Samenvatting Activiteiten-/jaarplan Stichting Erfgoed Stein 2018/2019
De activiteiten van Stichting Erfgoed Stein beslaan vele terreinen. Naast de reguliere en de jaarlijks
terugkerende activiteiten is de stichting ook voortdurend bezig met het ontplooien van nieuwe
activiteiten en projecten. Enerzijds worden we, als gevolg van onze doelstellingen en onze
beheerstaken "genoodzaakt" om deze activiteiten uit te werken en uit te voeren, anderzijds is er ook
telkens weer sprake van nieuwe kansen en mogelijkheden om onze doelstellingen te realiseren. De
veelheid van activiteiten maakt, dat het soms ook als té veel wordt ervaren. Voor ogen moeten we
blijven houden dat de stichting nog steeds draait op vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn ons kostbaar
goed. Zij moeten vooral plezier kunnen blijven beleven aan de verschillende activiteiten die we binnen
de stichting willen realiseren.
Activiteiten 2018/2019: Bestuur
- Besturen van de stichting;
- Vorm geven aan de gestelde doelen van de stichting en begeleiden en ondersteunen van
voorgenomen activiteiten en projecten;
- Beheren / exploiteren van het Museum voor Grafcultuur, de Multifunctionele ruimte "De
Hoppenkamp", de kasteelruïne van Stein en het kloosterkerkhof van Stein;
- Beheren van de (archeologische, geschiedkundige en oudheidkundige) collecties en het
documentatiecentrum;
- Bevorderen van de belangstelling, vergroten van de kennis en toegankelijk maken van (bronnen
met betrekking tot) het cultureel erfgoed van Stein;
- Participatie in gemeentelijke projecten met betrekking tot het cultureel erfgoed van Stein en
samenwerken met andere cultuurhistorische organisaties binnen de gemeente Stein. Het streven
is nog steeds dat minimaal tweejaarlijks een delegatie van het bestuur een gesprek heeft met de
wethouder onder meer over de voorgenomen plannen.
- Versterken van de samenwerking met aan de stichting verwante organisaties
- Verwerven van subsidies en donaties ten behoeve van voorgenomen projecten en activiteiten
- Verwerven van Vrienden van de Stichting;
- Actieve werving van vrijwilligers.

Activiteiten 2018/2019: Algemene activiteiten
- Ondersteuning en begeleiding van de educatief medewerker;
- Het jaarlijks organiseren van minimaal vier vergaderingen voor de vrijwilligers;
- Het jaarlijks organiseren van een uitstapje voor de vrijwilligers;
- Het jaarlijks organiseren van twee thema-avonden voor vrijwilligers;
- Het zorg dragen voor een jaaragenda en jaarplanning;
- Jaarlijks verzorgen van een expositie, lopende van maart/april tot en met oktober/november van
ieder jaar.
- Openstelling van de kasteelruïne tijdens het museumweekend, de kastelendag en het
monumentenweekend. Openstelling van de ruïne bij aanvragen voor rondleidingen of het maken
van bruidsreportages. Tevens -indien mogelijk- openstelling van de kasteelruïne tijdens de
vakantieperiode op de zondagmiddagen. Rondleidingen op aanvraag voor groepen vanaf 10
personen.
- Openstelling van het Museum voor Grafcultuur. Vooralsnog zijn de vaste openingstijden: op
maandag, woensdag, vrijdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur. Voor groepsbezoek, ook buiten
de reguliere openingstijden op afspraak. Periodiek wordt geëvalueerd of de openingstijden
moeten worden aangepast.
- Toegankelijkheid van de Heemkunde: Vaste openingsuren: maandagavond van 19.00 tot 22.00
uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.
- Toegankelijkheid van de website van de Stichting Erfgoed Stein en van de Facebookpagina.
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Activiteiten 2018/2019: Projecten
- In 2018 wordt in samenwerking met het Ecrevissecomité in Obbicht een reeks van activiteiten
georganiseerd rondom de herdenking van de onthoofding van de Steinse edelen de broers
Bronckhorst-Batenburg en de overtocht van Willem van Oranje over de Maas, dat zich 450 jaar
geleden heeft afgespeeld. Dit project vindt in nauwe samenwerking plaats met onder meer de
gemeenten Stein en Sittard-Geleen, de VVV Zuid Limburg, en heemkundeverenigingen aan de
overzijde van de Maas. De uitvoering van het project "Historisch jaar 1568 Stein-Obbicht" loopt
van maart tot en met november 2018.
- In 2017 is een start gemaakt met de aanleg van de middeleeuwse kruidentuin op de kasteelruïne,
waarvoor subsidie is toegezegd door onder meer Kern met Pit. Dit project zal in 2018 zijn
afgerond.
- Het project "Weet je nog" wordt gecontinueerd. Maandelijks worden drie fotomiddagen gehouden
in de verzorgingshuizen binnen de gemeente Stein en één fotoavond per maand, afwisselend in
"De Hoppenkamp" en "De Moutheuvel". Doel van het project is ouderen uit hun isolement te halen
en met en voor hen middels fotopresentaties herinneringen op te halen en verhalen te delen.
