
Geschiedenis Vereniging Heemkundekring Groesbeek 

1972 - 2022

Samengesteld door  G. G. Driessen 

Technische ondersteuning door Jan Norp. De 
drie powerpoints zijn in 2022 geactualiseerd en 
bewerkt door Sjef Schmiermann en 
samengevoegd tot een document.





1972 

Voor de oprichting van de Heemkundekring

Verschenen de publicaties van

Groesbeek in oude ansichten 

en

Kent u ze nog ……de Groesbekers



Ledenvergadering 16 juni 1976

Van links naar rechts: Jan Nas, Ben Thissen, Kees Tervoort, Bram den Boer, 

Wim van der Weide, Gerrie Driessen, Thom Luijben en Jan Medendorp 



7 december 1976

Bij notariële akte officieel ‘vereniging’ 

gewordenbericht van secretaris 

Bram den Boer (sinds 1974)

op 7 januari 1977



1977 

Het manuscript wordt geredigeerd door 

leraar Nederlands Paul Wilbers 

en zijn toekomstige vrouw Elly Berndsen 

(1951-2014)



10 juni 1978

Bezoek aan het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 

door

Wim van der Weide, Jan Nas en Bram den Boer. De te 

Groesbeek gevonden voorwerpen, circa vijftig stuks, 

werden gefotografeerd en geïnventariseerd. Rechts 

beitels, van steen en brons, uit de prehistorie. 



23 juni 1980

Presentatie Oud–Groesbeek in woord en beeld

Rechts: Harry Driessen (Groesbeeks Weekblad) en Joop Verstraaten (De 

Gelderlander) Achtergrond : Gerrie Driessen, Gerrit Nillessen en burgemeester E. 

van Gils 



1 februari 1981

Presentatie Groesbeek 1935 -1945 Crisis en 

Oorlog

Links: Eerste exemplaar wordt overhandigd 

aan  Jonkheer R.M.J.F. L. van Grotenhuis, 

burgemeester van 1941 tot 1965,

Rechts: Bram den Boer en Thom Luijben 



1983

Presentatie van Groesbeek 1945 – 1950 (met medewerking van het 

heemkundekring-lid Ben Thissen) Links: Fotograaf Arnold Luijben, die 

de verwoesting van Groesbeek vastlegde. 

Midden: Jhr. R.M.J.F.L. van Grotenhuis. Rechts: Gerrie G. Driessen 

foto De Gelderlander 



Uitgegeven in 1983

DVD Groesbeek 1949

(bleek later 1950 te zijn)

De film Groesbeek 1950

(8 mm zwart–wit en zonder geluid) werd in 1950

gemaakt door Johan Adolfs uit Enschede bij

gelegenheid van het 50 –jarig jubileum van Fanfare

Wilhelmina. De unieke beelden zijn omstreeks 1980

beschreven door Gerrie Driessen, waarna de tekst werd

ingesproken door Emanuel Houben. In juni 1983 werd

de film (inmiddels 16 mm) voor het eerst vertoond. Om

de documentaire makkelijker te kunnen bekijken, is die

in juni 1983 op dvd uitgebracht.





De Gelderlander,    

30 maart 1990. 

Interview met Jan Kuijpers, die als eerste de 

Heemkundekring opmerkzaam maakt op de 

onder het renthuis door hem aangetroffen 

fundering van het kasteel Groesbeek .

Het gebouw stond aan de Hoflaan, op de 

plek waar nu het woonerf Kasteelhof 

gesitueerd is. 

1990 bij het 90–jarig jubileum van de VVV Initiatief van 

Teun van Grinsven,  met medewerking van de 

heemkundekring-leden Toon Bosch en Gerrie 

Driessen 



De Gelderlander 

27 maart 1990

Jan Kuijpers 

en Theo Klösters, 

gravers van het eerste uur 



Blootgelegde fundatie van het in 1770 gebouwde 

renthuis. Daaronder zijn de resten van het kasteel 

aangetroffen. (foto Jos van Deursen)



17 juni 1990

Links Piet Arents en rechts de archeologen 

Borst Pouwels, vader en zoon Huib. (foto GGD) 



24 november 1990

Bram den Boer aan het werk bij de van mergelblokken gebouwde muurpartij

van het hoofdgebouw van het kasteel. 
Op de achtergrond de Hoflaan, ter hoogte van het huidige woonerf ‘Kasteelhof’ 

(foto Gerrie Driessen)



1991

Evaluatie opgraving

kasteel Groesbeek

Bram den Boer. 





