere	  vruchten,	  noten,	  eetbare	  knollen	  
of	  wortels	  en	  zelfs	  wilde	  groenten.	  Hun	  woning	  bestond	  uit	  eenvoudige	  tenten	  van	  
natuurlijke	  materialen	  die	  ze	  in	  de	  omgeving	  vonden.	  

	  

Afb.	  Jagers	  en	  verzamelaars	  in	  tenten	  

Later,	  toen	  de	  mensen	  boer	  werden,	  bleven	  ze	  op	  dezelfde	  plaats	  wonen	  en	  maakten	  ze	  
steeds	  gebruik	  van	  dezelfde	  grond.	  Dit	  gebeurde	  al	  5.000	  jaar	  vóór	  Christus.	  Waarschijnlijk	  
woonden	  er	  toen	  al	  in	  delen	  van	  Maas	  en	  Waal	  	  mensen.	  Natuurlijk	  op	  de	  hoger	  gelegen	  
gebieden.	  De	  woningen	  waren	  ronde	  huizen	  en	  lange	  boerderijen.	  
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Afb.	  Ronde	  huizen	  van	  de	  eerste	  boeren	  

De	  huizen	  stonden	  vaak	  naast	  een	  sloot,	  zodat	  regenwater	  weg	  kon	  lopen.	  De	  wanden	  
bestonden	  uit	  palen,	  waartussen	  dunne	  takken	  (teenhout)	  werd	  gevlochten	  en	  soms	  stro	  of	  
riet.	  Het	  vlechtwerk	  werd	  dichtgesmeerd	  met	  kleipap,	  soms	  vermengd	  met	  koeienpoep.	  
Daarna	  werd	  het	  vlechtwerk	  bedekt	  met	  een	  laag	  klei	  en	  later	  met	  kalk.	  Het	  dak	  werd	  bedekt	  
met	  riet.	  Dakpannen	  waren	  er	  nog	  niet.	  Bij	  het	  bouwen	  van	  een	  huis	  werden	  geen	  spijkers	  
gebruikt,	  alleen	  maar	  pen	  en	  gat	  verbinding.	  

	  

Afb.	  Gevlochten	  wanden	  bedekt	  met	  klei,	  riet	  op	  het	  dak	  
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Afb.	  Pen	  en	  gat	  verbinding	  
Het	  voorste	  gedeelte	  van	  de	  woning	  was	  voor	  het	  gezin.	  Achterin	  was	  ruimte	  voor	  de	  dieren.	  
De	  mensen	  en	  de	  dieren	  woonden	  dus	  bij	  elkaar.	  Er	  was	  alleen	  een	  open	  vuur	  met	  een	  
rookgat,	  dus	  geen	  schoorsteen.	  

Toen	  men	  ijzer	  ontdekte,	  kwam	  er	  in	  de	  meeste	  dorpen	  een	  smid.	  Toen	  veranderde	  men	  al	  
snel	  het	  open	  vuur	  met	  rookgat	  	  in	  een	  kachel	  en	  schoorsteen.	  De	  ongezonde	  rook	  van	  het	  
open	  vuur	  was	  verleden	  tijd.	  Ook	  kon	  de	  smid	  gereedschap	  maken	  voor	  de	  timmerman,	  
bijvoorbeeld	  een	  zaag.	  Die	  kon	  dan	  planken,	  deurstijlen	  en	  balken	  zagen.	  Ook	  ging	  men	  
vanaf	  die	  tijd	  spijkers	  gebruiken	  en	  verschenen	  er	  grote	  ankers	  aan	  de	  gevels	  om	  de	  balken	  
aan	  de	  buitenmuur	  vast	  te	  maken.	  Deze	  muurankers	  zijn	  nu	  nog	  te	  zien	  bij	  oude	  huizen,	  
soms	  mooi	  van	  vorm	  of	  in	  cijfers	  (bouwjaar).	  

