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Komende activiteiten

o

Dins dag 4 november 2008. Najaarsbijeenkomst. Thema: Oude en nieuwe monumenten in
de Ooij.

Najaarsbijeenkomst dinsdag 4 november 2008 om 20.00 uur
Café-restaurant De Vink, Koningin Julianalaan, Ooij
Thema: Oude en Nieuwe monumenten in de Ooij

Oude en Nieuwe monumenten in de Ooij.

economische bedrijvigheid

en de

gepaard gaande veranderingen in

Van de Ooij wordt terecht gezegd, dat het tot de

mooiste cultuurlandschappen van ons land
behoort. De schoonheid ervan wordt in niet
onbelangrijke mate bepaald door de wisselingen
in de loop van de rivier de Waal, die heel
zicïrtbaar in het landschap en de uiterwaarden

vormgeving. Zo

daarmee
architecfuur en

hebben

boerderijen,
woonhuizen en bedrijfspanden soms ingrijpende
restauratie-processen (moeten) ondergaan.
Boerderijen kregen ten gevolge van
bedrijfssluiting - vaak een woonbestemming en
landbouwgronden een natuurbestemming. Ook

het industriële erfgoed van Oorj, de
baksteenfabrieken, en wat er nog van over is, zal
aan ruim aan bod komen.

De Stichting tot Behoud van Monument en
Landschap heeft in de afgelopen ttjd haar
collectie dia's en foto's laten digitaliseren. Onze
oud-bestuursleden Ton Gijsbers en Piet de
Leeuw en de heer Wim Ebben hebben hieruit
een selectie gemaakt. Zr1 zullen de aandacht
richten op de veranderingen in de inrichting van
het rivierengebied, op de veranderingen in

Deze avond is toegankelijk voor iedereen die
geinteresseerd
ontwikkelingen
welkom!
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is in de Oorj en de nieuwe
in dit gebied. Weest dus

oktober

2oo8

allen

Open Monumentendag
14 september 2008
Open Monumentendag 2008: daar kunnen wij
met erg veel plezier op terugkijken! Niet op de
laatste plaats vanwege het weer, dat ons zo
goedgezind was. De Gelderse Poort aan de
Rijndijk in Millingen aan de Rijn was het
verhekpunt van de zonnetrein, die de OMDbezoekers langs de Sporen van de Romeinen zou
voeren. Kinderen konden hier ook de kleurplaat

inleveren

die hun eerder op school

was

uitgereikt en waar ze eentegoedbon voor zouden
ontvangen. Echter, de kinderen in Millingen
hadden kennelijk nog iets anders te doen die

middag, want

van de 200

uitgedeelde

kleurplaten werden er maar 8 ingeleverd!
In Beek vanaf museum Mooi Nederland aan de
Rijksstraatweg vertrok een andere zonnetrein
richting Ooij voor een tocht langs de Sporen van
de steenindustrie. Een tussenstop werd gemaakt
bij de gerestaureerde Veldoven aan de Ooijse
Bandijk.

De in totaal 85 gevormde stenen worden de
komende tijd in de steenfabriek te Erlecom
afgebakken, waarna zij - voorzien van een
certificaat op naam - bij alle 'steenbakkers'
zullen worden thuisbezorgd.

Daar konden kinderen zelf een eigen baksteen
maken. Tussen de muren van de Veldoven was
een werkplaats ingericht met tafels van
steigermateriaal, waarop zij met een berg klei en
zand aan de gang konden. Vervolgens moesten
zij hun steenvormen in water dompelen.
Het was een feest om te zien hoe de kinderen in
hun werk opgingen. Vooral je eigen naam op de
steen zetten of er nog een versiering op maken
was erg leuk om te doen!
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De kinderen werden in hun werk bijgestaan door
een echte vakman, Jan van Eck. Van Eck, zelf
lang werkzaam geweest in de baksteenindustrie,
liet zien dat zanden, ballen maken, opsnijden en
neersloon echt een vak apart is.

Eenmaal weer terug met het treintje in Beek kon

men in museum Mooi Nederland

de

tentoonstelling bekijken met films en foto's over
de baksteenindustrie, die door V/im Ebben was
samengesteld en ingericht. Na de eigen arbeid in
de Veldoven werd des te meer duidelijk, hoe
zwaar het werken in een steenfabriek vroeger
geweest moet zijn.