Op 27 mei 1040 schonk koning Hendrik III een hoeve in 

het domein Groesbeek aan zijn waldvorster Sindicho 

(links). In de schenkingsoorkonde wordt voor het eerst 

melding gemaakt van de naam Groesbeek: ‘in villa 

nomine Gronspech’.(rechts)



18 november 1991

Presentatie van de uitgave Van Gronspech tot Groesbeek

De redacteuren Sjef Schmiermann en Toon Bosch feliciteren elkaar

Bijdragen door

Hans Biemans

Toon Bosch

Marjet Derks 

Sjef Schmiermann

Rob Schönberger

Bert Thissen

Johan Thissen

Paul Thissen

Detail van de kaart Groesbeek in 1755 met het 
grondgebruik en toponiemen 
aan de hand van de verpondingskaart heerlijkheid Groesbeek 
van J. van Aarden 
Ontwerp en realisatie: Bert Thissen en Chris Peeters in 1991



september 1992

Opgraving van de fundament van de korendwangmolen* aan de Molenweg. Het zijn z.g. kloostermoppen, gedateerd 1425-1450.  

*) Daar waar een dwangmolen 

stond waren de landbouwers 

verplicht er hun koren te laten 

malen, het maalgeld ging  naar de 

heer van het land. De molendwang 

bestaat tot de Franse tijd, tot 1795.  

Tekening d.d. 21 september 1992            Ansichtkaart 1926

detail locatie fundament 



20 november 1993

Eerste exemplaar Groesbeek Beeld van een dorp wordt door Gerrie Driessen en Toon Bosch overhandigd 

aan Geert Janssen (Geert van Chriesten Hend) de laatste plaatselijke zelfstandig werkende bezembinder.  



Augustus 1994, Dorpsstraat.

Wim van der Weide, de kraanmachinist en Peter Beisiegel. Op circa 

twee meter diepte werd een stookplaats met scherven en een redelijk 

gave waterput aangetroffen

De houten putfundering uit de 17-18e eeuw werd met pennen 

bijeengehouden



2 december 1995

Presentatie boek Van Rijkshof tot Renthuis

Links: Welkomstwoord van de voorzitter  Gerrie Driessen

Rechts: Toon Bosch, één van de redacteuren, licht het schrijfproces toe.  

Van Rijkshof tot Renthuis

door P.J.M.te Boekhorst

uitgegeven in 1995 door

Heemkundekring Groesbeek

als deel 1 van de reeks

“Bijdragen tot de Geschiedenis van 

Groesbeek en het Nederrijk” 

onder redactie van:

A. den Boer, 

Drs. P.J.M. te Boekhorst

Drs. A. Bosch



2 december 1995

Presentatie boek Van Rijkshof tot Renthuis
Links: Bram den Boer (één van de redacteuren) overhandigt 

de samensteller Peter te Boekhorst een presentje
Rechts: Toon Bosch geeft Bert Thissen (stadsarchivaris van Kleef) een exemplaar

Bram den Boer bedankt namens de redactie Prof. dr. D. 

Teunissen  voor zijn wetenschappelijke bijdrage. 



13 november 1998

Presentatie van 

Groesbeek in het 

nieuws. Persfoto’s 

uit de jaren vijftig.

Rechts: Ben 

Tervoort en Marjet 

Derks (hoogleraar 

sportgeschiedenis 

Radboud 

Universiteit) 

Groesbeek in het Nieuws

Persfoto’s uit de jaren vijftig samenstelling 

G.G. Driessen

uitgegeven in 1998 

bij het 25-jarig jubileum door

Heemkundekring Groesbeek

als deel 2 van de reeks

“Bijdragen tot de Geschiedenis van Groesbeek 

en het Nederrijk” 



18 november 1999 Hotel De Wolfsberg

Thom Luijben neemt afscheid als bestuurslid, 

zijn plaats wordt ingenomen door Sjef Schmiermann  



1998

De edele Kunst

der Hoornmuziek

Fanfare 

Wilhelmina 1898 –

1998

Auteurs:

Toon Bosch 

Sjef Schmiermann

uitgave Fanfare 

Wilhelmina   

April 1999

De Dukenburg en zijn 

bewoners

Samengesteld door 

G.G. Driessen 

Uitgegeven door 

Uitgeverij Heemkunde 

Groesbeek

November 1999

Rampspoed te 

Groesbeek fragmenten 

Dorpsgeschiedenis 

1800-1950

Samengesteld door G.G. 

