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ZondagZSjuni. fïetstocht in samenwerking met de Duffelt. Verzamel- en vertrekpunt is
Infozentrum Keeken, Spicker 45, 47533 Kleve - Keeken om 12.00 uur.
Zondag 13 september. Open Monumentendag. Thema: "Op de kaarÍ".
ZaterdagT november. Najaarsbijeenkomst.

FIETSTOCHT OP ZONDAG 28 JUNI2OO9
De jaarlijkse fietstocht,

in

samenwerking met
Heemkundevereniging De Duffelt, vindt dit jaar
plaats in het Duitse deel van De Duffelt en heeft
de 200't" sterfdag van Johanna Sebus als thema.
Op 13 januari 1809 verloor de l7-iaige Johanna
Sebus haar leven toen zq, tijdens een grote
overstromingsramp in het land van Kleef, haar
eigen moeder en daarna een buurvrouw met drie
kinderen uit het water probeerde te redden.
Haar onbaatzuchtige en moedige gedrag werd
zeer bewonderd en zijn tot op de dag van
vandaageen symbool.

van het water op het gebied door de eeuwen
heen.

De overslroming van 1809. Gezicht van Niimegen op
Per,singen.

Naast aandacht voor de persoon van Johanna
Sebus, haar daad en de eer die haar postuum ten
deel is gevallen, zal aandacht worden besteed
aan het landschap van De Duffelt en de invloed

Verzamel- en vertrekpunt is Infozentrum
Keeken, Spicker 45, 47533 Kleve - Keeken
om 12.00 uur.
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Zondag 13 september 2009 Open Monumentendag op de o'ansicht"kaart
De gemeente Ubbergen organiseert dit jaar de Open Monumentendag in samenwerking met de Stichting
Heemkunde Berg en Dal. In Ubbergen, Beek en Berg en Dal zijn veel historische ansichtkaarten van
voormalige pensions en buitenplaatsen omdat deze plaatsen al aan het eind van de 19' eeuw een
toeri stische trekpleister waren.
Vanaf 1 1.00 tot 17.00 uur zullen in de Pelmolen aan de Rijksstraatweg 156A in Beek ansichtkaarten te
zien zijn die de geschiedenis van beide plaatsen vertellen. Hier kunt u uw oude ansichtkaarten laten zien
aan deskundigen en er misschien meer over te weten komen. Ook zal er de mogelijkheid zijn om
ansichtkaarlen te ruilen.
Vanuit de Pelmolen is er eenpuzzeltocht door Beek. Aan de hand van oude ansichtkaarten, afgebeeld en
beschreven op de themakaart die jaarlijks wordt uitgegeven, wordt de huidige situatie gezocht.
Op zondag is de themakaart gratis verkrijgbaar bij de Pelmolen en op zaterdag bij het VVVagentschap,
Van Randwijckweg 2, Beek-Ubbergen.

Uitreiking Monumentenprijzen 2007 - 2008 in het kerkje van Persingen
Op dinsdag 2l april jl. vond in het kerkje van Persingen de uitreiking plaats van de Monumentenpriizen
2007 - 2008. Het gaar hierbij om prijzen die toegekend worden aan eigenaren en/of beheerders van
monumenten of aan organisaties die zich bezig houden met monument- en/of landschapsbeheer.

In de categorie Aanmoedigingsprijs werden van
de tien beoordeelde objecten de volgende 5
eigenaars enlof organisaties bekroond: 1.De heer
Frans ten Havè en meviouw Monique Verboon,

Hengstdal 33, Ubbergen. Gemeentelijk
monument 2. De heer Frank Klabbers,

Rijksstraatweg 95, Beek. Rijksmonument 3. De
heer Bart Elfrink en mevrouw Caroline
Koenders, Rijksstraatweg 109, Beek / De heer
Erik de Groot en mevrouw Leonieke Merkx,
Rijksstraatweg 111, Beek. Villa Unita,
gemeentelijke monumenten 4. De heer Hans
Maertens, Berg en Dal. Herstel rietmoeras langs
het Meer 5. De Ploegdriever. Veldnamenproject
Ooijpolder.

