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Komende activiteiten

o

Maandag 19 november. Najaarsbijeenkomst in hotel 't Spijker in Beek: Monumentencafé
als servicebijeenkomst voor eigenaren en gebruikers van monumenten.

Najaarsjaarsbijeenkomst L9 november 2007
om 20.00 uur in Hotel-restaurant 't Spijker,
Rijksstraatweg, Beek
Monumentencafé
Wegens het grote succes van vorig jaar februari
2006 organiseert de Stichting tot Behoud van
Monument en Landschap dit jaar opnieuw een
Monument encafé, d.w.z. een servi cebijeenkomst voor donateurs en voor verder
iedereen die vragen heeft op het gebied van
monumentenbeheer en -onderhoud. Op deze
avond kunnen eigenaars/bewoners van een rijksof gemeentelijk monument alsmede
verte genwoordi gers/bel an ghebben den v an
organisaties die belast zijn met het beheer en
onderhoud van een monument, historische tuin
of landgoed, gratis advies inwinnen bij een
viertal professionele experts. Zij allen
beschikken over een grote expertise op het
gebied van monumentenzorg in de gemeente
Ubbergen. De volgende vier deskundigen staan
voor U klaar om vragen te beantwoorden over
restauratie en onderhoud of U de weg te wijzen
in subsidieland (gemeentelijke of rijks):

Marga Jetten, ambtenaar Monumentenzorg van
de gemeente Ubbergen: advies inzake subsidie
bij restauratie of renovatie;
Liesbeth Vogelesang, landschapsarchitecte:
advies over inrichting tuin of landgoed;
Servaas van Elteren, restauratie-architect:
advies over renovatie en restauratie van huizen;
Hans Gi e sb erÍ2, c ult uu rhi s t o r i c u s'. hi stori s che
informatie over monument en archiefonderzoek.

Door i nl everi n g van bij gaand antwoordformuli er
kunt U zich opgeven voor een gesprek van ca 15
minuten met één of meer van de hierboven
genoemde deskundigen.

In feite is heel Hotel 't Spijker één
tentoonstellingsruimte met kunst uit het Rijk van
Nijmegen. Van oudsher is het landschap van het
Rijk van Nijmegen een rijke inspiratiebron
geweest voor beeldende kunstenaars, zowel
beroeps als amateurs. Het is dan ook tegen deze
achtergrond, dat de Stichting tot Behoud van
Monument en Landschap een inloopavond
'Kunst uit het Rijk van Nijmegen' organiseert.
Twee bekende Beekse'amateur'-deskundigen,
nl. Hans Groothuyse en Albert de Witt, zijn
bereid gevonden om door U van huis
meegebracht werk te bekijken, te beoordelen en
zo mogelijk de waarde ervan te taxeren. Het kan
hierbij gaan om sculpturen, gtafiek, olieverf,
aquarel etc. Uiteraard nemen zij uitsluitend
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kunstwerken onder handen die onze eigen
omgeving betreffen of die vervaardigd zijn door
kunstenaars afkomstig uit het Rijk van
Nijmegen.
Bekend zijn de vele gezichten op de Ooij en het
Kerkje van Persingen, maar onze twee 'experts'
hopen toch ook om met voor hen nieuw en
onbekend werk geconfronteerd te worden. Zij
verheugen zich erop wat er allemaal voor de dag
zal komen. Wellicht bezit U - nietsvermoedend
- werk van een prominente kunstenaar of

misschien hebt U een mooi en fraai kunstwerk
van een schilder of schilderes, die nooit tot
bekendheid is gekomen. Kortom: dit kan een
avond vol verrassingen worden!
Voor alle bezoekers van het Monumentencafé is
er thee of koffie. Wij hopen op een grote
opkomst.
Regina Nève-Sprenger

Verplaatsing Salmhuisje naar Kalorama
Zoals een ieder weet, heeft de toestand van het
Salmhuisje het Bestuur van de Stichting
Monument en Landschap de Iaatste vijf jaar veel
zorg berokkend. Op zaterdag 11 augustusjl.
heeft ons bestuurslid, Wiel Tonis, het
Salmhuisje vanuit het Elzendal naar de tuin van
verpleeghuis Kalorama kunnen verplaatsen.
Deze verhuizing was noodzakelijk geworden,
daar na het vertrek van het restaurant De Palatijn
h et El zp.n d al h el-d-o;nqi4 yaa§- geypld§-! v-el
vandalen en krakers. Mede hierdoor
verslechterde de situatie van het Salmhuisje, een
gemeentelijk monument, snel zienderogen, en
was een langere aanwezigheid van het huisje in
dit ecologisch zo kwetsbare beekdal

onverantwoord.

