STICHTING ERFGOED STEIN
Stichting Erfgoed Stein.

Activiteiten 2018:
Algemeen Bestuur:
Bestuur heeft 5 x voltallig vergaderd en ook zaken afgehandeld via email.
Intensief bezig geweest met de afronding van de inrichting van ons Museum voor Grafcultuur. Was een hele
klus met name door de problemen met de Ledhemel.
Dagelijks Bestuur:
Het Dagelijks Bestuur heeft minimaal 16 x vergaderd.
4 maal heeft er een bijeenkomst plaats gevonden met een afvaardiging van het Bestuur en de vrijwilligers.
Diverse besprekingen hebben plaats gevonden in het kader van het project 1568. Dit project is ondanks
“problemen” in de voorbereiding een zeer geslaagd project geweest.
Diverse bezoeken zijn gebracht aan ons museum op advies van de Provincie.
Vrijwilligers:
Gestart in 2018 met in totaal 36 vrijwilligers, waarvan er 2 alleen maar hun werkzaamheden willen doen en
verder geen verbinding met de Stichting willen. Afgemeld in 2018 3 vrijwilligers en opnieuw aangemeld 12
vrijwilligers. Per 1 januari 2019 in totaal 45 vrijwilligers.
Bezoekers van het gebouw in 2018;
Museum: 675
Heemkunde: 725
Foto presentatie: 1900
Maximaal 6 x per jaar wordt er door vrijwilligers van de SES, en het IVN Stein onderhoud gepleegd op het
Kloosterkerkhof.
De vrijwilligers hebben het Museumweekend en het Monumentenweekend georganiseerd
Dit heeft plaats gevonden in het museum en op de ruïne.
Op de Ruïne werden rondleidingen gegeven aan zusterverenigingen, personeelsverenigingen, scholen en op
aanvraag van de Brouwerij “De Fontein”, waar we intensief mee samenwerken.
Na de heropening van ons Museum voor Grafcultuur zijn ook hier de rondleidingen toegenomen.
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STICHTING ERFGOED STEIN
Jaarverslag werkgroep Archeologie
1. Expositie 6000 jaar grafcultuur
In overleg met Evert van Ginkel zijn diverse verbeteringen aangebracht in de expositieruimte, zoals
extra bankjes, ondertiteling bij video’s, teksten, nieuwe teksten zaalbladen, enz.
2. Een nieuwe blik op de grafkelder van Stein
door
Leo Verhart en Luc Amkreutz
Luc Amkreutz en Leo Verhart hebben de vondsten en documenten uit beginjaren (19) 60
onderzocht met de hedendaagse onderzoeksmogelijkheden. Hierbij kwamen verschillende nieuwe
elementen van het graf naar voren. Binnen het bestuur wordt bekeken welke acties kunnen volgen
aan de hand van dit onderzoek.
3. Schade in vitrinekasten
Tijdens het carnavalsweekend zijn diverse voorwerpen in de vitrines van plaats gewisseld en een
vaasje (uit eigen collectie) kapot gevallen. Besloten is om ieder jaar voor carnaval de vitrines leeg
te maken, te poetsen en in de week na carnaval weer in te richten.
4. Vitrines Erfgoedwerkplaats
De vitrines zijn chronologisch ingericht, van Bandkeramiek tot Middeleeuwen. In laden en kasten
worden waardevolle archeologische objecten opgeslagen, die gebruikt kunnen worden bij
educatieve projecten en exposities.
5. Inrichten depot archeologie
Alle kisten en dozen zijn uit de opslagplaatsen overgebracht naar het museum. De rekken in de
opslagruimte zijn optimaal ingericht. De gehele collectie wordt gefotografeerd en gedocumenteerd
en dan pas in plastic boxen opgeborgen in het depot. Het depot wordt chronologisch ingericht.
6. Gouden munt keizer Magnus Maximus
Rens Dormans uit Sittard heeft deze prachtige munt in bruikleen afgestaan aan het museum voor
Grafcultuur. Paul heeft in samenwerking met Evert van Ginkel een plek ingeruimd in de vitrine van
de Merovingische grafcultuur en de munt daarin geplaatst. Er is een nieuw zaalblad bij gemaakt en
verder heeft Paul in samenwerking met Miriam Kars een artikel geschreven voor de Euleteul.
7. Archeologiedagen 2018
De Stichting Erfgoed Stein heeft op 12, 13 en 14 oktober 2018 deelgenomen aan de landelijke
archeologiedagen.
