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Komende activiteiten
o Zaterdag 8 september. Verplaatsing van het huisje van Salm.
o Zondag 9 september. Open Monumentendaq. Thema: 20eeeuwse Bouwkunst. Wij zullen

onder meer aandacht besteden aan villa's van de architect Oscar Leeuw.
o Dinsdag25 september. Presentatie Veldnamen Ooijpolder in De Sprong in Ooij.
o Maandag 19 november. Najaarsbileenkomst in hotel 't Spijker in Beek: Monumentencafé

als servicebijeenkomst voor eigenaren en gebruikers van monumenten.

Programma Open Monumentendag
Zaterdag 8 september

Opening Open Monumentendag
11.00 uur op het voorterrein van Kalorama

heí Huisje van Salm, een moruument uit de twintigste eeuw,
wordt feesfeltjk welkom geheten op de nieuwe locatie.

U bent allen van harte uitgenodigd om deze feestelijke plechtigheid
bij te wonen
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De fficiële opening van de monumentendag vindt plaats in de tuin van Kalorama op

zaterdag B september om I 1.00 uur
Het huisje van Salm is namelijk letterlijk neergestreken op een ereplaats in de voortuin
van Kalorama en dat willen we vieren. Samen met u en bewoners van Kalorama vindt er
een fficiële heropening plaats van ons gelieíd stukje Beeks cultureel erfgoed.

Er is heel wat water door het Elzendal
gestroomd voor het zover was. U weet dat de

huidige plek naast het voormalige restaurant Het
Palatijn onhoudbaar was geworden. Op deze

locatie is, eufemistisch gezegd, een wijstaat
ontstaan en ons dappere huisje dat sinds 1889

de tand destijds prima doorstaan heeft begon
zich allengs unheimischer te voelen op de

huidige plek
Wij als stichting zijn blij met het warÍne onthaal
van ons huisje door verpleeghuis Kalorama.
Ons huisje is niet bang, maar betere verzorgtrng
en aandacht heeft het ruimschoots verdiend. In
1929 is het aan brand ontsnapt bij villa de

Stollenberg. Later mocht het enkele jaren als

loket dienen van bad Beek.
Zynztvewend en onzeker bestaan werd een

halt toegeroepen toen onze stichting zich er mee

ging bemoeien. Na grondig herstel in de jaren
taehtigmogplijk gemaakt dosrvele handen en

donaties, is dit prachtige tramwachthuisje voor
eenieder uit onze gemeenschap tot de

verbeelding gaan spreken.
In de tuin van Kalorama staat ons huisje
hufterproof, bovendien wordt het huisje
opgenomen in het totale beheer van Kalorama.

Dankzlj uw donateurschap, goed Íinancieel
beheer en de nodige financiële ondersteuning
door Kalorama is de stichting in staat de

mogelijke eindbestemming van het huisje te
realiseren.

Het huisje krijgt een nieuwe sokkel en met
geavanceerd transport wordt het huisje als een

'mobile house' door het dorp vervoerd.
Met trots laten wij u het resultaat zien op 8
september.

Wiel Tonies

MILLINGEN A/d RIJN
11.30 uur

12.00 uur en 15.00uur

LEUTH
12.00 en 15.00 uur

12.00 en 15.00 uur

Programma Open Monumentendag
Zondag 9 september

Rondleiding door het gemeentehuis Heerbaan 115

Powerpointpresentatie over de wijk Nielingen
in het gemeentehuis door Jan Smit

Rondleiding boerderij Kraayenhof; Duffeltdijk 1

Door Hetty Ermers

Rondleiding voormalige Stoomzuivelfabriek
de Duffelt; Steenheuvelsestraat 7
Door Mieke Daamen
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OOIJ
12.00 en 15.00 uur

BEEK
12.00 en 15.00 uur

UBBERGEN
12.00 en 15.00 uur

Rondleiding voormalige maalderij
de Thornse Molen; HezelsÍraat 12
door Geert Verriet