In samenspraak met de directie van Kalorama
heeft het Bestuur van de Stichting een nieuwe
standplaats voor het huisje heeft kunnen vinden,

en wel op een opvallende locatie in de voortuin
van Kalorama, waaÍ het huisje vanaf de
openbare weg goed toegankelijk is en waar het
ook functioneel en visueel beter tot zijnrecht
kan komen. Tevens is nu toezicht en onderhoud
vanuit Kalorama gewaarborgd.
Het leek het Bestuur dan ook een goed idee om
de officiële heringebruikname van het
Salmhuisje te laten samenvallen met de opening
van Open \4orlqlrlettgndag 200J gp.7a1e1$ag 8
september. Tegelijk was dit ook een mooie
gelegenheid om alle personen, technici en
instanties die op enigerlei wijze betrokken zijn
geweest bij de lotgevallen van het huisje, te
ontmoeten en te bedanken voor hun bijdrage.
De bijeenkomst op zaterdag 8 september jl. werd
om 1 1.00 uur muzikaal geopend door leden van
de Harmonie KNA, die kort tevoren een aantal
bewoners van Kalorama van hun kamer hadden
opgehaald en naar de voorste zitplaatsen vóór
het huisje hadden begeleid. Vervolgens vertelde
Ton Gijsbers, oud-voorzitter van de Stichting,
over de bouwgeschiedenis van het huisje,
genoemd naar de ontwerper Abraham Salm en
de vele functies die het huisje in de laatste eeuw
heeft gehad: privé-wachtlokaal van een rijke
familie die met de stoomtram van Berg en Dal
naar Nijmegen wilde, ruimte voor de badmeester
op het terrein van Bad Beek, kaartjesloket,
kantoor van een forellenkweker, kiosk om ijs te
kopen, en nog veel en veel meer. Toen het huisje
de slaapplaats van een kraker werd, werd het tijd
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voor de Stichting om in te grijpen en naaÍ een
nieuwe veilige plaats voor dit bijzondere
monumentje te zoeken. Nu, staande op het
voorterrein van Kalorama, kan het als een
pleisterplaats dienen voor de bewoners van
Kalorama en een herkenbaar ontmoetingspunt
voor al diegenen die hun dierbaren in Kalorama
willen bezoeken.

Na Ton Gijsbers hield Wiel Tonies een korte
uiteenzetting over de technische problemen die
hrj bU de verhuizing van het Salmhuisje
ondervonden had. Vervolgens luidden twee
bewoners van Kalorama - met hulp van'Wiel
Tonies - de klok die in het torentje hangt: de
heringebruikname van het Salmhuijsje was
hiermee officieel een feit. Directeur van
Kalorama, mevrouw Hettie Stieger, nam hierop
de sleutel van het huisje in ontvangst en
verklaarde heel blij te zijn, dat Kalorama het
Salmhuisje heeft kunnen en mogen 'adopteren'.
De feestelijkheden werden afgesloten met
muziek van de KNA en met een glaasje
schuimwijn, aangeboden door de directie van
Kalorama.
In de hal van Kalorama was een fotoexpositie te
zien met de verhuizing uit het Elzendal naar de
voortuin van Kalorama.
Regina Nève-Sprenger

Antwoordformulier Monurnentencaf,é L9 november 2007 - Servicehijeenkomst - Hotel ' Spijker
voor een gesprek met een van de vier deskundigen.
Hieronder kunt U aangeven met wie van de deskundigen u graag zou willen spreken op 19 november
2007. Ats U dit antwoordformulier uiterlijk 12 november aan ons terugstuurt, plannen wij voor U een
gesprek van circa 15 minuten. Bij binnenkomst op 19 november hoort U van ons welke tijd voor U is
gereserveerd.

Ik wil gÍaag een gesprek met:
(U kunt meerdere personen aankruisen. Geef dan Uw voorkeur aan met de cffirs I - 4).
Marga Jetten, ambtenaar Monumentenzorg van de gemeente Ubbergen: advies inzake subsidie bij
restauratie of renovatie;
Liesbeth Vogelesang, landschapsarchitecte: advies over inrichting tuin of landgoed;
Servaas van Elteren, restauratie-architect: advies over renovatie en restauratie van huizen;
Hans Giesbertz, cultuurhistoricus: historische informatie over monument en archiefonderzoek
Naam
Adres

Tel. en email:

