
STCHTING tot behoud
van MONUMEM EN tANIDTSCHAP
in de gemeente UBBERGEN

sccr.: P.C. I{txtt'tstrairt 12. 6-573 ClE, Bcek Ubbelgen, tel. 014-6t}13 1,58

Nieuwsbriet'2000 nr. I Beek, februari 2000

Aan de donateurs van de Stishting tot behoud van Monument en Landschap in de gemeente
Ubbergen- en andere belangstellenden.

Gaarne nodigen wij U uit voor onze jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst, welke gehouden zal
worden op

maandag 13 maart 2000 om 20.00 uur in llotel't Spijker
te B T]! lir ky sllaatwe s_t) \(oz + - 6 ! 4 I 2e »

Het programma ziet er als volgt uit:

1. Opening door de voorzitter, de heer A,A.E.M. Gijsbers, die een overzicht zal geven van
de activiteiten in het komende jaar, die deels in het teken staan van het jubileum ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting.

2. Vertoning van twee oude fïlms door vertegenwoordigers van de Stichting Nijmegen
bliift in beeld.
De eerste film bestaat uit een collage van een tiental oude filmfragmenten met beelden
van Nijmegen en omgeving in de eerste helft van de vorige eeuw, waaronder de tram
van Nijmegen naar Beek; en
de tweede film, de zogeheten Kaloramafilm, betreft het leven in en om dit Beekse
sanatorium in de jaren '30.

3. Pauze
4. Offïciële presentatie van de toeristische monumentenfolder. Deze folder, in handzame

vorm uitgegeven, is een praktische en duidehjke handleiding voor het maken van tochten
(te voet, per fiets of auto) door het polder- en heuvellandschap van [Jbbergen en is
tevens een deskundige en beknopte informatiebron over de cultuurhistorische en toeris-
tisch meest interessante monumenten in onze gemeente.

Wij raden U met klem aan op trjd aanwezig te zijn, daar mogelijk de belangstelling voor
deze avond groot zal zljn.

Tevens ontvangt tJ hierbrj een accept-girokaart, waarop U zelf Uw bijdrage kunt invullen.
Wij hopen ook dit jaar weer op Uw geldelijke steun.

Van harte zien wij uit naar Uw komst op 13 maart a.s. in't Spijker.

Met vriendeltjke groet, namens het bestuur,

Mevr. R.M. Neve-Sprenger, secr.
P.C. Hooftstraat 12
6573C8 Beek Ubbergen
tel. (024) 6843158

Mevr. M. Jansen-Borremans, p.r.
Erlecomseweg44
6577 JC Erlecom
tel. (024) 6631765

N.B. l/arto()n vun ele:e niettwsbrrcl gceJt recht op grati,t Íoegung uun tw'ee parsonen. I,'urt
overige helungstellentlcn vrLtgen wtl ccn hetlrugvctn.f 2,50.


