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RELTGIEUS ER-PGOED
Dit jaar wordt er nadonaal veel aandacht besteed aan ons retigj.eus erfgoed.Daar heeft de landelijke stichdngopen Monumentendag op ingespeeld. or,r. siilï;; ktj!; iir;*, i'rÀ;"-;; H."-k,r.dekring de DuffertiHeimawerrein die 

":Tl^":I-:1àr 
relisSus erfgoed 

";.,'i;g..rrs. ook de Heimawe rrein zyfÍlich verleentzijn medewerking aan deze interesrrr,r. op.r, ilI;;;;;;Írg .op;rf pl,,Ë;Lrd.r, rondreidingengegeven en er is een roure uitgezet langs hËt religieus.rrgo.à i;a. àdJ"g.""-"

Rondleidingen
om í2.00 uur en 14.00 uur op drie plaatsen naar keuze:

Rond de Kerkberg in Beek

Rondreider::ïil{!"",*,J?',T[::1ffi:;5ïS,destichtins)
cootje van Eren bespeert het historiscÀ" dtruÀàr..'rerorger

De Refter in Ubbergen5uk:..tl:atweg 37, (parkeren aan de Rijksstraatweg)
Rondleider: Manfred Hammel

R o n d r e i d e r r"i"Ërïï:i:i::,i ;: ff i,.:ïfl"'i n d e s t i c h t i n s )Cor van Wageningen bespeelt het SÀitsorget

om í3.00 uur en íS.00 uur op twee plaatsen naar keuze:

H. Antonius van paduake-rk in Millingen a/d Rijn

optreden,,. nliËfl"jffis?:3i ïï, r",, vrÍjdas

St. Martin pfarrkirche in Zyfflich
Rondleider: Hans-Gerd Keisten

ïussen 12.A0 uur en i6.00 uur is opengesteldhet Nonnenkerkhof br1 de Refter, te Éereiken tegenover Kasteersera an 2gRondleidster: Anja Barten

Komende activiteiten

: 3: 3ïil:ï:::::jig : "o lond.ug 
1 1 september en heeft ars thema Rerisieus Erfsoed.

,,in ., 
^.n.ffi;;;ï:ïïs en hoe het was,
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Over het geloof van de prehistorische bewoners in de Lage

Landen is niet veel bekend. Vanaf de Romeinse tijd

ontstonden in Nederland tempels waar rituelen ter ere van

goden en godinnen werden uitgevoerd, Germaanse en

Keltische stammen hebben de Romeinse gewoonten

overgenomen om tempels te bouwen en om op een

menselijke manier naar goden te k'rjken. ln Nederland z'tjn op

verschillende plaatsen heidense tempels uit de Romeinse tijd

gevonden, De tempelresten onder de protestantse kerk in

Elst (Gld) behoren tot de oudst bekende stenen gebouwen

in Nederland,

0nder de titel

GELOVEN in MONUMENTEN

ln 'het Hoog en het Laag'

wordt er weer een routekaart uitgebracht met beschr'rjvingen

van de religieuze monumenten die er langs de ca 40 km

route z'rjn te zien, 0p I i september zijn er bij vijf monumen-

ten rondleidingen, er is koorzang en de orgels worden

bespeeld. Een bezoe(e aan het nonnenkerkhof in de tuin

van de Refter in Ubbergen is zeker ook bijzonder; het is

speciaal opengesteld voor deze Open Monumentendag.

De beide kerken in Beek, op de achtergrond de protestantse Kleine
Bartholomeuskerk en rechts de RK Bartholomaeuskerk

Het christendom werd in onze streken voor het eerst

gepredikt door buitenlandse missionarissen, Z'rj bouwden

hun kerken zoals in hun land van herkomst. Het oudst

bewaarde zaalkerkje van Nederland is de Catharinakapel in

Lemiers (Zuid Limburg), gebouwd rond 800 in de tijd van de

Engels/lerse missionaris Willibrord.

Zulke oude gebouwen hebben we in onze gemeente niet,

maar van de protestantse Bartholomeuskerk in Beek dateert

het onderste gedeelte van de toren uit de 1 3d" eeuw en is

dus zo'n 800 jaar oud!

De Refter in Ubbergen

De routekaart is gratis verkrijgbaar

o op zaterdag 10 september bij het WV-agent-

schap Beek; van Randwijckweg 2 in Beek

. op zondag 1 1 september bij de startlokaties van

de rondleidingen en bij Hotel "Millings Centrum"

Heerbaan 186 in Millingen a/d Rijn

De kinderen kunnen tijdens de rondleidingen, onder deskundige leiding glas-in-lood ramen
maken van papierl

Let goed op de Open Monumentendag vlaggen, spandoeken, pijlen en ballonnenll

Kijk ook op de website openmonumentendag.nl
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St. Antonius van Paduakerk in Millingen a/d Rijn De St. Martin Pfarrkirche in Zyfflich

0p weg van Millingen naar Zyfflich en in omgekeerde richting komt u door Niel. Er zijn hier die dag feestelijkheden rond de
kerk, een mooie gelegenheid om de tocht even te onderbreken.

