
U I T N O D I G I N G

ERFGOED
BEURS
02/11/15
GEMEENTEN AALTEN
OOST GELRE
WINTERSWIJK

Diverse organisaties en bedrijven, die zich bezighouden 

met het erfgoed in onze streek, presenteren zich de hele 

middag in een stand. Zij geven u graag persoonlijk uitleg 

over hun werkzaamheden. Verder kunt u lezingen en 

workshops volgen en horen wij graag wat u van belang 

vindt binnen het erfgoedbeleid.

De Erfgoedbeurs vindt plaats  

van 13.15 tot 17.30 uur in de  

Koppelkerk, Koppelstraat 35, 

7126 AG te Bredevoort. 

Deelname is kosteloos.

De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk stellen nieuw 

erfgoedbeleid op. Daarover willen wij graag in overleg met 

eigenaren, organisaties en bedrijven die zich bezighouden  

met het erfgoed in onze gemeenten. Daarom nodigen wij u  

uit voor de Erfgoedbeurs op 2 november 2015.



Aanmelden
Indien u de bijeenkomst geheel of gedeeltelijk wilt bijwonen, kunt u zich voor 

28 oktober a.s. opgeven via erfgoedbeurs@winterswijk.nl. Wij verzoeken u 
om in uw aanmelding aan te geven naar welke workshop uw voorkeur uitgaat. 
Wij vernemen ook graag of u namens een organisatie of bedrijf komt, of dat u 
eigenaar bent van erfgoed in de gemeente Aalten, Oost Gelre of Winterswijk. 

Bent u niet in staat om de beurs bij te wonen, maar wilt u wel op de hoogte 
worden gehouden van het gemeentelijk beleid, dan kunt u dat ook  

laten weten via erfgoedbeurs@winterswijk.nl.

Parkeren
Wanneer u met de auto komt, kunt u deze parkeren aan de 

Winterswijksestraat te Bredevoort. Via het bruggetje over de  
Boven Slinge en de Prins Mauritsstraat loopt u naar de Koppelkerk. 

Graag tot 2 november 2015!

Programma
Het programma voor de Erfgoedbeurs ziet er als volgt uit:

13.15 - 13.30  Inloop met koffie en thee. 

13.30 - 13.45   Welkom door de dagvoorzitter, mevrouw Tanja Abbas. 
Zij introduceert de wethouders cultureel erfgoed, de heer  
Ted Kok van de gemeente Aalten, de heer Vincent van Uem  
van Oost Gelre, en de heer Rik Gommers van Winterswijk. 
Laatstgenoemde presenteert de gezamenlijke flyer over 
‘Herbestemming van karakteristieke panden’. 

13.45 - 14.15   Lezing ‘Kwaliteit en vakmanschap’ door de heer Ernst van der Grijp, 
Monumentenwacht Gelderland.

 
14.30 - 15.00   Keuze uit 3 workshops: 

1. Workshop ‘Erfinrichting’ door het Gelders Genootschap; 
2. Workshop ‘Herbestemming’ door de heer Silvester van Veldhoven; 
3. Workshop ‘Duurzaamheid’ door mevrouw Vera Franken. 

15.00 - 15.15  Terugkoppeling uitkomsten workshops.

15.30 - 16.00   Lezing over ‘Duurzaamheid en erfgoed’ door de heer Huub van  
der Ven, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

16.15 - 16.45   Gedeputeerde mevrouw Josan Meijers geeft een presentatie over  
het erfgoedbeleid van de provincie Gelderland. 

16.45 - 17.30   Afsluitend hapje en drankje en gelegenheid tot het bezoeken van  
de stands.


