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UUIITTNNOODDIIGGIINNGG  

Symposium rondom leven en werk van  

Hendrik Willem Heuvel (1864-1926) 

 

De Heuvelstichting; de Vereniging van Vrienden van de 

Lebbenbrugge; het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers èn 

de Studiekring Hendrik Willem Heuvel nodigen u van harte uit 

voor het bijwonen van een symposium in het dorp Gelselaar, 

waar meester H.W. Heuvel van 1890 tot 1901 onderwijzer 

was en zijn schrijverscarrière begon. 

   

Datum:  zaterdag 4 oktober 2014  

Locatie:  zaal Florijn in Gelselaar, Dorpstraat 12 te Gelselaar, tel. 0545 481283. 

Tijd:  10.00 uur-16.00 uur. 

 

PROGRAMMA 
 

10.00    ontvangst met koffie/thee en krentenwegge 

10.30    woord van welkom en introductie door René Nijhof 

10.45    beeldverhaal Arend Heideman ter inleiding op wandeling met  

Heuvel als gids 

11.00   wandeling door het dorp Gelselaar  

 

11.45   pauze met koffie/thee  

 

12.00   Henk Harmsen: Heuvel en Peter Rosegger 

12.20   Dineke Hek: ‘De wijde, wijde wereld’: het onderwijs van Heuvel 

 

12.45   lunch 

 

13.45   André van Gessel interviewt Arend Heideman over:  

‘Heuvel in Gelselaar (1890-1901)’, met aansluitend kort muzikaal  

intermezzo André van Gessel   
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14.15   Derk Jansen: De mystiek bij meester Heuvel 

14.35   André van Gessel: lezen in Oud-Achterhoeksch Boerenleven 

 

15.00   sluiting 

 

Aansluitend een receptie: in de geest van Heuvel, met zang en muziek door André 

van Gessel 

 

Kosten van deelname € 15 (inclusief koffie/thee/frisdrank, lunch), bij aankomst te 

voldoen.  

Opgave bij dr. Derk Jansen, Heemstrasingel 24, 9062 GG te Oenkerk, tel. 

0582561759, e-mail: derkjansen@planet.nl 

 

Maximaal kunnen 140 mensen dit symposium bijwonen. Wie zeker wil zijn van 

deelname doet er verstandig aan zich zo snel mogelijk aan te melden. 

 

 

 

 

 
De geschreven versies van de voordrachten worden 

opgenomen in het Jaarboek Achterhoek en Liemers, 

dat in november 2014 verschijnt. U kunt hierop 

tijdens het symposium intekenen. Ook in de 

Achterhoekse Almanak die in oktober 2014 uitkomt, 

wordt aandacht geschonken aan Heuvel. 

 

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door 

een subsidie van de stichting Het Plantenfonds.  
        

     

  

Dorpsstraat in  Gelselaar; met rechts het ‘Meesterbeeld’ 