- Voor 2018-2019 is bij het Oranje Fonds een project "Samen Ouder" ingediend; een project dat in
samenwerking met het Streekmuseum Elsloo en het Dorps Ontmoetingscentrum (DOC) Elsloo is
uitgewerkt, eveneens met het doel kwetsbare ouderen uit het isolement te halen. Van de 225
aanvragen zijn er 40 geselecteerd voor de tweede ronde. Hiertoe behoort ook het door de
stichting ingediende project.
- Uitwerking en realisering van de tweede fase van het project "Van Stein tot Stonehedge". Hiertoe
behoort ook de bouw van replica van een bandkeramische hut.
- Eind 2017 / begin 2018 zal door de gemeente Stein in de tuin van het museum een depotruimte
aangebouwd worden ten behoeve van de opslag en het beheer van de archeologische collectie
van de stichting. De opgeslagen archeologische collectie dient hier dan weer opgeslagen te
worden.
Activiteiten 2018/2019: sectie PR
- Actief websitebeheer (via de coördinator PR), met name bijhouden van het actuele nieuws.
- Actief beheer van de Facebookpagina.
- Een actieve beeldbank op de nieuwe website, om de activiteiten en bezienswaardigheden van de
stichting en de gemeente Stein goed te promoten.
- Uitbrengen van een hernieuwde folder, waarin de activiteiten van de stichting helder worden
verwoord. Daarnaast uitwerken en/of het mede participeren bij de uitwerking van actueel en
relevant informatie- en promotiemateriaal, om zowel de activiteiten van de stichting te promoten
alsmede het toerisme binnen de gemeente Stein te bevorderen. Samenstelling van de folder(s) en
ander promotiemateriaal mogelijk in samenwerking met de VVV. Tevens zorg dragen voor
verspreiding van foldermateriaal bij voorlichtingspunten, musea, hotels e.d.
- Deelname aan de toeristische werkgroep "De Maaskentj", waarin onder meer participeren de VVV
Zuid-Limburg, museumvertegenwoordigers en locale horecaondernemers en waar nauw wordt
samengewerkt met de Gemeente Stein.
- Participeren in en het vierjaarlijks verzorgen van artikelen in Euleteul, het kwartaalblad van het
IVN Stein
Activiteiten 2018/2019: sectie Archeologie
- In 2017 heeft de herinrichting en heropening van het Museum voor Grafcultuur plaatsgevonden.
Aan de gewenste inrichting heeft het projectplan “Van Stein tot Stonehenge” ten grondslag
gelegen, op basis waarvan bij verschillende geledingen subsidies is aangevraagd. Met name in
2018 zal gewerkt moeten worden aan verdere optimalisatie en consolidatie van de eerste fase van
het project, i.c. het heringerichte museum.
- Inrichting en verdere uitwerking van de Erfgoedwerkplaats, alsmede de promotie van de
erfgoedwerkplaats, primair binnen de onderwijsinstellingen binnen de gemeente Stein. Daarnaast
zorg dragen voor deskundigheidsbevordering bij vrijwilligers m.b.t. het gebruik van de
erfgoedwerkplaats
- Realiseren van een permanente opslag van de Archeologische collecties van de stichting.
- Als de archeologische collecties weer op één plaats zijn ondergebracht, herbeginnen met het
registreren en beschrijven van de objecten.
- Participatie in het projecten Archeopark, Bandkeramiek (Erfgoedlabel) en Landelijke
Archeodagen.
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Activiteiten 2018/2019: sectie Kasteel en Groen
Algemeen
- Onderhouden van contacten en zorg dragen voor een goed lopende samenwerking met Stichting
Limburgs Landschap (SLL) m.b.t. beheer van de kasteelruïne, het kasteelpark en het
kloosterkerkhof.
- Met SLL wordt jaarlijks noodzakelijke en wenselijke onderhoudswerkzaamheden doorgenomen. In
de afgelopen jaren zijn als meest belangrijke werkzaamheden uitgevoerd: de waterafvoer van de
rode toren, herstel van de mergelmuur met grafzerk en de mergelmuur bij de rode toren, het dak
van de donjon en herstel van de vloer van de bovenste etage van de donjon. Prioriteit in 2018 is
de bovenste laag mergel van de toegangspoort. Daarnaast de aandachtspunten:
o Rode toren: verbeteren verlichting, plafond bovenste etage, aanleggen van glasvezel en
internetvoorzieningen aanbrengen.
o Donjon: voorziening dichten tochtgaten beide verdiepingen, aanpassing verlichting
o Kelders onder woonvertrekken: waterdicht maken kelderdek; zorgen van een goede
ventilatie, vloeren begaanbaar maken, verlichting aanpassen
o Terrein: verbeteren toegankelijkheid kasteelruïne, m.n. afloop pad naar brug en de
gladheid van de brug
Het creëren van extra expositieruimte in de kelders onder de woonvertrekken is vooralsnog geen
optie gebleken. Wel is met SLL afgesproken dat investeringen die de komende jaren aangevraagd
en gedaan worden, passen in de lijn van een toekomstvisie, waar we gezamenlijk met de
kasteelruïne naar toe willen. Op basis van een dergelijke toekomstvisie kan mogelijk door SLL
fasengewijs subsidies worden aangevraagd.