Driessen 

Uitgegeven door 

Uitgeverij Heemkunde 

Groesbeek. 

2001

De Schoone Zaak der 

Boerenleenbank

Uitgegeven bij 100-jarig 

bestaan van de 

Boerenleenbank/Rabobank 

te Groesbeek

Auteurs: Toon Bosch en 

Sjef Schmiermann

Groesbeek 

het Dorp der 

Verrassingen

Samengesteld door G.G. 

Driessen 

ter gelegenheid van het 

100 –jarig bestaan 

van de VVV Groesbeek. 

Uitgegeven door Uitgeverij 

Heemkunde Groesbeek 

Gerrie Driessen 

overhandigt het eerste 

exemplaar  aan 

taalwetenschapper Prof. 

Dr. Maarten van den 

Toorn, die de 

concepttekst en de 

leesproef controleerde 

op taal- en spelfouten



1 december 2001

Presentatie ‘Mannen in Uniform en te Wapen in Groesbeek’, 

in de kantine van het gemeentehuis   Rechts Nol Saedt en de 

gemeentebode Stef van der Poll   
Presentatie ‘Mannen in Uniform en te Wapen in 

Groesbeek 

aan wethouder Jan Poelen (links) vanwege zijn 

grootvader die zoeaaf was,  

en aan de oud-militairen Nol Saedt en Hent Gerrits (de 

Welbom)

Mannen in Uniform en 

te Wapen

in Groesbeek

Samengesteld door G.G. Driessen 

Uitgegeven door Uitgeverij Heemkunde Groesbeek  



2003

GROESBEEK, over Dorp  

Herwendaal  Dries  Stekkenberg 

Samengesteld door G.G. Driessen 

Uitgegeven door Uitgeverij 

Heemkunde Groesbeek 

Zwoegen & Swingen

Groesbeek 1945 – 1975

Toon Bosch  m.m.v. Bram den Boer, Gerrie 

Driessen, Sjef Schmiermann en Wim van der 

Weide

Uitgegeven in 2003 bij het 30- jarig jubileum door 

Heemkundekring Groesbeek als deel 3 van de 

reeks “Bijdragen tot de Geschiedenis van 

Groesbeek en het Nederrijk” 



22 november 2003

Opening tentoonstelling Zwoegen & Swingen  in Bevrijdingsmuseum

Directeur Wiel Lenders spreekt   1e rij: Raadslid Mechteld ten Doesschate, burgemeester Gerd Prick, Gerrie Driessen en Sjef 

Schmiermann, 2e rij: gemeentesecretaris Hans Hermsen en echtpaar Joke en Theo Hermsen   

Wiel Lenders en in gesprek met Mechteld 

ten Doesschate. De expositie wordt 

bekeken door de burgemeesters Gerd 

Prick en Paul Wilbers (Beek –Ubbergen)



2003  Toon Bosch publiceert in Numaga

Een notabel domein

De geschiedenis van het Nederrijkswald

Prof. Dr. Klaas Bouwer

Als lid van de Heemkundekring Groesbeek kon 

de schrijver putten uit het fotoarchief van onze 

kring

2004

Het Rijke Roomse Leven

van de Groesbeekse

parochie

‘Cosmas en Damianus’

Samengesteld 

door G.G. Driessen 

Uitgegeven door Uitgeverij 

Heemkunde Groesbeek 



27 november 2004 locatie De Mallemolen

Presentatie ‘Het Rijke Roomse Leven van de parochie Cosmas en Damianus’ 

Eerste exemplaar in ontvangst genomen door pastor Jan van Gestel 

Tweede  exemplaar voor de taalkundige Maarten 

van den Toorn.

Vervolgens bedankt Gerrie Driessen Sjef 

Schmiermann en Wim van der Weide 



29 oktober 2005. Bijdrage Heemkundekring aan Open dag gemeentearchief Nijmegen 

Thema: ‘Verkeer en vervoer tussen stad en omliggende plaatsen’  

Bij de voorbereiding  komt Leo Zillessen (links)  voor het eerst in 

beeld, hij werd op 25 november 2004 lid en meteen tot bestuurslid 

gekozen, wegens afscheid van bestuurslid Toon Bosch. Voorts zijn 
gefotografeerd Bram de Boer (midden) en Peter Beisiegel.



