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6573 CE Beek-Ubbergen
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De Voorjaarsbijeenkomst is op zaterdag 13 maart 2004 in de Kleine Bartholomeuskerk in Beek.
De Wylerbergdag op zaterdag 5 juni.
De jaarlijkse fietstocht

door de Duffelt, georganiseerd door de Heemkundekring De Duffelt, wordt dit jaar
gehouden op zondag 4 juli.

op 12 sept. 2004 heeft als thema Monumenten van militaire verdediging.
De Najaarsb'rjeenkomst op maandag 15 november heeft als thema: de sporen aan gebouwen en in het
landschap als gevolg van Operatie Market Garden in septemb er 1944, dit jaar 60 jaar geleden.
De Open Monumentendag

De Voorjaarsbijeenkomst op zaterdag 13 maam 2OO4 in de Kleine Bartholomeus
Kerk in Beek
Enige tijd geleden is de Hervormde Bartholomeus Kerk in Beek op voorbeeldige wijze gerestaureerd.
Onze Stichting heeft de kerk daarvoor de tweejaarlijkse Ton Gijsbers Monumentenprijs 2003 toegekend.
Debaheorconnnissie heeft ons bij die gelegenheieÍriitgënódfdïóör eenSéZo-ék aan het kerkgebouw en
wij willen daarop ingaan door onze eerste bijeenkomstin2004 hier te beleggen. Wij nodigei orr
donateurs uit voor de Voorjaarsbijeenkomst op zaterdagmiddag 13 maart a.s. in de Hervormde Bartholomeuskerk aan de RijksstraatwegAriieuwe Holleweg in Beek.
ook is er gelegenheid de jubiieumexpositie van de ooijse kunstenaar Harry van Kuyk te bekijken.

de

ln Monument en Landschap in
gemeente Ubbergen lezen we over

de
kerk onder ander het volgende {p.244)
" 'Anno Domini 1950 werd de
kerk, in 1286 gebouwd en in
Dryt n de strijd om onze berrerwoest, zoveel mogelijk
"rrldirs

Zobegint de tekst, geschreven in
gotische letters, die te lezen is in
het portaal van de kerk. \Waar de
opstellers van deze tekst het exacte
jaaru), t286 op baseren, is
onbekend. \Taarschijnlijk is de

kerk aanzienlijk ouder. Het
overeenkomslig ziin eeuwenoud" bouw§?e
-een kort schip en een
traditie en schoonheid hersteld.' diep, r..ht afgesloten koor-

verwijst naar vroeg-romaanse
kerken (11" eeuw). Bij de
restauratie in 2002 is in her schip
een zuidelijke ingang ontdekt die
typerend is voor dergelijke kerken
-een aanwijzing dat de grondslag
en de onderbouw inderdaad uit
deze

tijd dateren."

Programma:

Janssen,
werk.
Kleine

'l

4. 30 uur Opening door voorzitter Govert
waarna Harry van Kuyk vertelt over z'ljn
Jan van Doorn, bestuurslid van de Stichting "de
Bartholomeuskerk" vertelt over de geschiedenis van de

kerk'
1

5.1 5-1 5.45 uur

5.45 uur Pieter Kamps en Ben van den Elzen, beiden

verantwoordelijk voor de restauratie van de kerk. vertellen
over de bouwgeschiedenis en de restauratie van de kerk.

16.30-17.00 uur Rondleiding binnen en buiten de kerk in

Pauze

Gelegenheid om het werk van Harry van Kuyk te

1

bekijken,

drie groepen met pieter Kamps, Ben van den Elzen en Jan
van Doorn.
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0p 15 november 2003 is het boek "MONUMENT

EN LANDSCHAP

rru

or

GEMEENTE UBBERGEN,,

ten doop gehouden
ln groten getale is men naar zaal De Vink getrokken om deze bijzondere gebeurtenis mee
te maken. Het grote
Monumentenboek van Ubbergen is gereed en zal officieel worden gepresenteerd. Het wordt
niet alleen ee-n
gedenkwaardige en boeiende, maar ook een zeer feesterijke middagl

Voordat het eerste exemplaar van
het boek "MONUMENT EN
LANDSCHAP IN DE GEMEENTE
UngrRcgN", geschreven en
samengesreld door ons bestuurslid
dr Marc §7ingens, aan burgemeester §Tilbers wordt uitgereikt,
houdt Prof. Nico Nelissen,
voorzitter van het Gelders
Genootschap, een lezing, met als
titel "Tussen bewaargoed en goed
bewaard". In zijn betoog geeft
prof. Nelissen aan, hoe belangrijk
het is om monumenten te
bewaren. Van monumenten zijn
er vele in de gemeente Ubbergen;
een aanral daarvan zijn op de
Rijkslijst geplaatst en andere
hebben de status van semeentelijk
monument. Voor het behoud van
cultureel erfgoed is zowel de
actieve inzet nodig van de burger
als van de overheid. In dat
spanningsveld kunnen uiteenlopende, soms ook tegenstrijdige
visies over behoud van monumenr
en zijn natuurlijke omgeving
ontstaan. Yaakziet men een
tegenstelling russen parriculier
belang en collectief belang, russen
economie en cultuurhistorie en
tussen burger en overheid.
Daarom, aldus prof, Nelissen, is
het van belang een lcwalitatief