	  	  

Afb.	  Muurankers	  (o.a.	  op	  de	  hoek)	  
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Het	  T-‐huis	  	  

Ná	  1650	  ging	  men	  tegen	  het	  oude	  huis,	  dwars,	  een	  nieuw	  gedeelte	  bouwen.	  Zo	  ontstond	  er	  
een	  voor-‐	  en	  een	  achterhuis.	  Deze	  woningen	  kregen	  de	  naam	  T-‐huis.	  	  

	  

Afb.	  T-‐huis	  met	  voor-‐	  en	  achterhuis	  

Het	  voorhuis	  kreeg	  meestal	  aan	  iedere	  kant	  een	  kamer	  met	  een	  gang	  in	  het	  midden.	  Één	  	  
kamer	  was	  een	  soort	  woonkeuken	  met	  een	  bedstee	  en	  de	  andere	  kamer	  werd	  de	  goeie-‐
kamer	  genoemd.	  
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	  Afb.	  Plattegrond	  T-‐huis	  

Het	  achterhuis	  werd	  verdeeld	  in	  stallen,	  de	  geut	  (spoelkeuken)	  en	  de	  deel.	  De	  deel	  was	  de	  
werkruimte	  waar	  ook	  de	  dorsvloer	  was.	  

Er	  kwamen	  ook	  steeds	  meer	  aparte	  gebouwtjes	  bij	  het	  huis	  te	  staan,	  bijvoorbeeld	  een	  
varkensschuurtje,	  een	  kippenhok	  en	  zelfs	  de	  “wc”	  (de	  plee).	  Dat	  was	  toen	  nog	  een	  plank	  met	  
een	  rond	  gat	  en	  deksel	  in	  het	  midden.	  Met	  een	  ton	  eronder,	  die	  door	  de	  “boldootkar”	  van	  de	  
gemeente	  werd	  geleegd.	  Als	  men	  vee	  had,	  was	  er	  een	  afvoer	  rechtstreeks	  van	  de	  plee	  naar	  
de	  gierkelder.	  

	  	  Afb.	  Plee	  buiten	  het	  huis	  
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Ook	  bakte	  men	  toen	  zelf	  brood	  in	  een	  apart	  bakhuisje.	  	  Ook	  was	  er	  buiten	  een	  	  put	  voor	  het	  
water	  van	  mens	  en	  dier.	  Hiervoor	  was	  een	  diepe	  schacht	  nodig	  om	  goed	  water	  te	  hebben.	  
Met	  een	  emmer	  aan	  een	  touw	  of	  puthaak	  was	  het	  putten	  zwaar	  werk.	  Een	  verbetering	  was	  
de	  putgalg.	  

	  Afb.	  Putgalg	  

De	  putopening	  werd	  afgedekt	  met	  een	  tweedelige	  deksel	  tegen	  stof,	  vallend	  blad	  of	  
ongedierte	  en	  voor	  de	  veiligheid	  van	  de	  kinderen.	  

Het	  krukhuis	  

Karakteristiek	  voor	  Maas	  en	  Waal	  is	  het	  model	  waarbij	  het	  nieuwe	  voorhuis	  aan	  de	  
linkerkant	  tot	  op	  1	  m.	  hoogte	  was	  afgeschuind.	  De	  voordeur	  zit	  niet	  in	  het	  midden.	  Waarom	  
men	  dat	  deed	  is	  niet	  erg	  duidelijk.	  Dit	  huistype	  werd	  bijna	  altijd	  gewit.	  In	  het	  begin	  werd	  de	  
rode	  kleur	  van	  de	  bakstenen	  niet	  mooi	  gevonden	  en	  werd	  er	  een	  witte	  pleisterlaag	  
aangebracht.	  Zo’n	  huis	  werd	  een	  krukhuis	  genoemd.	  

