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Najaarshijeenkomst maandag 14 november 2005,
20 uur in De Rosmo len, SÍeenh euvelsestraat te Leuth
Onlangs is de'HisÍo risch Atlas Ooijpotder & Duffelt, een rivierengebied in woord en beeld'
verschenen. Op de komende najaarsbijeenkomst van maandag 14 november 2005 zal de
auteur, de heer Van Eck, voor de donateurs van de Stichting en voor anderen
geïnteresseerden een nadere uiteenzetting geven over een aantal thema's dat in dit prachtige
boek aan de orde komen.
Bij elk onderwerp dat wordt aangesneden, laat

Van

een hisiorische kaart zièn van het
betreffende poldergebied en schetst aan de hand

E.k..rrt

d. oorrpronkelijke situatie. Vervolgens zal
hij met behulp rr* d.t"ilforo's en -kaarten vertellen
daarvan

over de onrwi-kkelingen op o.a. politiek-bestuurlijk
gebied en over d. *rt"rst"atkundige inrichting van
Ooij en Duffelt door de eeu-wen heen. Interessant

daarbij is_ te zien_hoe de veranderingen in economie
en nijverheid hebben bijgedragen aan een verandering van de landschappelijke_omgeving, maar
tegelijkertijd ook diepgaand hebben ingegrepen in
het sociaal-maatschappelijke leven in de in O.oij en
Duffelt gelegen dorpen. Jan van Eckzal worden
bijgestaan door \7im Ebben.

Programma
Opening door de voorzitter van onze Stichting, Mr. Govert Janssen
Lezing door Jan van Eck, met als onderuerpen:
1. 'de waterstaatkundige inrichting sinds de Middeleeuwen', met daarbij de:
2. Dijkbrief van de Dutfelt
3. het grondbezit in Leuth en Kekerdom in de achttiende eeuw, met o.a. de heerlijkheid
Spaldrop
4. verschuivende grenzen tussen Pruissen en Holland in de 19e eeuw
5. dorpscafés en koffiehuizen in de polder in de 20" eeuw
6. de dijkdoorbraak van 1926 in Erlecom
7. de gebiedsannexatie na de Tweede Wereldoorlog
Pauze

Powerpoint-presentafie door Wim Ebben van een door hem samengestelde selectie uit zijn
historisch fotoarchief van o.m. boerderijen in Ooij en Duffelt en van baksteenfabrieken in Ooij
en Erlecom. Het betreft hier louter zwart-witopnames, gemaakt vÓór 1970.
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Open Monumentendag 2005

Geloven in Monumenten in 'het Hoog en het Laag,
Het kan bijna niemand ontgaan zijn dat de Open Monumentendag dit jaar als thema had:
'Religieus Erfgoed.' De kranten stonden er vol van en alle religieuze monumenten waren open.
De vlaggen en spandoeken van de Open Monumentendag waren dan ook in het Hoog, in het
Laag en in de Nederlandse en Duitse Duffelt te zien. Sinds enkele jaren wordt deze dàg
georganiseerd door de Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in Ubbergen, in
samenwerking met Heemkundekring de Duffelt/ Heimatkundeverein die DUfÍel. Dit jaar heeft
Heimatkundeverein zyfflich zich hier enthousiast bij aangesroten.
Met de routekaart in de hand zijn dan ook velen langs of in de kerken, voormalig
meisjespensionaat of kerkhoven gelopen.
De hoogtepunten van de Open Monumentendag afgelopen zondag waren -denk ik- de
concertjes. ln de Laurentiuskerk in Kekerdom werd op het Smitsorgel gespeeld door Cor van
Wageningen, in de Kleine Bartholomeuskerk van Beek speelde Cootje van Ellen op het
bijzondere secretaireorgeltje van Strumphler en in de H. Anthonius van Paduakerk in Millingen
zong de Cantorij schitterende liederen onder leiding van Hein Vrijdag. Wat hebben deze keiken
toch een prachtige akoestiek! Cas Blom, die van alles vertelde over de kerk, zong zelf ook nog
mee met het koor!