Insturen vóór 12 november 2007 naar het Secretariaat van de Stichting tot Behoud van Monument
enLandschap, P. C. Hooftstraat 12, 6573 CE Beek Ubbergen of per email: rm.neve@planet.nl
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Open Monumentendag 2007
Precies op het moment dat de rondleidingen

zouden beginnen regende het een beede! Dus
gauw naar binnen! Dat kon, want het was de
bedoeling om villa Zonneheuvel te bekijken in
Beek.

paadjes door de fascinerende Engelse
landschapstuin, met soms mooie doorkijkjes.
Ton Gijsbers slaagde er prima in om iedereen
een beeld te geven van één van de eerste panden
die door Oscar Leeuw was ontworpen. Leeuw
heeft alles uit de kast getrokken aan
verschillende materialen die op verrassende

wijze werden toegepast. Op een paadje,stijl
boven de Rijksstraatweg had je ineens zicht op
een apart gebouwde schoorsteen met allemaal
bijzondere details en teruglopend naar het begin
van de wandeling kon je nog eens extra genieten
van de prachtige voordeur met overkapping.
Ook hier was erg veel belangstelling om de
rondleidingen mee te maken.

Maurits Schneeman op zijn kratje.
Er waren zeker wel 30 personen die
belangstelling hadden voor dit pand. Wat een
prachtig gebouw, met mooie glas-in-lood ramen,
mooie vloeren en decoraties. Maurits
Schneemann vertelde van alles over de architect
Oscar Leeuw, z'n vader en broer die beiden
beeldhouwer waren en ook over z'n jeugd. Dit
huis was vroeger het huis van zijn grootouders !
Dat het veel later ook nog een jeugdherberg is
geweest wisten meerdere plaatsgenoten nog wel.
Ook tussen de rondleidingen door druppelden de
belangstellenden binnen.
Gelukkig was het opgehouden met regenen toen
we bij villa Dennenheuvel aankwamen want de
rondleiding was rondom het huis en niet binnen.
Het was een prachtige wandeling over smalle

Het was prima fietsweer en als je dan door de
Hezelstraat in Ooij rijdt kom je vanzelf langs de
voormalige maalderij de Thornse Molen,
genoemd naar de vroegere echte molen met die
naam, aan de grens met Duitsland. Die molen is
door oorlogsgeweld in wereldoorlog II verwoest.
Molenaar Vierboom is in 1954 aan de
Hezelstraat een modern elektrisch maalbedriif
begonnen. Waarom modern? Er werd graan door
een luik naar binnen gestort. Het graan wordt
niet tussen molenstenen vermalen maar bewerkt
met vele hamerdes, die ronddraaiden.
In Leuth kon je goed zien waar je moest zijn
voor de rondleiding, want er hingen een
spandoek en ballonnen voor de ingang van de
voormalige stoomzuivelfabriek de Duffelt.Op
het laadperron zaten Mieke en Ben Daamen
klaar om tekst en uitleg te geven. De eigenlijke
stoommachine is jammer genoeg niet meer te
zien. Waar zou hij gebleven zijn? Wie het weet
mag het zeggen.Tot T944, de evacuatie van het
gebied, heeft de kaasfabriek nog gewerkt. De
mooie rode schoorsteen maakte ook veel indruk!
Dan naar die grote boerderij Kraayenhof. Wat
ligt deze boerderij mooi in het landschap. Hetty
Ermers verlelde enthousiast over hun woonhuis
met stallen, die gebouwd is rn 1947 als
wederopbouw boerderij met een kop, een hals en
een romp; dus echt een Modern Monument.
Boeren doen ze niet maar koeien en vooral
paarden hebben er hun onderkomen in de mooie
stallen.
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In Millingen a/d Rijn, in het Gemeentehuis, legt
Jan Smit, aan de hand van een plattegrond, uit
hoe het dorp Millin gen ald Rijn is ontstaan.
Goed is te zien dat de wijk Nielingen er qua
vorm uitspringt. Met dia's wordt de wijk
langzaam bebouwd met de verschillende type
woningen en twee woontorens, waardoor je op
het omsloten binnenterrein komt. Daar is het,
zeker voor de kinderen goed toeven! Er is op
grote panelen een expositie te bekijken van

moderne monumenten in Gelderland en dus ook
van Millingen.Ze hebben veel meer
Monumenten dan ze zelf denken!
Een geslaagde Open Monumentendag! Tot
volgend jaar!
Joke Meulenveld-de Koning