- Begin 2018 zal expliciet gekeken worden naar het aspect veiligheid op de ruïne. Bevindingen
zullen worden besproken en afgestemd met SLL.
- Opstellen informatiebord bij de brug en mede zorg dragen voor goede bewegwijzering naar de
locatie en naar het kloosterkerkhof
- Afronding van het project Middeleeuwse kruidentuin, volgend met verder onderhoud van de tuin.
- In aansluiting op de ontwikkelingen van de Erfgoedwerkplaats in de MF "De Hoppenkamp" ook op
de ruïne verdere uitwerking van de Inrichting Erfgoedwerkplaats / deskundigheidsbevordering
gebruik erfgoedwerkplaats
Kasteelpark, inclusief kloosterkerkhof
- Periodiek onderhoud van het kloosterkerkhof, alsmede het administratief en financieel beheer van
de grafadoptanten.
- Versterken van de samenwerking met het IVN middels
o wandelroutes
o onderhoud kloosterkerkhof
Activiteiten 2018/2019: sectie Heemkunde
- Registratie van de samengevoegde boekencollecties, afkomstig van de voormalige
Archeologiestichting en de heemkundeverenigingen Stein en Elsloo.
- Continuering project “Weet je nog” en opstarten en uitwerken van het project "Samen Ouder".
- Voortgang met het "Aezelproject"
- Indien mogelijk het doen verschijnen van het straatnamenboek.
- Het -al dan niet in samenwerking met de VVV, resp. de Toeristische werkgroep de Maaskentj of
andere organisaties- ontwikkelen en uitwerken van wandel- en fietsroutes, die in directe relatie
staan met de kernactiviteiten van de stichting. Deze routes kunnen onderdeel vormen van de
zogenaamde eerder voorgestelde arrangementen. Als gevolg van de veelheid van activiteiten van
de stichting is hier nog geen vorm aan gegeven kunnen worden. Derhalve blijft het volgende item
ook in onze activiteitenplanning staan:
- Het ontwikkelen van arrangementen: het programmeren van dagdeelprogramma's, waarin een
combinatie van activiteiten worden aangeboden, 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 en/of de Sint Augustinuskerk in Elsloo of de Sint Martinuskerk
in Stein. De arrangementen kunnen ook worden ontwikkeld met commerciële instellingen of
bedrijven zoals de Brouwerij De Fontein.
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Activiteiten 2018/2019: sectie Onderwijs en educatie
- Initiatieven ondersteunen vanuit scholen / leerkrachten, om het beschikbare cultuurhistorisch
erfgoed toegankelijk te maken.
- Afstemming van de mogelijkheden van de stichting (museum, erfgoedwerkplaats, ruïne,
heemkunde) met het basis- en voortgezet onderwijs in Stein. In 2016 heeft overleg
plaatsgevonden met de directeuren van het basisonderwijs en besloten is om te komen tot een
structurele inpassing van de stichtingsmogelijkheden binnen de diverse jaarprogramma's van de
verschillende schoolklassen. In oktober 2017 is met de directeuren van het basisonderwijs van de
gemeente Stein afgesproken, dat -te beginnen met groep 5- basisscholen meer systematisch
bezoeken brengen aan het museum, de erfgoedwerkplaats en de kasteelruïne, dit in aansluiting
op behandelde lesonderdelen op school.
- Jaarthema systematisch uitwerken en zorg dragen voor een publicatie van een thema-uitwerking.
- Opnemen, inventariseren en uitwerken van voorlichtingsmateriaal en lesbrieven, zoals gidsen en
vrijwilligers dit nu gebruiken bij de rondleidingen.
Activiteiten 2018/2019: sectie Collectiebeheer
- Er zal systematisch gewerkt moeten worden aan het registreren en beschrijven van de totale
museum- en kasteelcollectie. De stichting beschikt over onvoldoende mankracht om dit immense
project op te pakken.
- Alle boeken, afkomstig uit verschillende geledingen, moeten opnieuw worden geïndexeerd.
- Er moet nog steeds een duidelijk registratiesysteem voorhanden zijn met betrekking tot
o de uitleen van voorwerpen (andere musea, restauratie e.d.)
o de uitleen van boeken en archiefstukken
o de inleen van voorwerpen
- Een bewust beleid moet worden gevoerd op welke wijze gedigitaliseerde foto's worden
gepubliceerd op ondermeer de website (beeldbank) van de stichting en op de Facebookpagina en
op welke wijze deze beschermd worden, kopieerbaar of bestelbaar.
Activiteiten 2018/2019: sectie ICT
- Verfijnen inrichting / gebruik website
- Herzien geplaatste artikelen op website
- Opbouw Besloten gedeelte
- Bepalen welke modules nog ontbreken en opbouw van deze
- Uitleg / stimuleren gebruik NAS
- Eenduidige instructies
Voorzieningen Museum en Heemkunde
- Opbouw van het Netwerk
Voorzieningen Ruïne.
- Kabelaansluiting
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