te beschermen objecten is
verricht.
Prof. Nelissen prees Marc
§Tingens en al degenen die aan
het boek hebben meegewerkt. Hij
benadrukt, dat het met grore
betrokkenheid en kennis van de
omgeving geschreven is. Als
zodanigkan het ook als
naslagwerk dienen voor deze en
volgende generaties.

In

de pauze spelen "die Flegel"
zigeunermelodieën aTs "Ooijse
meitjesogen zo mooi

ak

utild.e

(Konik)paarden" en "Mooie
landschapp en in alle jaargetijden "
De auteur dr Marc \Tingens
vertelt over de totstandkoming

hoogwaardige en respecwolle
dialoog met elkaar aan re gaan.
Men kan eigenlijk dan pas goed
en met zorg een keus maken, als

van het boek. Aan de hand van

in opdracht van onze
Stichdng door mevr. M. DeckersHageman vervaardigd manuscript, heeft hij 245 objecten
beschreven en van het juiste
beeldmateriaal voorzien. Een
enorme klus, vooral ook om er
een goed en leesbaar geheel van re
maken, zonder al te veel taaie
vaktermen. Om het boek niet
verder te laren uitdijen -het telt
nu al 315 pagina's- heeft hij zich
bij de selectie en beschrijving
moeten beperken.
Het boek bevat niet alleen
'traditionele' monumenten als
kerken en oude landhuizen, maar
ook industriële monurnenien
zoals steenfabrieken, wederopbouwboerderijen uit de 20"'Leuw,
graËerlren en grenspalen. §7aar
mogelijk is iers verteld over de
bewonings- en bouwgeschiedenis
van het beschreven object. Ook
aan het bijzondere karakter van
het landschap van het 'hoog' en
het'laag', is aandacht besteèd,
want ook oude akkertjes en
weitjes, heggen, bomen, beken en
dijken hebben hun cultuurhistorische waarde en berekenis.
Met zevenmijlslaarzen is Marc,
zoals hij zelf zegt, door de
geschiedenis van de gemeenre
Ubbergen gegaan. Het resultaat
mag er zijn!
een eerder,

er een grondige en volledige

inventarisatie, documentatie en
beschrijving van de te bewaren en

0e auteur lularc l4lngens trldens de presentatrè
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Het boek is mede tot stand gekomen door steun van:
wijlen mevrouw M.K. van der Meer-Fallasch
Guus Dodemont uit Kekerdom
Rabobank Ubbergen

het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland
het Stimuleringsfonds voor Architectuur
het VSB Fonds
de Gemeente Ubbergen

,ii iij) rrl

De trotse voorzitter van de Stichting tot Behoud van
Monument en Landschap, Govert Janssen, toonde
het eerste exemplaar. Vóór de uitreiking aan
burgemeester §Tilbers geeft hij aan dat t'Monrr-..rt
en Landschap in de gemeenre lJbbergen" als exua

i.

Mïi1'(l

dimensie heeft, dat het een echt Ubbergs boek
geworden is: alle medewerkers, de schrijver, de
vormgever en de uitgeverwonen in onze gemeente.
Burgemeester §Tilbers neemr vervolgens het eerste
exemplaar in onwangst. Bij zijn felicitaties aan de

Stichting wijdt hij ook enkele woorden aan het
monumenrenbeleid van de gemeenre, dat ook bij de
Rijlsdlgas_t 1o 91 d9 Mon umente_nzorg€[qrs. * ., '- +
waardering geniet.

Het tweede exemplaar is uitgereikt aan Hans
Groothuijse, voorzimer van de gemeentelijke
monumentencommissie, het adviesorgaan van het
college van B en §7, waarin ook de Stichting tot
Behoud van Monumenr en Landschap en dè
Heemkundekring de Duffelt zijn vertegenwoordigd.
Marga Jetten, ambtenaar van de gemeenre die hei
monumenrenbeleid voorbereidt en onrwikkelr,
onrvangr daarna het derde exemplaar als waardering
voor haar grore en deskundige inzet.
De voorzitter Govert Janssen bedankt allen die aan
het boek hebben meegewerkt: de schrijver dr Marc
lingens, de vormgever Leo de Bruin en de uitgever
Paul Remy, ook Piet de Leeuw, Ton Gijsberr, Íh.o
Merkus, Jan van Eck, wijlen Annie Felet-de Haard,
Marga Jetten, \Wim Ebben en Ria Koning die allen
door commenraar, gegevens en beeldmatàriaal
hebben bijgedragen. En dan kan het glas worden
geheven. Proost op "MONUMENT EN
IANDSCHAP IN DE GEMEENTE UBBERGEN,,!