De Gelderlander 6 juli 2005



Juli 2005

Hoflaan. Links de fundering van een in de 14e eeuw  tegen de woontoren aangebouwde bakoven.  Rechts een gedeelte 

van de fundering van de woontoren. (Peter Beisiegel) 

Links: Restant van een eikenpaal  en van de beschoeiing van de gracht

Rechts: Bram den Boer (aanvoerder van de graafploeg) is thuis bezig met het determineren en beschrijven van de opgegraven 

voorwerpen 



14 november 2004

Michel Janssen, sinds 25 november 2004 lid van de 

Heemkundekring Groesbeek, presenteert in De 

Zondagskrant  zijn eigen website www.vvv-

groesbeek.nl

Als autodidact heeft hij zich het maken van websites 

aangeleerd. Hij stelde zich belangeloos beschikbaar voor 

het maken van de website van de Heemkundekring

Na enig geëxperimenteer zette hij eind september 2005 

de website www.heemkundekringgroesbeek.nl online 



De Groesbeekse koren-

windmolens

en hun mulders

deel 1. Over de 

Noordermolen, De 

Korenbloem en De Jonge 

Hermanus

Samengesteld door G.G. 

Driessen Uitgegeven door 

Uitgeverij Heemkunde 

Groesbeek

2006

OP 'T BERGJE, een van de oudste huizen in Heilig 

Landstichting

door André Sassen, lid van de

Werkgroep 'Van Ploeg tot Heilig Landstichting‘ 

en van de Heemkundekring Groesbeek 

V.l.n.r. het echtpaar Ad v.d. Zande, 

geert Fleuren en Peter Pouwels, 

allen nazaten van voormalige 

molenaars van de Noordermolen, 

te werten de mulders: Van de 

Sande (1750-1777), Jacobs (1824-

1887) en Fleuren (1887-1924)



December 2006 

Nummer 1 van de Nieuwsbrief verschijnt. De eerste 

malen op papier én op de website

Sedert 2009 wordt de digitale versie per email aan de 

leden verzonden. Daarnaast wordt een aantal gedrukte 

exemplaren op verschillende adressen verspreid 



De Groesbeekse koren-

windmolens

en hun mulders

deel 2 

De Zuidmolen 1857-2007 

150 jaar molen- en 

dorpsgeschiedenis

Samengesteld door G.G. 

Driessen Uitgegeven door 

Uitgeverij Heemkunde 

Groesbeek

2007

Eerste exemplaar in de Zuidmolen krijgt de 

molenaar Jan Jochijms, waarna aan Maarten 

van den Toorn het tweede exemplaar wordt 

overhandigd, als dank voor zijn taalkundige 

bijstand     



juni 2007

Archeologisch onderzoek Kerkstraat door Sjaak Mooren. Rechts in gesprek met Bram den Boer en Peter Beisiegel. Uit het 

opgravingsverslag blijkt dat daar ooit een boerderij stond, gedateerd  11e - 13e eeuw. (foto’s Gerrie Driessen)

Jaarmarkt 2007

Gerrie Driessen, Bram den Boer, Peter Beisiegel en Wim van der 

Weide 



De Gelderlander

7 juni 2008

Na jaren lang aandringen, met name 

door secretaris Bram den Boer, bij de 

gemeente Groesbeek, werd begin 

juni 2008 

nabij de Hoflaan de plek gemarkeerd 

waar het kasteel  van Groesbeek 

gestaan heeft

28 april 2008 bij opening draisineverbinding 

De panelen zijn beplakt met foto’s die de geschiedenis 

weergeven van 

de plaatselijke spoorweg: van 1865 tot de opheffing van het lijn 

per 1 juni 1991 



Herfst 2008 

Groesbeekse gezichten 

uit de periode 1945-1949

Portretten van Arnold Luijben

Samengesteld door G.G. 

Driessen Uitgegeven door 

Uitgeverij Heemkunde 

Groesbeek



Archief Heemkundekring Groesbeek 2009

Enige tijd na de officiële opening van het nieuwe gemeentehuis in januari 1996

kreeg de Heemkundekring de beschikking 

over een leegstaande opslagruimte in het souterrain van het gebouw

In die archiefruimte wordt sinds januari 2005 iedere maandagmorgen in de 

wintertijd gewerkt aan het archiveren van documenten en het fotomateriaal door:

Gerrie Driessen, Wim van der Weide, Piet Janssen en Peter Beisiegel. 

Sinds 2013 geassisteerd door Peter Janssen.      



