
Activiteiten in het kader van 50 jaar Heemkundekring Groesbeek 
 
In het najaar van 2023 bestaat de Heemkundekring 50 jaar. Dat wordt uiteraard op passende 
wijze gevierd.  
 
 
De eerste activiteit bestaat uit een bezoek van onze leden aan het Regionaal Archief 
Nijmegen (RAN) in de avond van 24 januari 2023. De ongetwijfeld boeiende avond wordt 
verzorgd door Elmar van Ree. Inloop is om 19.15. Van 19.30 – 20.15 volgt een algemene 
introductie Archief (o.a. geschiedenis van het Archief zelf, kijken in het depot, uitleg hoe te 
zoeken op de website etc.). Om 20.15 – 20.45 pauze met koffie/thee & koeken en van 20.45 
– 21.30 presentatie van een aantal originele (nader te bepalen) 
mooie/belangrijke/bijzondere stukken uit het archief van Groesbeek. 
 
 
De tweede activiteit vindt plaats op vrijdagmiddag 3 maart 2023 van 17.00 - 19.00 uur. Het 
gaat hier om het zgn. Gelderland Geschiedeniscafé, te houden in De Mallemolen. Het thema 
van het geschiedeniscafé op 3 maart is: de omgang met het landschap in het Rijk van 
Nijmegen. Na een inleiding over de net verschenen uitgave Verhaal van Gelderland, laat 
hoofdredacteur en hoogleraar Gelderse Geschiedenis Dolly Verhoeven zien hoe het Rijk van 
Nijmegen onderdeel is van het grotere verhaal van Gelderland. Toon Bosch, een van de 
auteurs van het Verhaal van Gelderland, vertelt vervolgens over de omgang met het 
landschap in deze regio gedurende de 18e eeuw: de worsteling met land en water in de 
stroomgebieden van Maas en Waal en het gebruik van bossen en heide in de hoger gelegen 
streken ten zuidoosten van Nijmegen. René Arendsen (bekend als een van de Ridders van 
Gelre bij Omroep Gelderland) praat de avond aan elkaar en gaat in gesprek met de sprekers. 
Deze bijeenkomst is een samenwerkingsverband tussen Erfgoed Gelderland, het 
Erfgoedberaad, het Erfgoednet Berg en Dal en de jubilerende Heemkundekring Groesbeek. 
Onze leden zijn van harte welkom en dat geldt ook voor andere belangstellenden uit het 
Rijk van Nijmegen. Voor deze activiteit is een aanmelding, ook van onze eigen leden, 
vereist. Dat kan via een mail naar heemkundekringgroesbeek@gmail.com. Of door 
persoonlijk een van de bestuursleden te benaderen. 
 
 
De derde activiteit wordt een openbare ledenvergadering met een lezing door Paul v.d. 
Heijden over de vraag of Groesbeek een Romeins verleden heeft, te houden in de Mallemolen 
op dinsdagavond 18 april 2023. Aanvang 20.00 uur. 
 
De vierde activiteit is de eigenlijke jubileumviering op dinsdagavond 24 oktober 2023 om 
20.00 uur eveneens in de Mallemolen. Die bijeenkomst is openbaar. Centraal staat de 
presentatie van het laatste boek van Gerrie Driessen “Groesbeek – Stekkenberg het domein 
der bezembinders”. Paul Thissen verzorgt die avond een lezing. 
 
De vijfde activiteit, ter afsluiting van het jubileumjaar, volgt nog met een thema-avond in het 
voorjaar van 2024 
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