PERSBERICHT
De vóórintekencampagne van het boek Bezield Erfgoed, straten en monumenten in Aalten
Dinxperlo, Bredevoort en buurtschappen is gestart. Het boek is een uitgave van de
Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten Dinxperlo Wisch (ADW). De auteur is Jos
Wessels. Hij werd bijgestaan door een werkgroep bestaande uit Hans de Graaf (Aalten),
Herman Hofs (Varsseveld), Jody Rexwinkel (Dinxperlo) en Bert Stronks (Bredevoort).
Het boek omvat 384 pagina’s en telt meer dan 600 foto’s. De historische foto’s komen
voornamelijk uit de rijke verzamelingen van Leo van der Linde (Aalten), Ben Maandag
(Dinxperlo) en Bertie Rave (Bredevoort). Veel foto’s uit de huidige tijd zijn van het
Monumenten Advies Bureau Nijmegen (eigendom van de gemeente Aalten) of zijn gemaakt
door Jos Wessels. De vormgeving was in handen van Arjan Ligtenbarg (Winterswijk). Het
boek wordt gedrukt bij drukkerij H.W. Holders Winterswijk. Het boek wordt gepresenteerd
op Nationale Monumentendag, 14 september 2019.
Het boek Bezield Erfgoed gaat over de elf dorpen en buurtschappen in de gemeente Aalten.
Eerst wordt besproken hoe het landschap is ontstaan en de eerste bewoners zich hebben
gevestigd. Dan, hoe met name boeren vorm hebben gegeven aan het landschap. De
geschiedenis van de oudste doorgaande wegen komt voorbij, het ontstaan van de grens en
de markering met grensstenen. In het tweede deel van het boek komen de 559 straten,
zandwegen, paden, steggen en gängeskes in onze gemeente worden per dorp of buurtschap
beschreven: de ligging, de straatnaamgeving en de geschiedenis ervan. Veel aandacht is er
voor de circa 550 rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke
objecten: zo worden de verborgen schatten in onze gemeente ontsloten!
Bezield Erfgoed is vooral ook een full colour kijkboek. Meer dan 600 foto’s van vroeger en nu
maken dit boek tot een feest van herkenning: een geschenk voor het leven!
De historische waarde ervan wordt erkend door de provincie Gelderland en de gemeente
Aalten die beide een ruime subsidie verstrekten. Ook het Prins Bernhard Cultuurfonds, de
educatieve werkgroep Basisonderwijs De Gaostok en ADW droegen bij. Daardoor kan dit
monumentale boek bijzonder laag geprijsd worden. Tot 15 mei kan men vóórintekenen
tegen een prijs van € 22,50. Daarna kost het boek € 29,95. Men kan zich opgeven door
naam, adres, postcode en woonplaats en emailadres te zenden naar:
bezielderfgoed@adwhistorie.nl
Er is een flyer van dit boek uitgebracht; deze ligt in Aalten bij de boekwinkels Messink &
Prinsen, Meneer Kees en Primera, bij de VVV-Nationaal Onderduikmuseum, de bibliotheek
en het Naoberhuus, Prinsenstraat 27. In Dinxperlo ligt de flyer bij Boekhandel Heezen, de
VVV, de bibliotheek, de derdwereldwinkel, het Grenslandmuseum, het Kulturhus en
cafetaria Old Dutch. In Bredevoort bij de VVV. bij Spar-Wubbels en ‘t Grachthuys.
Spin-off van het boek Bezield Erfgoed: Grenslandmuseum Dinxperlo en Aaltense
Musea/Nationaal Onderduikmuseum gaan samen een expositie organiseren onder de titel
Bezield Erfgoed van 5 juli tot eind september 2019. In Bredevoort komt een dependance van
de expositie in ’t Grachthuys.

Jos Wessels geeft dit jaar presentaties met behulp van powerpoint in vrijwel iedere
buurtschap en in Bredevoort. Verder zijn er presentaties voor de museumverenigingen,
ADW en de ouderenbonden.
De educatieve werkgroep basisonderwijs De Gaostok gaat op basis van dit boek een digitaal
project voor de basisscholen ontwerpen.