In 2007 en 2008 komt Leo Zilessen vervolgens met: 

De Vorts(ch)e Brug (2007) en

De Grafwegen - Kroniek van een unieke buurtschap in 

Groesbeek 



In 2008 is door Driessen en Den Boer historisch relevante informatie verstrekt voor de opmaak van teksten voor panelen: 

‘Fietskaart met knooppuntennetwerk ’. In het dorp zijn op acht verschillende locaties panelen met uitleg over de omgeving 

opgesteld.      



9 december 2008

De canon wordt gepresenteerd in de raadszaal van het 

gemeentehuis

(foto’s Jan Norp)

Bram den Boer spreekt. 

Achter de tafel wethouder Theo Giesbers, Wim van der 

Weide, Gerrie Driessen en Sjef Schmiermann 

Eindredacteur Sjef Schmiermann vertelt 

schoolkinderen van ‘’t Vossenhol’ over het begrip 

CANON Daarna krijgt wethouder Giesbers het 

boekje en vervolgens de schoolkinderen en de 

hoofdonderwijzer John Peters       



10 oktober 2009 

Groesbeek 

zal herrijzen

De periode 1945-1955

in vogelvlucht

Samengesteld door G.G. 

Driessen Uitgegeven door 

Uitgeverij Heemkunde 

Groesbeek

Na de  presentatie van Groesbeek zal 

herrijzen

wordt geposeerd in de kapel van 

verzorgingshuis Mariëndaal

V.l.n.r.: Jac Broersma, Gerrie Driessen, 

Nol Saedt, Lieuwe van Kampen, 

Maarten van den Toorn en Thom Luijben.  



Jaarmarkt juli 2010

Kraam Heemkundekring Groesbeek bemand door 

Gerrie Driessen, Peter Beisiegel en Wim van der Weide.



Mei 2011

Oorlogsmonumenten 1940-1945  
Groesbeek War Memorials 1940-1945
Publicatie van het heemkundekring-lid Teun van 
Grinsven, die in 2014 een Engelstalige versie laat 
verschijnen

23 november 2010

Presentatie boek  van Chris Dijkhuis Toen en Nu 150 + 10 jaar De 

Wolfsberg



De historie van de Canadese 

Begraafplaats 

en de Zevenheuvelenweg te 

Groesbeek

Samengesteld door G.G. Driessen 

Uitgegeven door Uitgeverij 

Heemkunde Groesbeek.

Maart 2011



Jaarmarkt 2011 op het Dorpsplein

Gerrie Driessen, Peter Beisiegel en Wim van der Weide 

september  2011

Acte de préséance tijdens de  Groesbeekse  Wijnfeesten



Presentatie van 

Groesbeek Een cultuurhistorische 

wandeling

Door Patrick Janssen en Martijn Boosten 

Uitgave van PROBOS

Medewerking verleend door

onder anderen de leden van de 

Heemkundekring 

Klaas Bouwer

Gerrie Driessen

Peter Pouwels 

Paul Thissen 

28 september 2011 

De Zondagskrant van 20 november 

2011 

Heemkunde-lid 

Toon Bosch, Hoofddocent 

Geschiedenis aan de Faculteit 

Cultuurwetenschappen van de 

Open Universiteit Nederland is één 

van de mensen achter de heruitgave 

van het manuscript van vader en 

zoon Van Druijnen over het 

dagelijks leven in Nijmegen van ca 

1800 tot 1858



Maart 2012 

EEN NATTE BEDOENING

Kleine geschiedenis van 

De Horst, De Bruuk en het Schildbroek

Door Paul Thissen 

met medewerking van

Leo Zilessen.

Gerrie Driessen verstrekte

gegevens en illustraties

Uitgave

Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek



15 september 2012

Geschiedenis van Groesbeeks oudste 

kerk en van 400 jaar protestantse 

gemeente

1612-2012

Samengesteld door 

G.G. Driessen 

Uitgegeven door 

Uitgeverij Heemkunde Groesbeek



Luisterstenen Liberation Route. In februari 2013 zijn de tekstschrijvers van‘RBT - KAN’  via  ‘Gelders Erfgoed’ door Marco 

Cillessen en Gerrie Driessen uitgebreid geïnformeerd en geadviseerd bij het opstellen van de ‘Voice over’  die te horen is bij de 

steen op de Horst en die bij  Hotel Erika. Ook bij de samenstelling van de geluidsfragmenten van  eerder hier geplaatste stenen 

was de HKG  betrokken.       