Wrkoop boeh groot

Het boeh MONUMENT EN LANDSCIIA? rN DE
GEMEENTE UagznCr\ heefi een ouerweldigende
belangstelling gebregen. Honderden *rntri hrbben het
bij uoorintehening besteld en daarna zijn er uia de
(boek)uinhels opnieuw uele honderden uerkocht.

Het boek

MONUMENT EN I."{,NDSCHAP IN DE

GEMEENTE

UesERcrN

is voor

€22,50 te koop bij de

volgende adressen:

o Antiquariaat Supplement, Rijksstraatweg 213, Beek

o De Postkoets, Rijksstraatweg 159, Beek
o Spar Supermarkt, Reinier van Ooijplein 21lZ5,}oy
o Museum Het Valkhof, Kelfkensbos 59, Nijmegen
o Boekhandel Augustinus, Groesbeekseweg 62, N'ljmegen
o Boekhandel Dekker van der Vegt, Marikenstraat 29,
Nijmegen

o Boekhandel Roelants, van Broeckhuysenstraat 34,

Joke Meulenveld-de Koning
J

succes
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OPEN MONUMENTENDAG 2OO4

is een uitgave van

de SrIcHïNc tot behoud-van
MONUMENT EN I}NDSCHAP iN dC

Op zondag 12 september a.s. organiseert onze Stichting, net als
met Heemkundelring "d. Duffelt,,, de
open Monumentendag in onze gemeenre en de naburige Duffelt
en Duitse Dtiffel.

gemeente UaaeRcrru.

v_oorgaande jaren, samen

Redactie
Regina Nève-Sprenger
Hans Fun

Dit jaar is het landelijk thema is VERDEDIGING.
In onze streek z\n nogtal van verdedigingswerken of overblijf-

Verschijnt vier keer per jaar.
Donateurs ontuangen het blad gratis,
aanbevolen minímale donatie € 15,00

selen ervan te zien. \Vat denkt u van de middeleeuïrce mome
"Mergelpe" op de Duivelsberg ; de 17" eeuwse "schenkenschanz,,
langs de Rijn of uit de Koude oorlogsperiode de "IJsellinie" in de
Groenlanden langs de §7aal"?

per jaar.

Bankrekening 1 05 1 .1 1 .562 tnv Stichting
Monument en Landschap, Pompweg 7,
Ubbergen.

§7e zijn druk bezig om rond dit thema een inreressanre dag re
organiseren. Dus zet u maar vast in uw agenda:
zondag 12 september 2OO4 Open Monumentendag

De Stichting heeÍt ten doel

"het bevorderen van het behoud van nonunenten van geschiedenis en kunst
en uan kndschap voor zover het uan positieve
betekenis ís voor monunenten

dan wel on zyn nnchtiog en
geschiedkundige
heeft."

of

gebruik

kankteristieke waarde

De STERRENBERG

Secretariaat: mw Dr R.M. Nève-sprenger
P.C, Hooftstraat 12
6573 CE Beek-Ubbergen,
tel. 024-684 31 58

Onlangs
eigenaar van het landgoed op de Sterrenberg en
Tijn f
onze stichting het eens ge\Morden over de resrauratie en het weer
toegankeliik maken van de uitkijktoren en de c,penstelling van
wandelpaden. In onze volgende Nieuwsbrief zullen wij u
uitgebreider op de hoogte brengen.

e-mail:
monumentenlandschap@hotmail.com

De VELDOVEN in de GROENL,/|NDEN

ls u geïnteresseerd in onze
Nieuwsbrief en wilt u deze

Na.een lange aanloopperiode wordt op het ogenblik de veldoven
in de Groenlanden geconsolideerd om hem té behoeden voor
verder verval. onze stichting is nauw betrokken bij de praktische
uiwoering. Deze zomer worden in de ooij ook het bruggat in de
spruitenkamp en het voormalige Trafohuisje aan de Hàiektraat
gerestaureerd.

voortaan ook ontvangen, dan
kunt u zich aanmelden bij het
secretariaat of een donatie
storten op onze rekening, zie het
Colofon.

Bij deze Nieuwsbrief
ontvangt u onze jaarlijkse
acceptgiro waarmee u uw
donatie kunt overmaken.

Als u het donateurschap wilt
beëindigen, wilt u dat dan
berichten?

-

zie Marc winsens- Monument & Landschap in de gemeente Ubbergen, p. 275
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4

idem,

p.

126
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