8. Openstelling op zondag
Tijdens de maandelijkse openstelling op zondag moeten minimaal twee personen aanwezig zijn,
een in het museum en een in de Hoppenkampzaal.
9. Groepsbezoeken
In 2018 hebben enkele groepsbezoeken plaatsgevonden en ook zijn leerlingen van basisscholen
ontvangen.

Secretariaat: Koningsberg 5, 6129 AT Urmond, Telefoon 046 433 28 61, E-mail secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl
Rabobank: NL71RABO 0105912301, KvK Zd-Limburg 41072238, BTW nr.: 8027.20.572
www.stichtingerfgoedstein.nl

STICHTING ERFGOED STEIN
Jaarverslag sectie Kasteel
In 2018 hebben voor de sectie kasteel enkele zaken centraal gestaan. Natuurlijk in eerste plaats de expositie en de
activiteiten die in het kader van het 'Historisch Jaar 1568 Stein-Obbicht' hebben plaatsgevonden. Herdacht is de rol
die de familie van Bronckhorst-Batenburg heeft gespeeld in de aanloop en in de eerste jaren van de 80-jarige
oorlog: meer specifiek de onthoofding van de broers Diederik en Gijsbert van Bronckhorst-Batenburg op 1 juni
1568 en de overtocht over de Maas bij Obbicht in oktober 1568 door Willem van Oranje met zijn leger.
Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Stichting Erfgoed Stein, het Ecrevisse Comité uit Obbicht, de
VVV Zuid-Limburg, de gemeente Stein en het LGOG, heeft het project vorm gegeven. De coördinatie heeft in
handen gelegen van Jos Drubers. Het project heeft mede kunnen plaatsvinden met financiële ondersteuning van
de gemeente Sittard-Geleen, de gemeente Stein, de Provincie Limburg, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het
Cultuurparticipatiefonds Limburg en de Stichting Fonds voor Sociale Instellingen.
Op 23 maart 2018 heeft de opening van het Historisch Jaar en de Expositie 1568 plaatsgevonden in de
Multifunctionele ruimte 'De Hoppenkamp' te Stein. Onder meer de wethouders van de gemeenten Stein en
Sittard-Geleen hebben hier een woordje gedaan. De expositie heeft geduurd tot medio oktober 2018. De
Hoppenkamp, en dus ook de expositie, is bezocht door ruim 1000 personen.
Naast de expositie heeft onder meer plaatsgevonden (extra) openstellingen van de kasteelruïne. Tijdens het
Museumweekend in april 2018 is de in 2017/2018 aangelegde Middeleeuwse kruidentuin officieel geopend door
"Cunegonda van Meurs, vrouwe van Bronckhorst", daarbij ondersteund door leden van de re-enactmentgroep
Woud der Verwachting. Tijdens de Open Dagen in het eerste weekend van juni heeft een roofvogelshow
plaatsgevonden, heeft de Cantorij van de PKN Sittard-Geleen-Grevenbicht geuzenliederen ten gehore gebracht en
is het herdenkingsbier "Heeren van Steyn" uitgebracht, samen met het speciaal voor deze gelegenheid ontworpen
drie-orenkruikje. Het Monumentenweekend werd opgeluisterd door de muzikale nar Fabela. Tijdens alle open
dagen heeft 'Petronella van Praet', de moeder van de onthoofde broers, haar verdriet kunnen uiten en kunnen
delen met de bezoekers van de kasteelruïne. De activiteiten op de kasteelruïne hebben ruim 1600 bezoekers
getrokken. Niet vergeten mag worden dat ook Stichting Limburgs Landschap (SLL) hier een bijdrage in heeft
geleverd. In het kader van het 'Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed' heeft Stichting Limburgs Landschap in de
PR in het voorjaar ruim aandacht geschonken aan de kasteelruïne van Stein, de Middeleeuwse kruidentuin en de
voorgenomen projectactiviteiten 1568.
In het kader van het genoemde project heeft op 7 oktober een theaterwandeling plaatsgevonden in Obbicht en
werd op negen verschillende locaties op verschillende wijze de historische overtocht uit 1568 vormgegeven.
Daarnaast is in samenwerking met de VVV Zuid-Limburg een historische fietstocht 1568 uitgebracht en is een
historische autoroute met brochure ontwikkeld. Ook zijn er diverse lezingen verzorgd in Stein, Obbicht en Urmond,
die door circa 300 personen zijn bezocht. En er zijn artikelen verschenen in de Euleteul en het Jaarboek van
Zwentibold.
Al met al, een zeer geslaagd project, mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers.