April 2013

Het archeologisch onderzoek naar de loop van de ‘Groesbeek’ nabij 

woonerf Kasteelhof  wordt gevolgd door Bram den Boer



Mei 2013 

Informatiepanelen

Tijdlijn, een samenwerking van vier historici met 

verschillende achtergronden en specialismen, ontwierp de 

informatiepanelen Peter Nuyten maakte de prachtige 

tekeningen

Bureau BUUV deed de vormgeving 

31 mei 2013 

Kerkstraat nabij de protestantse kerk

Bram den Boer onthult het eerste Tijdlijnpaneel over het ontstaan van 

Groesbeek

Wethouder Theo Giesbers, Peter Beisiegel en nog onbekende dame 

applaudisseren 

Eind 2014 staan er vijf historische informatiepanelen, deze bij de kerk, 

verder bij kasteellocatie, bij de Hüsenhoff, bij de Oude Molen en aan 

de Grafwegen



24 april 2013 Gevel Hollands Klooster

Teun van Grinsven, op wiens initiatief de 147 jaar oude 

gedenksteen op de oorspronkelijke plek is herplaatst,

onthult samen met wethouder Theo Giesbers de 

gevelsteen

25 april 2013 Opgraving terrein Mariëndaal

Vooraan links een gedeelte van de oudbouw van verzorgingshuis 

Mariëndaal. Daartegenaan de zojuist in gebruik genomen nieuwbouw 

genaamd ‘Kloostertuin’.  Rechts de achtergevel van voormalige garage 

Van Bergen. Deze garage en de oudbouw van Mariëndaal zijn later 

gesloopt in verband met uitvoering van het centrumplan 

Archeoloog Johan van Kampen, die bezig is met het intekenen 

van paalsporen (boerderij) uit de 11e -12e eeuw. 



2 juni 2013 Reconstructie van de Dorpsstraat

In de nacht van zaterdag op zondag wordt 

doorgewerkt

onder wakend oog van Piet Spanjers en Piet 

Arents



Op 26 februari 2013 was al 

een begin gemaakt met het 

onder de aandacht brengen 

van het naderende 

40–jarig jubileum van de 

Heemkundekring

door het plaatsen van een 

reeks artikelen in het 

Groesbeeks Weekblad



22 oktober bij Omroep Groesbeek

2013 Publiciteit 40 jarig jubileum Heemkundekring Groesbeek

19 november in Groesbeeks Weekblad



De Gelderlander 23 november 2013



21 november 2013 Jubileum vergadering

Sjef Schmiermann (23 jaar lid/14 jaar bestuurslid), 

Bram den Boer (bijna 40 jaar lid/38 jaar secretaris), Gerrie 

Driessen (40 jaar voorzitter) , 

Wim van der Weide (40 jaar lid/ 21 jaar penningmeester) en 

Leo Zilessen (9 jaar lid/bestuurslid) (Foto’s Piet Spanjers) 

3 x 40 = 120 jaar bestuurservaring 

Heemkundekring



20 mei 2014.

Ter gelegenheid van opening van het nieuwe Draisine 

station werd de  remise door de gemeente ‘behangen’ 

met historische spoorwegfoto’s (collectie GGD)      



Artikel in het periodiek METAALTIJDEN Nr. 1

18 november 2014.

speerpunten Husenhoff .

Artikel over deze vondst uit 2012 met in het 

gebied Husenhoff gevonden metalen 

speerpunten uit de IJzertijd. Deze vondst 

wat voor Nederlandse begrippen behoorlijk 

uniek. 



Eind september 2014

Bij grondwerkzaamheden op het terrein van 

Mariëndaal werden in het noordelijk talud van 

de Groesbeek zeven funderingspalen 

opgegraven. De vindplaats was in de directe 

nabijheid van de torenlocatie. Zoals op de 

foto te zien robuuste paalresten (eiken) en 

fraai aangepunt. Nog dezelfde week zijn de 

palen door de archeoloog Van Kampen 

geschouwd. Hij vond ze interessant genoeg 

om die op ouderdom te laten onderzoeken. 