ffi

Heel bijzonder was natuurlijk ook dat je een kijkje kon nemen op het nonnenkerkhof bij de
Refter in Ubbergen. Het paadje erheen vanaf de Kasteelselaan (prima aangegeven) was een
spannend avontuur, zo langs het water, waar je een ijsvogeltje kon horen. Anja Barten had
voor iedereen een verhaaltje over het kerkhof op papier gezet en vertelde bezielend over de
Franse en Belgische Mères en Seurs die er begraven liggen, zo ver van huis. Het kerkhof ligt
in het bronnenbos bij de Refter en is privé-gebied; alleen toegankelijk voor de bewoners van de
Refter. Maar als u een graf wilt adopteren, kan dat en dan mag u er natuurlíjk wel komen.
I nIichtingen hierover ania@extel.xs4all. nL
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De rondleidingen door de Refter waren heel erg interessant en werden door
velen enthousiast
gevolgd. Als u afgelopen. zondag geen gelegenheíd heeft gehad
de rondleiding mee te maken,
dan kan dat alsnog op elke eerstezondàg vàn de maand.inlichtingen hierover:
manfred@extel.xs4all. nl
Rondom de Kerkberg in Beek, in de beide Bartholomeuskerken en op de Geest,
was natuurlijk
veelte zien. Wat een aantal mensen opvíel, was de verrassende overgang van het intieme
kleine kerkje naar de grote hoge R.K. Bartholomeuskerk.
ln de Duitse Duffelt vertelde Hans-Gerd Kersten over de boeiende geschiedenis
van de
Pfarrkirche st. Martin in Zyfflich, met z'n dikke steunberen aan de iÀgang.
ln de Nederlandse D{f9lt zie ie al van verre de H. Anthoníus van piduakerk,
de Kathedraat
van het Laag, ligge.n. Wat een prachtige kerk van binnen! Cas Blom vertelde boeiend
over de
geschíedenis van de kerk die teruggaat naar het jaar T2o.
De mensen die op de dijk in Kekerdom fietsten oiwandelden, werden vast nieuwsgierig,
toen
ze de mooie klanken van het Smitsorgel hoorden of toen ze de grote gele
ballonne-n
want velen zijn de kerk ingegaan. Door de grote toeloop heeft fón Ci;ËOers in plaats =ig"n,
,r-n d"
twee geplande rondleidingen, drie keer met enthousiasme verteld over het
enige buitendijkse
kerkje in Nederland.

Een aantal kinderen was druk aan het knippen en plakken. Ze gingen
blij met hun mooi
gekleurde gotische gebrandschilderde ramen naar huis. Leuk
oi1 ii je kamer voor het raam te
hangen. Het was een geslaagde dag met veel meer belangstellenden
dan vorig jaarl Met dank
aan alle vrijwilligers, kerkbesturen, organisten en het koor,tie deze Open
Monumentendag
mogelijk maakten. We genieten nog lang na.
Joke Meulenveld-de Koning
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is een uitgave van

de SrrcrmruG tot behoud van
MONUMENT EN LANDSCHAP iN dC

ls u geinteresseerd 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.

gemeente UgarRcrN.
Redactie
Regina Nève-Sprenger

Historische Adas Ooijpolder en DuÍfelt

Jan Cornelissen

Verschijnt vier keer per jaar.
Donateurs ontvangen het blad gratis,
'15,00
aanbevolen minimale donatie €
per jaar.
Bankrekening 1 05 1 .1 1 .562 tnv Stichting
Monument en Landschap, Pompweg 7,
Ubbergen.
De Stichting heeft ten doel

"het bevorderen van het behoud van nonunenten van geschbdenis en kunst

en van kndschap

voor zover

het

'Historisch Atlas Ooijpolder

& Duffelt, een riuierengebied in woord en beeld'
is een uitgave van de SUN en verlrijgbaar in elke boekhandel in
Nijmegen en op verschillende verkooppunten zoals
de Spar in Ooij en Leuth
in BeekWV in Museum Mooi Nederland aan de van Randwijclcrveg,
Primera De Postkoets, \Taterstraat 64
Antiquariaat S upplement, Rij kswa ter str aat 21 3
De prijs bedraagt € 26,50; na ljanuari 2006 C 29,50.

van

positieve betekenís is voor monumenten
ziiin inrÍchthg en gebruÍk
dan wel

on

geschiedkundíge
heeft."

of

karakteristreke waarde

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

e-mail:

monumentenlandschap@hotmail.com
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