	  

Afb.	  Krukhuis	  met	  witte	  pleisterlaag	  
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Afb.	  Tekening	  krukhuis	  

Vaak	  werd	  er	  onder	  een	  deel	  van	  het	  voorhuis	  een	  kelder	  gebouwd,	  die	  als	  “plafond”	  
tongewelven	  had.	  De	  kamer	  erboven	  werd	  “opkamer”	  genoemd,	  bereikbaar	  via	  één	  of	  twee	  
treden.	  De	  kelder	  werd	  gebruikt	  voor	  het	  bewaren	  van	  aardappelen,	  fruit	  en	  
wintergroenten.	  Maar	  ook	  om	  melkproducten,	  soep	  enz.	  goed	  te	  houden	  voor	  de	  volgende	  
dag.	  

	  	  

Afb.	  Kelder	  en	  trapje	  naar	  de	  opkamer	  

Rond	  1910	  werd	  het	  krukhuis	  niet	  meer	  gebouwd	  en	  ging	  men	  weer	  simpele	  langwerpige	  
huizen	  bouwen.	  In	  verband	  met	  brandgevaar	  werd	  er	  een	  scheidingsmuur	  aangebracht	  
tussen	  het	  voor-‐	  	  en	  achterhuis,	  tot	  de	  nok,	  de	  zogenaamde	  brandmuur.	  Ook	  werden	  er	  
huizen	  gebouwd	  met	  een	  gebroken	  kap,	  om	  meer	  ruimte	  te	  krijgen.	  

	  

Afb.	  Huis	  met	  gebroken	  kap	  
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Watersnoodhuisjes	  

Bij	  de	  overstroming	  in	  Maas	  en	  Waal	  van	  1926,	  werden	  veel,	  zo	  niet	  alle	  arbeidershuisjes	  
verwoest	  door	  het	  water.	  Er	  werden	  toen	  wat	  hulpwoningen	  gebouwd.	  Dat	  waren	  kleine	  
huisjes	  met	  rode	  daken.	  Ze	  kregen	  daarom	  ook	  de	  naam	  watersnoodhuisjes.	  
	  

	  
Afb.	  Watersnoodhuisjes	  	   	   	   	   	   	  

Na	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  

Na	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  nam	  de	  bevolkingsgroei	  sterk	  toe	  en	  ontstond	  er	  grote	  
woningnood.	  Ook	  toen	  nog	  was	  de	  maatschappij	  wel	  verdeeld	  in	  de	  traditionele	  standen:	  
boeren,	  burgers	  en	  arbeiders.	  

Daarom	  zijn	  er	  grofweg	  ook	  3	  typen	  woningen	  te	  onderscheiden:	  
a	  	  Huurwoningen	  voor	  de	  “gewone”	  werknemers	  
b	  	  Zakenpanden,	  burgerwoningen,	  bungalows	  en	  herenhuizen	  voor	  de	  middenstand	  en	  het	  
hoger	  personeel	  
c	  	  (Ruilverkavelings)boerderijen	  voor	  de	  agrariërs	  



	   13	  

	  	  	  Afb.	  Huurwoning	  

	  

	  	  Afb.	  Herenhuis	  

	  

	  	  Afb.	  Ruilverkavelingsboerderij	  
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De	  eerste	  naoorlogse	  huurwoningen	  waren	  gemeentewoningen,	  vaak	  in	  blokken	  van	  twee	  
onder	  een	  kap.	  Deze	  huizen	  hadden	  een	  huiskamer,	  een	  opkamer,	  een	  keuken	  en	  een	  
berging.	  Boven	  een	  overloop	  en	  drie	  slaapkamers.	  Er	  was	  geen	  badkamer,	  maar	  wel	  een	  
kelder.	  Wel	  hoorde	  er	  een	  berging	  bij	  en	  een	  grote	  tuin,	  die	  vaak	  als	  moestuin	  werd	  gebruikt.	  

Bij	  de	  latere	  huurwoningen	  werd	  de	  tuin	  steeds	  kleiner.	  De	  woonkamer	  liep	  van	  voor	  naar	  
achter.	  Dit	  werd	  een	  doorzonwoning	  genoemd.	  Ook	  was	  er	  een	  douche.	  De	  kelder	  werd	  
ingekrompen	  tot	  een	  ruimte	  onder	  de	  trap.	  