Circa 20 meter van de plek waar de palen 

zijn opgegraven, staat het informatiepaneel 

waarop de geschiedenis van die plek in drie 

fases belicht wordt. Koningshoeve -

Woontoren –Kasteel belicht wordt.              ( 



22 augustus 2014

Onthulling panelen met oorlogsfoto’s 

gemaakt op 17, 18 en 19 september 

1944 

Hiernaast het artikel in Groesbeeks 

Weekblad met foto van onthulling door 

de 97-jarige mevrouw

E. Notermans-Beijnes 

van het paneel voor haar woning aan de 

Burg. Ottenhoffstraat

Ruim de helft van die opnamen werden in 1976 

door een veteraan van de Amerikaanse 82nd 

Airborne Division ter beschikking gesteld aan 

de heemkundekringleden Ben Thissen en 

Gerrie Driessen

In de verzameling van de laatst genoemde 

bevinden zich ook de foto’s van Jaap Beijnens. 

Zodoende konden de fotopanelen zonder 

betaling van ‘auteursrechten’ vervaardigd 

worden



December 2014

‘In het welbegrepen belang der gemeente’

Lokaal bestuur in Groesbeek ca 1750-heden

door Toon Bosch en Sjef Schmiermann

in opdracht van de toenmalige gemeente Groesbeek die per 1 

januari 2015 fuseerde met de gemeenten Millingen aan de 

Rijn en Ubbergen



In memoriam Prof. Dr. M.C van den Toorn
(1929, overleden 23 nov. 2017)

Toen Maarten van den Toorn zich eind jaren negentig te Groesbeek vestigde
en kort daarna lid van de Heemkunde Groesbeek werd, had ondergetekende
geen idee welk een prominent persoon lid was geworden. Hij liet zich wel
ontvallen neerlandicus en docent Nederlands te zijn geweest, maar verder
een en al bescheidenheid. Verheugend was de mededeling dat hij genegen
was teksten over de Groesbeekse geschiedenis op spelling te controleren. En
van dit aanbod werd onverwijld gebruik gemaakt. De eerste uitgave die met
zijn medewerking tot is stand gekomen, verscheen begin 1999. Sindsdien is
het onafgebroken doorgegaan tot net voor zijn overlijden. Geduldig en
nauwgezet heeft hij circa twintig manuscripten en honderden afzonderlijke
teksten en artikeltjes nagelezen, om een spelfout met potlood te
onderstrepen. Hij lette alleen op de spelling, niet op de stijl of zinsbouw; al
zullen zijn tenen weleens krom getrokken zijn. Nooit pochte hij op zijn staat
van dienst, die aan het licht kwam toen hij in mei 2000 benoemd werd tot
Officier in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden hem
overhandigd wegens zijn verdiensten voor de Nederlandse taal en als
pleitbezorger van de Nederlandse taal in al zijn facetten, waarbij zijn
werkterrein zich uitstrekte tot Duitsland en België. Als Nederlands
taalwetenschapper was hij werkzaam aan de universiteit van Münster, aan
de Rijksuniversiteit Utrecht en hoogleraar aan de Kath. Universiteit Nijmegen
tot 1992. Als voorzitter van de spellingswerkgroep van de Nederlandse
Taalunie had hij een belangrijk aandeel in spellingswijzigingen van 1996 en
2006. Wegens zijn inzet werd hij benoemd tot erelid van de Koninklijke
Academie voor Nederlandse taal en - letteren in het Belgische Gent. Van den
Toorn was mede -auteur van het lijvige tweedelige standaardwerk Algemene
Nederlandse Spraakkunst Band 1 en 2, waarvan de eerste druk in 1984
verscheen en de 2e herziene editie in 1997. Verder was hij vijf jaar jurylid bij
het Nationaal Dictee. Het mag duidelijk zijn dat de Heemkundekring
Groesbeek verguld was met zijn lidmaatschap. Meer dan duidelijk zal zijn dat
die vereniging en vooral ondergetekende hem veel dank verschuldigd is voor
zijn onbaatzuchtige taalkundige medewerking, verleend over een periode
van achttien jaar. Zijn heengaan veroorzaakt een niet in te vullen leemte.
Maarten van den Toorn zal erg gemist worden.
Gerrie Driessen

Foto: Joop Verstraaten



Presentatie Groesbeekse Heelmeesters en 
Gemeente geneesheren op 4-4-2018

1e exemplaar voor de burgemeester M.Slinkman



Op 29 april 2018 wordt in het souterrain van het gemeentehuis begonnen met het 

opstarten van de gemeentelijke Erfgoedwebsite,  de digitalisering van het 

fotoarchief van HKG en plaatsing via Picturea op de website 

‘erfgoednetbergendal’.  Bezig zijn: Theo Wijers, Sjef Schmiermann en Bram den 

Boer.