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STICHTING ERFGOED STEIN
In 2017 en begin 2018 heeft Stichting Limburgs Landschap veel werkzaamheden verricht in het kasteelpart van
Stein, helaas niet altijd goed gecommuniceerd met Stichting Erfgoed Stein. Ondanks enerzijds een positieve
samenwerking zijn er ook een aantal knelpunten blijven liggen. Met name het groenonderhoud op de motte en op
de kasteelruïne is niet optimaal verlopen. Ook is er weinig gedaan met de veiligheidsknelpunten die onze stichting
reeds in januari 2018 heeft doorgespeeld naar SLL. Aan regulier onderhoud is weinig aandacht besteed, mede als
gevolg van enkele personele mutaties. Deze knelpunten hopen we in de eerste maand van 2019 weer onder de
aandacht te kunnen brengen bij SLL. Wel is reeds toegezegd dat een aantal knelpunten begin 2019 zullen worden
aangepakt.
In opdracht van SLL is in 2018 een toekomstvisie voor de kasteelruïne van Stein tot stand gekomen, uitgevoerd
door Pascal Schreurs, PS Partner in Leasure. Deze toekomstvisie zal in 2019 samen met SLL op haalbaarheid bezien
worden.
In 2018 hebben zich nieuwe vrijwilligers aangemeld voor Stichting Erfgoed Stein. Voor de sectie kasteelruïne zijn
circa 12 vrijwilligers beschikbaar.
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STICHTING ERFGOED STEIN
Activiteiten 2018/2019: sectie Heemkunde
Jaaroverzicht werkzaamheden 2017-2018 en planning 2019
Jeanny
Aansturen sectie Heemkunde.
Communicatie sectie Heemkunde – Alg. Bestuur.
Vertegenwoordiger vanuit de SES → VHZG.
Gastvrouw t.a.v. de bezoekers openingsuren sectie heemkunde
Archivaris en Beheer
Registratie en beheer, van alle samengevoegde boekencollecties en overig documentatiemateriaal.
Registratie, Filmdocumentaties, Apparatuur-inventarisaties en beschrijvingen, incl. Instalatie-CDroms.
Registratie bezoekerslijst openingsuren, sectie heemkunde
Bestellingen m.b.t. materialen t.a.v. werkzaamheden sectie heemkunde.
Ontwikkeling en opstelling Jaarplanner t.g.v. de Stichting
Opstelling Jaarkalender t.g.v. de Fotopresentaties
2017-2018 in totaal 835 nieuwe boeken ingevoerd.
2018 169 kaarten en atlassen ingevoerd (zowel documentair als digitaal)
2019 Start – Inventarisaties: Filmdocumentaties, Apparatuur + Beschrijvingen, incl. installatie Cd-Roms.
Hub Bidprentjescollectie.
Sinds jaar en dag werd er keihard gewerkt aan de invoer van bidprentjes van overleden personen
al dan niet geboren/gestorven in Stein. Door nieuwe ontwikkelingen van Leon Spee is het mogelijk voor Hub
om vanaf januari 2013 t/m nu een inhaalslag te maken.

Wim J. - Fotopresentaties,
m.m.v.: Jacqueline, John, Harie, Giel, Nelly, Jan A. Hen, Jo
2019
Continuering project: “Weet je nog”
Uitwerken - opstarten project: "Samen Ouder".
Voortzetting; contacten/samenwerking met Centrum Nieuwdorp, inzake foto’s inscannen.
(datums, zie Jaarkalender)
Wim, Afspraak maken werkgroep, vanwege stappenplan verwerking foto’s.
Louis Bours - Aezeleprojek
m.m.v.: Will Pijpers, Rob Bouchez, Guus Schouren (laatste, oud-nieuw vrijwilliger)
2019
Voortgang met het "Aezelproject"
Start, Transcriberen gedigitaliseerde microscans
Jos, Jan S. - Geschiedschrijving d.m.v. boeksamenstelling.
2019 Verder uitwerken
Boek, “Het Julianakanaal in de gemeente Stein”. Planning uitgave; 2020
Boek, “Straatnamen van Stein” Planning uitgave; 20??
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Jan S. en Wim J. - Wandelingen.
2019
Ontwikkelen en uitwerken van wandelingen en fietsroutes, die in directe relatie staan met de
kernactiviteiten van de stichting: zoals een wandeling in Oud-Stein in combinatie met een bezoek aan het
Museum voor Grafcultuur, de kasteelruïne en/of kloosterkerkhof, of in combinatie van activiteiten van een
wandeling in Urmond en/of Oud-Elsloo, al dan niet in combinatie met het Streekmuseum
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