Rondleiding villa Zonneheuvel
Ravenberg 2
Door Maurits SchneEmann

Rondleiding villa Dennenheuvel
Rijksstraatweg 46
Door Ton Gijsbers

Open Monumentendag
Zondag 9 september 2007

Op zondag 9 september is het Open
Monumentendag in de gemeenten Ubbergen en
Millingen a/d Rijn. Onze Stichting gaat, net als
voorgaande jaren, weer samenwerken met de
Heemkundekring de Duffelt/Heimatkundeverein
Die Dtiffel. Dit jaar werken we ook samen met
de gemeente Nijmegen, waar traditiegetrouw de
Open Monumentendag op zaterdag 8 en zondag
9 september wordt' gehouden.
Open Monumentendag 2007 staat landelijk in
het teken van het bouwen in de twintigste eeuw.
Wij sluiten ons bij dit thema aan. In die eeuw
kreeg de NederlaÍtdse architectuur weer een
eigen gezicht. In de vorige nieuwsbrief is er
uitgebreid aandacht aan besteed.
In Millingen a/d Rijn staat het gemeentehuis
centraal op deze dag. Er is een rondleiding door
het gemeentehuis, dat uit twee gebouwen bestaat
(bestond er niet veel uit tweeën in Millingen a/d
Rijn?); beiden gebouwd rond 1900 enin 1992
samengevoegd. Tevens wordt er een powerpoint
presentatie gegeven over de wijk Nielingen. Een
wijk die in de jaren 1994-1996 is gerealiseerd en
een mooi voorbeeld is van verschillende §.pes
woonhuizen ieder met een eigen karakter.
In Leuth krijgt u de gelegenheid boerderij
Kraayenhof wat dichterbij te bekijken en zo
kennis te maken met een voorbeeld van een
wederopbouwboerderij vit 1947. Heeft u ooit
wat meer willen weten over de voormalige
Stoomzuivelfabriek de Duffelt? Dan kan dat op

deze Open Monumentendag. In Ooij kunt u een
kijkje nemen bij de voormalige maalderij de
Thornse Molen; de opvolger van de molen
annex buurtschap met de zelfde naam in Leuth,
vlak aan de grens met Duitsland.
In Beek en I-Ibbergen kunt u een rondleiding
meemaken inlom de prachtige panden die
ontworpen zijn door de bekende architect Oscar
Leeuw.

Foto uit 1905. Links aan tafel Oscar LeeLM en,
rechts staand, zijn broer Henri.

Deze panden zijn ook opgenomen in een
fietsroute die gemaakt is samen met de gemeente
Nijmegen. Behalve langs de monumenten van
Oscar Leeuw in Beek en Ubbergen voert de 12
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is een uitgave
van de SrcHnruc tot behoud van
MoNUMENï EN LANDSCHAp in de
gemeente UaeeRceN.

Redactie
Hans Giesbertz

Verschijnt vier keer per jaar.

Donateurs ontvangen het blad gratis,

aanbevolen minimale donatie € 15,00
per jaar.

Bankrekening 1 051.1 1.562 tnv
Stichting Monument en Landschap,
Hezelstraat 18, 0oij.

De Stichting heeÍt ten doel
"het bevorderen van het behoud van

monumenten van geschiedenis en kunst

en van landschap voor zover het van

positieve betekenis is voor monumenten

dan wel om zijn inrichting en gebruik
geschiedkundige oÍ karakteristieke waarde

heeft."

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

e-mail:
monumentenlands il.com

hn. lange route langs monumentale panden die Leeuw op z'n
naam heeft staan in Nijmegen, zoals concertgebouw de
Vereniging, de voormalige synago ge, nu Natuurmuseum,
voormalig museum Kam, en een voornalige bankierswoning. U
komt ook langs het woonhuis en atelier van de familie Leeuw en
u kunt nog een bezoekje brengen aaÍt z'Ír laatste rustplaats met
de door hemzelf ontworpen graftombe.

Aan de hand van twee verschillende routekaarten kunt u al het
moois hierboven beschreven, bekijken en/of bezoeken.
De routekaart is gratis verkrijgbaar

. Op zaterdag 8 september op de opening van de Open
Monumentendag bij Kalorama en bij het WV
agentschap Beek; van Randwijckweg 2

o Op zondag 9 september op de locaties van de
rondleidingen in de verschillende kerkdorpen; bij Hotel
"Millings Centrum" Heerbaan 186 in Millingen a/d Rijn
en bij het informatiecentrum "de Gelderse Poort" bij
Giirtchen in Keeken

Joke Meulenveld-de Koning
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