Archiefploeg  9 okt. 2018. Piet Janssen, 

Peter Beisiegel, Wim van der Weide en 

Gerrie Driessen



Wim van der Weide : Vanaf 2005 maakte hij deel uit van 

de zogenaamde archiefploeg van de Heemkundekring. 

Trouw vervoegde hij zich in de wintertijd op de 

maandagmorgen in het souterrain van het gemeentehuis 

om het foto – en krantenarchief van de heemkundekring 

te inventariseren en te archiveren. Veertien jaar lang, tot 

maandagmorgen 7 jan. 2019, toen hij voor de laatste keer 

het archief bezocht.  Hij wist dat hij niet lang meer te 

leven had, welk lot hij manmoedig droeg. Wim overleed 

op 23 januari 2019, op 84-jarige leeftijd. Een  ambtenaar 

oude stijl en een aimabel man is van ons heengegaan. 



7 maart 2019. Gemeentehuis, presentje als dank voor het 

actualiseren van het Register der Bouwvergunningen 

periode 1901-1935: Leo Zilessen, Joke Vrijmoet, Marleen 

Becker, GGD. Piet Janssen en de  ambtenaren Harrie 

Hendriks en Lola Boerwinkel 



1 oktober 2019



30 maart 2020

Maandag 30 maart 2020 is zonder toeters en bellen en met een 

simpele druk op de knop door Theo Wijers het 

https://erfgoednetbergendal.nl/ online gegaan. Theo is vanaf het 

eerste begin in 2014 vanuit zijn expertise op ICT-gebied nauw 

betrokken geweest bij de ontwikkeling van het gehele 

digitaliseringsproces. Vasthoudend en zich soms ergerend over 

de traagheid heeft hij een goede basis gelegd. Met de lancering 

van de site in 2020 speelde het Coronavirus  een dubbelrol. Het 

verhinderde alle deelnemers om er een feestelijke gebeurtenis 

van te maken maar stelde anderen in staat om intensiever de 

ingeslagen digitale weg te bewandelen waardoor het Erfgoednet 

bijna duizend (januari 2022) items kent. Een enkele blik op de 

site toont dat het overgrote deel is aangeleverd door de 

Heemkundekring. In het najaar van 2021 zag Theo zich wegens 

gezondheidsproblemen gedwongen het ict-stokje over te dragen 

aan Sjaak Groenen en Marja Flipse.

Foto’s: Gerrie Driessen

Theo Wijers tracht Jan ter Wal (links) en Sjef Schmiermann 

(rechts) wegwijs te maken in de ict-doolhof



Bestuurslid leo Zilessen (links)  heeft een fors 

aantal publicaties met vooral inventariseringen op 

zijn naam staan. Onder andere publicaties over de 

wederopbouwboerderijen en woonhuizen in 

Groesbeek en bevolkingsonderzoek. Hier samen 

met voorzitter Gerrie Driessen bij een 

tentoonstelling over de Operatie Veritable (1945) 

in de historische kerk in februari 2020.



Presentatie publicatie  Nutsbedrijven te Groesbeek 

15 april 2020

Samenstelling G.G. Driessen

Wegens corona alleen bijgewoond door Bram en Sjef,  volgens de 

regels op anderhalve meter afstand  van elkaar en van Gerrie Driessen



Januari 2021  Jumbo album: 

Groesbeek Het dorp der 

verrassingen, van prehistorie tot 

1950 . Verbeeld met 324 

plakplaatjes 



December 2021. 

Verhuizing oud-

archief 

voormalige 

Gemeente 

Groesbeek naar 

RAN.  



Verhuizing oud archief december 2021

Publicisten/ onderzoekers van de HKG en anderen hebben ruim 30 jaar lang zonder 

belemmeringen de oude bronnen kunnen inzien. Die mogelijkheid en de medewerking/ 

loyaliteit van de daarmee belaste ambtenaren heeft substantieel bijgedragen aan het 

tot stand komen van een tiental publicaties met gegevens die anders (vooralsnog) niet 

in de openbaarheid waren gekomen. 

Foto’s: G.G. Driessen



Januari 2022 verschijnt de 28ste Nieuwsbrief in nieuwe opmaak 

en gaat tevens de nieuwe website de lucht in.

De vereniging prijst zich rijk met de inbreng van Marja Flipse 

(ega van ons lid Jan ter Wal) als nieuwe webmaster en 

vormgeefster van de Nieuwsbrief als opvolgster van resp. 

Michel Janssen en Theo Wijers