Onthulling eerste veldnaam in de Circul van de Ooij
Door de vereniging De Ploegdriever en in samenwerking met de Stichting tot behoud van monument en
landschap in de gemeente Ubbergen is er 1 jaar geleden het initiatief genomen om de veldnamen weer
terug te brengen in het landschap van de oude polderdistrict Cicul van de Ooij. De doelstelling is:
honderd bordjes met veWnamen plaatsen in het Circul van de Ooij.
Er is een werkgroep gevormd, bestaande uit Wim Arnts, Jan van Eck, Hans Fun, Hans Giesbertz, met
Arno van der Kruis als projectleider. DeTe werkgroep is aan de slag gegaan met het resultaat dat op
zaterdag 25 seprember het eerste bordje met veldnaam is geplaatst.
Bii de plaatsing heeft Jan van Eck een korte toelichting op de geschiedenis van de veldnaam het Oude
Kasteel te Persingen gegeven. Deze toelichting volgt nu, verder komt er in de volgende nieuwsbrief een
toelichting op de geschiedenis van de veldnamen en de werh,vijze van de werkgroep.
Met de zojuist verrichte onthulling van de
veldnaam "Oud Kasteel", heeft Baron Van
Vers_9hu--g_1g-9_19_h!"9denis-geschreven.

We bevinden ons in het "Circul van de Ooy".
Tot aan de fusieslag in waterschapsland, die eind
jaren zestig van de vorige eeuw inzette, was dit
ook de naam van het toenmalige Polderdistrict.
In 1582 door het Hof in Arnhem bij Landbrief
ingesteld en met handtekening van Koning
Filips II van Spanje bekrachtigd. Het logo
bestond uit een klaverblad. dat ook de

veldbordjes siert.In dit door dijken omringde
gebied liggen de dorpen Ooy en Persingen en het
buurtschap Wercheren.
Al eeuwenlang hebben alle grondstukken in dit
gebied een eigen aanduiding, de zogenaamde
veldnaam. Vaak afgeleid van de eigenaar, de
oppervlakte, het grondgebruik of de vorm van
het grondstuk.
Het genoemde gebied Cirkul van de Ooy kende
twee heerlijkheden: die van Ooy en die van
Persingen. Beide bezaten een kasteel. Dat van
Persingen van bescheidener vorm en omvang
dan dat van Ooy, datéén van de grootste en
fraaiste van Gelderland was Gebouwd op een
strategische plek vanwaar het omliggende
gebied kon worden beheerst. Het kasteel van
Persingen was gelegen tussen Het Meer - dan
nog een bevaarbare rivier en de "Laage Weg van
Cleef' - zoals de huidige Persingensestraat toen
heette. De nog zichtbare verhoging in het terrein
ter plekke heeft de status van archeologisch
monument. Vanaf deze plek kon de belangrijke
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Deze Nieuwsbrief is een uitgave
van de STcHTING tot behoud van
MONUMENT EN LANDSCHAP iN dC

route naar het Oosten worden gecontroleerd. Zowel over water
als over land.
Het kasteel - ook wel "Huys Persingen" - heeft vaak en veel
strijd gekend. Strijd tegen vijanden: Spanjaarden en Fransen &
strijd tegen het water dat als gevolg van dijkdoorbraken het
gehele gebied overspoelde.
Begin 19" eeuw wordt onder Frans bewind en naar Frans model
ook in Nederland een Kadaster ingesteld. De eigenaren wijzen
zelf de grenzen van hun eigendom aan. Ieders eigendom wordt
opgemeten, van een unieke kadastrale aanduiding voorzien en in
kaart gebracht. Als in 1820landmeter Machen Ooy en Persingen
in kaart brengt, is Antonie de Fockert, rentenier, Heer van
Persingen, voormalig burgemeester van Ooy en Persingen, één
van de eigenaren in dit gebied die zijn landerijen aanwijst.
Daartoe behoort "de Bonte Os" waarin hij resideert, het kerkje
en de landerijen rondom. Hij heeft ruim 100 ha in bezit. Ook het
perceel waarop het kasteel van Persingen heeft gestaan behoort
daartoe: "Oud Kasteel". Van het kasteel zelf is dan namelijk niet
veel meer over. Als gevolg van verwoesting door de
Spanjaarden in 1579 en de overstromingen met ijsgang, in het
bijzonder die in 1809 en 1820, resten nog slechts puinhopen.
Mét de onthulling van de veldnaam "Oud Kasteel" echter wordt
een markante plek opnieuw gemarkeerd. En is de Heer van
Persingen opnieuw kasteelheer, zij het van "Oud Kasteel ".

gemeente UeerRceN.

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 heeft 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. NèveSprenger
P.C. HooÍtstraat 12
6573 CE Beek-Ubbergen,
tel 024-684 31 58

-

e-mail:
mo

numènteílandsihap@hotmaï. com
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