Aan deze geslaagde Open Monumentendag
hebben verder een steentje bijgedragen: de
Steenfabriek Wienerberger te Erlecom, Dorus
Daamen te Kekerdom en de gemeente
Ubbergen.
Tevens bedanken

wij de Rabobank Millingen a/d
Rijn-Groesbeek en Rabobank Rijk van
Nijmegen / vestiging Ubbergen voor hun
financiële bijdragen.
Joke Meulenveld-de Koning

Sprokkelingen
Uit de Nijmeegsche Courant van woensdag 3 februari 1836 nr. 10:
Ffet berichï'ÍaÈ eea"tfèffend bngeluk'ont2ette gisternamiddag onze gehele bevolking. Na dé àftoOp van
onze markt, verhokken achtervolgens de marktschuiten naar de onderscheiden dorpen in onze
nabuurschap. Een zeilboot of zogenaamde vlieger, vertrok omstreeks 2 uren in de namiddag, van achter
de woning van Antoon Burgers, buiten de Hunnerpoort. De schipper Pieter Loosschelders aan het
gehucht de Groenlanden,3l4 uur boven de stad, te huis behorende, had aan boord zqn zuster Hermina
Loosschelders (ongehuwd), Dey van Ekeren en deszelfs huisvrouw, Peter Peters en zijn echtgenoot,
Helena Lenssen, het zoontje van Van Oosterhout, Derris Daan (ongehuwd), de ambtenaar der belastingen
Peyl, van deszelfs huisvrouw vergezeld en Dina Krechten (ongehuwd). Al deze passagiers waren aan de
Groenlanden woonachtig. Ter hoogte van de strang, boven de zogenoemde Grind, bij de Stads Ward,
genaderd, werden twee der passagiers Dey van Ekeren en Peter Peters aan land gezet, om aldaar enig
visserstuig te lichten. Ter nauwernood hadden zij het vaartuig verlaten, toen de Gentsche marktschuit,
gevoerd door Gradus Hendriks, hetzelve achter op zeilde, zonder dat de vlieger voor de grotere schuit
plaats kon maken, waardoor de laatste denzelven, met felle vaart in de grond voer en deze plotseling
zonk. De schipper, Peter Loosschelders en de voormelde ambtenaar redde zich dadelijk in de Gentsche
marktschuit, doch de overigen zonken of werden dadelijk door de snel vlietende en hogen waterstroom
medegevoerd, terwijl door de ijverige pogingen van de passagiers der Gentsche marktschuit, vrouw
Peters, Helena Lenssen en Hermina Loosschelders gered werden.
Van de stadswal had men dit ongeluk gezien en dit gaf aanleiding, dat vier wakkere mannen, met namen:
Roelof Laks, wonende Achter de Vischmarkt, Johannes Andries Jansen, dagloner, wonende in de
Steenstraat, Bart en Gradus Pipplinkhuizen, wonende te Zeefleck (Zifflik), zich dadelijk in een boot
begaven, ijlings derwaarts roeiden en het geluk hadden vrouw Van Ekeren, vrouw Peyl, Derris Daan en
het zoontje van Van Oosterhout, na vele vergeefse, doch eindelijk gelukte pogingen, uit het water op te
halen en aan wal te brengen.
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-lVieuursbrief is een uitgave van
Sncnnruc tot behoud van

Deze

de

MONUMENT EN LANDSCHAP iN dC

gemeente UeeeRceN.

Dadelijk werden alle middelen tot behoud der drenkelingen
aangewend, doch te vergeefs, ten aanzien van vrouw Peyl en
Derris Daan, terwijl men zich daarentegen in het behoud van de
drie overigen mocht verheugen. Dina Krechten werd en is nog
vermist.

Redactie

Hans Giesbertz
Yerschijnt vier keer per jaar.
Donateurs ontvangen het blad gratis,
aanbevolen minimale donatie

€

15,00

per jaar.
Bankrekening
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1.5ó2 tnv Stichting

Monument en Landschap,
Sprongstraat 22,

ó573 BP Beek-Ubbergen.
De Stichting heeft ten doel

'het berorderen ran het behoud ran nlnanenten
ran gachíedenis en kunst

en ran

landschap voor

zlver het ran positiere

buekenis ís roor nonunenten

dan wd

on ziin inrrchtng en gebruik

guchíedkund$e 0í kankterittíeke wurde

Secrehriaat mw Dr R.M.

huft"

Te koop veldnamenkaart Circul van Ooij
De Ooijpolder is een heerlijk gebied om te wandelen en te
fietsen. Je kunt er genieten van de uitgestrekte natuur in de
uiterwaarden en het rijke landschap binnendijks. Elk plekje heeft
zijn verhaal en elk perceel zijnnaart.
Op deze kaart worden van 100 plekjes in het "Circul van de
OoI" de veldnamen benoemd en verklaard. De namen vindt U
in het veld terug op de fraaie gele naambordjes die bij de
percelen zijn geplaatst. Meer informatie over het veldnamenproject vindt U op www.ploegdriever.nl

De kaart kost 3,50 euro en is te koop bij Museum Mooi
Nederland VVV agentschap, Van Randwijckweg 2 te Beek en
Boekhandel Supplement aan de Rijksstraatweg 213 te Beek.
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