Najaarsbijeenkomst op maandag 14 november 2005 om 20.00 uur in Cafë-
Restaurant De Rosmolen, Kerkplein 1, Leuth

Sinds enige tijd is de Stichtin gbezig haar foto- en diacollectie in digitale vorm om re ze6en. Van Leuth en

5.k:d""1 is onlangs.een eerste selectie gereedgekomen. Dit is een loede aanleiding om beide dorpen ond"er
de-b;ijzondere,aandacht van onze donateurs t. k*rg.rr. Srreek- en Àlt.rurhistoricus-Jan van Eck, à.r,
Historische Atlas uan Ooij eru D"ffrl, in oktober a.s. verschij nt, zal op deze avond spreken en ons het
karakteristieke van het natuur- en cultuurlandschap van Leuth en Kekerdo- 1"t.., ontdekken. Het definitieve
progÍamma zal in de komende Nieuwsbrief bekend worden gemaakt.

Een leerzaam geslaagde fietstocht
]an G. Smit

Onder.de delfyndige leiding van Dr Paul Tissen werd op 3 juli de jaarlijkse fietstocht van de Heemkunde-
krin^g de Duffelt/Heimawerrein die Dtiffel gehouden. Dè organisat'ar va'D de tocht, oud-bestuurslid van De
DuÍËlt en voorzitter.vln de Stichting tot behoud van monuà.rrt .., landschap in de gemeente Ubbergen,
Govert Janssen had de heer Tissen dit keer als gids gevraagd, omdat we nier i" d. Ouif.lt bleven, *rr, rr",
het buitengebied van Groesbeek zouden rijden. En àaar is Paul Tissen bijzonder goed thuis.

De tocht ging van Kranenburg langs het grensgebied bij steeds weer een goede mix van fysieke inspanningen en
Richtersgut, de Horst, de Bruuk en het Reichswald op nuttige uitleg, ledèr streek voldaan op het ierras ieer, het
Grafwegen aan. Hier was al duidelijk geworden dat we veel was tenslotte ook nog lekker weer, Daarna ging het door de
over het gebied te weten zouden komen. Goed gedoseerd bossen bergafwaarts, 0nderaan werden we gaitvril door het
en gedoceerd werden ons de feiten over landschap, Hervormde Ker(e in Groesbeek, waar de Groesbeek ont-
ontwatering en bijbehorende grensoverschrijdende springt, ontvangen. Vervolgens kwam nog de bergetappe,
samenwerkingsvormen (Hoilandsch/Duitsch Gemaal) en de Zevenheuvelenweg tot aan de Canadeie begràafplaats
conflicten bijgebracht. Via een smokkelweg naar het met een iaatste uitleg en een laudatio voor de sociaal-
Nederlandse Graíwegen, over de bergen met typische geograaf die zo zeer blijk gaf van zijn vak te houden en dat
boerderijen ging het op de bossen en de Wolfsberg aan. Met zo goed wist uit te dragen. Hartelijk dank Paul Tissenl
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Deze Nieuwsbrief is een uitgave van
de Srcntruc tot behoud van
MONUMENT EN LANDSCHAP iN dC
gemeente UssrRceN.

Redactie

Regina Nève-Sprenger
Hans Fun

lan Cornelissen

Verschijnt vier keer per jaar.

Donateurs ontvangen het blad gratis,

aanbevolen minimale donatie € 15,00
per jaar.

Bankrekening 1051.1 1,562 tnv Stichting
Monument en Landschap, Pompweg 7,
Ubbergen.

De Stichting heeft ten doel

"het bevorderen van heÍ behoud van monu-
menten van geschiedenis en kunst
en van landschap voor zover het van

positieve betekenis is voor nonumenten

dan wel on zijn inrichting en gebrurk
geschiedkundige of karakteristieke waarde
heeft. "

Secretariaat: mw Dr R.M. Nève-Sprenger
P.C. Hooftstraat l2
6573 CE Beek-Ubbergen,
tel.024-684 3158

e-mail:
monumenteniancischap@hotmail.com

ls u geihteresseerd in onze Nieuwsbrief en wilt u deze voortaan ook

ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat of een

donatie storten op onze rekening, zie het Colofon.

Historische Atlas Ooijpolder en Duffelt

0p 8 oktober aanstaande is in De Sprong in Ooij de presentatie van de nieuwe
Historische Atlas )oypolder en Duffelt, samengesteld door de redacteur en auteur
Jan van Eck. Opnieuw verschijnt er een belangwekkend boek over onze streek, Het

bevat veel historische kaarten, Jan van Eck is als voormalig medewerker van het
Kadaster als geen ander thuis in deze materie. Diverse auteurs behandelen
ondenruerpen, zoals de geologische ontstaansgeschiedenis van het gebied, de
boerder'rjen en de baksteenindustrie. De Historische Atlas verschijnt tegelijkertrld in
een Nederlandse en een Duitse versie. De uitgever is uitgeverij SUN, die in 2003 al

een dergel'rjke Atlas over Nijmegen publiceerde.

a n4
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