Voor	  de	  oudere	  mensen	  werden	  er	  kleinere	  woningen	  gebouwd	  met	  alles	  op	  de	  begane	  
grond.	  

	  

Afb.	  Bejaardenwoning	  

De	  gemeente	  draagt	  haar	  huizenbezit	  over	  aan	  woningcorporaties,	  zoals	  wij	  die	  nog	  kennen.	  

Ook	  gaan	  veel	  mensen	  zelf	  een	  woning	  bouwen.	  Dit	  staat	  dan	  onder	  streng	  toezicht	  van	  
Bouw	  en	  Woningtoezicht.	  
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Bijage	  1:	  Opdrachten	  voor	  veldwerk	  

De	  docent	  kan	  hieruit	  een	  keuze	  maken.	  

In	  jullie	  woonplaats	  is	  zeker	  nog	  wel	  een	  krukhuis	  te	  vinden.	  
Opdracht	  1:	  	   Vraag	  of	  je	  als	  tweetal	  mag	  komen	  kijken.	  	  
	  	   	   Teken	  de	  plattegrond	  en	  geef	  aan	  waarvoor	  de	  diverse	  ruimtes	  vroeger	  	  
	  	   	   werden	  gebruikt	  en	  waar	  ze	  nu	  voor	  worden	  gebruikt.	  
	  	   	   Vraag:	  Zijn	  er	  ook	  bijgebouwen	  bv.	  een	  put,	  een	  bakhuis	  of	  een	  schuur?	  

Opdracht	  2:	  	   Probeer	  in	  een	  oude	  schuur	  een	  pen-‐en-‐gat	  verbinding	  te	  vinden,	  waarin	  	  
	  	   	   geen	  spijkers	  zijn	  gebruikt.	  
	  	   	   Maak	  er	  een	  foto	  	  of	  tekening	  van.	  

Opdracht	  3:	  	   Maak	  een	  fotoreportage	  van	  oude	  huizen	  in	  jullie	  woonplaats	  
	  	   	   of	  probeer	  oude	  ansichtkaarten	  of	  foto’s	  te	  verzamelen.	  
	  	   	   Ga	  dan	  op	  dezelfde	  plaats	  staan	  en	  kijk	  hoe	  die	  plaatsen	  veranderd	  zijn.	  

Opdracht	  4:	   Zijn	  er	  in	  jullie	  woonplaats	  nog	  huizen	  met	  een	  put?	  
	  	   	   Maak	  er	  een	  foto	  van.	  
	  	   	   Wordt	  deze	  put	  nog	  voor	  water	  gebruikt?	  

Opdracht	  5:	   Maak	  foto’s	  van	  huizen	  met	  een	  gebroken	  kap	  of	  maak	  er	  een	  tekening	  van.	  

Opdracht	  6:	   Kijk	  naar	  het	  metselwerk	  van	  oude	  huizen.	  
	  	   	   Maak	  een	  tekening	  van	  hoe	  de	  stenen	  gelegd	  zijn	  (het	  patroon)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zijn	  er	  ook	  versieringen	  in	  	  het	  metselwerk?	  Maak	  er	  een	  foto	  of	  
	  	   	   tekening	  van.	  
	  	   	   Zijn	  er	  muurankers	  te	  vinden?	  Maak	  er	  een	  foto	  of	  tekening	  van.	  

Opdracht	  7:	   Maak	  een	  fotoreportage	  of	  een	  serie	  tekeningen	  van	  verschillende	  huizen:	  
	  	   	   van	  oud	  tot	  modern.	  

Opdracht	  8:	   Zijn	  er	  speciale	  huizen	  of	  gebouwen	  in	  jullie	  woonplaats?	  
	  	   	   Maak	  er	  een	  foto	  of	  tekening	  van.	  
	  	   	   Probeer	  er	  iets	  over	  te	  weten	  te	  komen.	  
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Bijlage	  2:	  Lijst	  historische	  verenigingen	  Maas	  en	  Waal	  

Alphen:	  Stichting	  Historisch	  Alphen	  aan	  de	  Maas	  
Website:	  www.alphenaandemaas.com	  
Contact:	  Dhr.	  B.	  Van	  Dijk,	  E-‐mail:	  dijk-‐ben-‐van@zonnet.nl	  /	  Tel:	  0487	  56	  19	  43	  
	  
Balgoy/Keent:	  Heemkundekring	  Pagus	  Balgoye	  
Website:	  www.sites.google.com/site/heemkundebalgoy	  	  
Contact:	  G-‐J	  Arts,	  E-‐mail:	  info@pagusbalgoye.nl	  /Tel:	  024	  366	  01	  95	  
	  
Batenburg:	  Stichting	  het	  Batenburgs	  Erfgoed	  
Website:	  www.tweestromenland.com/batenburgserfgoed.html	  	  
Contact:	  Jan	  Derks,	  E-‐mail:	  j.t.derks@xmsnet.nl	  /Tel:	  0487	  54	  15	  98	  
	  
Beuningen,	  Ewijk,	  Weurt:	  Stichting	  Historisch	  Besef	  Beuningen	  
Contact:	  Dhr.	  H.	  Sibon,	  E-‐mail:	  info@historischbesefbeuningen.nl	  /Tel:	  024	  6771616	  
	  
Boven-‐Leeuwen	  en	  Beneden-‐Leeuwen:	  Heemkundevereniging	  “Leeuwen”	  	  
Website:	  www.heemkundeverenigingleeuwen.nl/	  
Contact:	  Dhr.	  T.	  Banken,	  E-‐mail:	  toon.banken@planet.nl	  /Tel:	  0487	  59	  35	  05	  
	  
Dreumel:	  Stichting	  Tremele	  
Website:	  www.tremele.nl	  
Contact:	  Dhr.	  Jos	  van	  Koolwijk,	  E-‐mail:	  info@tremele.nl	  /	  Tel:	  06	  2500	  4383	  
	  
Heumen:	  Erfgoedplatform	  Gemeente	  Heumen	  
Website:	  www.erfgoedheumen.nl	  
Contact:	  Harrie	  Joosten,	  E-‐mail:	  harrie.f.p.joosten@freeler.nl	  /Tel:	  024	  62	  21	  644	  
	  
Malden:	  Stichting	  Heemkunde	  Malden	  
Website:	  www.heemkundemalden.nl	  
Contact:	  Mevr.	  P.	  Thijssen,	  E-‐mail:	  info@heemkundemalden.nl	  /	  Tel:	  024	  35	  82	  893	  
	  
Land	  van	  Maas	  en	  Waal,	  westelijk	  deel	  Rijk	  van	  Nijmegen:	  Historische	  Vereniging	  Tweestromenland	  
Website:	  www.tweestromenland.com	  
Contact:	  Dhr.	  J.P.H.	  Daverveld,	  E-‐mail:	  tweestromenland@hetnet.nl	  /Tel:	  024	  64	  130	  12	  
	  
Wamel,	  Historische	  vereniging	  Wamel	  
Contact:	  Verzorgingshuis	  Henricus,	  Tel:	  0487	  501	  341	  
	  
West	  Maas	  en	  Waal,	  Druten,	  Wijchen,	  Beuningen,	  Heumen:	  Erfgoedhuis	  Land	  van	  de	  Heerlijkheden	  
Website:	  www.bezoekleur.nl/erfgoedstudiehuis.html	  	  
Contact:	  Dhr.	  W.A.	  Kattenberg,	  E-‐mail:	  w.a.kattenberg@hetnet.nl	  /Tel:	  024	  645	  15	  58	  
	  
Worsum:	  Werkgroep	  Historie	  Worsum	  
Websites:	  http://www.erfgoedheumen.nl	  en	  www.overasseltpromotions.nl	  
Contact:	  Harrie	  Joosten,	  E-‐mail:	  harrie.f.p.joosten@freeler.nl	  /	  Tel:	  024	  622	  16	  44	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  