In de categorie Eervolle onderscheiding werden
van de 9 genomineerden de volgende vijf door
de jury wegens hun bijzondere verdiensten
voorgedragen voor de toekenning van de
Eervolle Onderscheiding:
1. De heer Alfred Schmits en mevrouw
Godelieve Kip, Duffeltdijk 9, Kekerdom.
Gemeentelijk monument. 2. Familie G. en M.
Van Leeuwen-Kroes; Familie G. van den Brink;
De heer Paul Offermans; De heer Piet

Offermans; Mevrouw J. van den Akker; De heer
Frans Couwenberg; De heer Ben Wasser.
Ensemble Tiengeboden 3. De heer Louis
Fiankenhuis, Rijlisstraatweg 7-71, Ubbergen.
Gemeenteliik' monument. 4. Familie Bart
Benraad-van Rens, Oude Holleweg 10, Berg en
Dal. Huys te Schengen, gemeentelijk monument
5. Vrijwilligersclub Theo Merkus. Herstel
zichtassen de Heerlijkheid Beek

Ten slotte is de jury van mening dat wegens de
best geslaagde en de meest verdienstelijke
restauratie van de afgelopen twee jaren de Ton
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Gijsbers-Monumentenprijs

moet worden

toegekend aan:

Familie G. en M. Van Leeuwen-Kroes; Familie
G. van den Brink; De heer Paul Offermans; De
heer Piet Offermans; Mevrouw J. van den
Akker; De heer Frans Couwenbergl De heer Ben
Wasser. Ensemble Tiengeboden.
Dankzlj de inzet van de eigenaren vormt dit
schilderachtige ensemble een belangrijke en

gave herinnering aan de

economische

bedrijvigheid (vetweiderij, baksteenindustrie) en
het wonen in de Ooijpolder vanaf de achttiende
tot halverwege de twintigste eeuw. In de jaren

zestig dreigde sloop van

de toen

sterk

verwaarloosde buurtschap. Er mag met recht
worden gesteld dat de mensen die zich indertijd
als bewoners vestigden de buurtschap van de
ondergang hebben gered. Een groot aantal van
hen woont nog altijd in Tiengeboden en heeft in
de loop van decennia, samen met anderen die

later kwamen, gezorgd voor renovatie en
restauratie van de waardevolle bebouwing.
Sindsdien onderhoudt ieder van de eigenaren
zijn deel van het herstelde geheel met zorg en
lieftle en met oog voor de cultuurhistorische
waarden. De laatste twee jaren zijn weer tal van

onderhoudswerkzaamheden en verbeteringen
uitgevoerd. De jury vindt, dat het tijd is hieraan
de aandacht te schenken die de bewoners
verdienen.

liefde waren ook de drijfueren bij acties tegen
mogelijke aantasting van "zijn" waardevolle
gebied.
Te denken valt daarbij aan de ontwikkelingen op
de Sterrenberg, een voorgenomen asfaltering van

een wandelroute in de Heerlijkheid Beek, de
oprukkende verstening achter Kalorama en onlangs nog - een directe bedreiging van het
Kastanjedal met zijn specifieke biodiversiteit.

Op zijn

bescheiden, maar stellige

Schengen;

- zljn initiatieven die hebben geleid tot de
ontdekking van en de publicaties betreffende de
Romeinse Waterleiding door de Meerwijk naar

de voormalige Romeinse legerplaats op

de

Kopse Hof;
- zijn hulp bij de inventarisatie van waardevolle
bomen in de gemeente lfbbergen;
- zijn betrokkenheid bij de realisering van de
N70 en Kabouterwandelroutes;
- zijn inrtiatieven voor het herstel van zichtassen
vanuit de stuwwal naar de Ooijpolder, \ryaarvoor
hij de avond vóór de - uiteindelijk fatale hersenbloeding, nog is onderscheiden.

THEO MERKUS . BOSWACHTER
I I mei 1935 - 10 mei 2009
Op 10 mei jl. overleed de oud boswachter van de

Heerlijkheid Beek, Theo Merkus. Op 15 mei
2009 werd afscheid van hem genomen in de
Boszaal van crematorium Jonkerbos, waarbij
namens het bestuur van onze stichting de
volgende woorden werden

en

vasthoudende wijze wist hij mensen te
mobiliseren om ongewenste ontwikkelingen in
"zijrr" gebied een halt toe te roepen.
Hele bijzondere verdiensten van Theo zijn
- de instandhouding van de tuin van 't Huys te

ge sproken :

De excursies in de Ubbergse Stuwwal en langs
de Romeinse Waterleiding in de Meerwijk
z;allen nooit meer dezelfde zljn. Theo gaf
daaraan zo'n bijzondere inhoud met zijn grote
kennis van zaken, maar bovenal door zijn grote
persoonlijke betrokkenheid bij en de liefde voor
het gebied. Die persoonlijke betrokkenheid en
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Voor een deel van deze activiteiten geldt de

waaÍdering
vanzelfsprekend ook de leden van de vrijwilligersgroep rond
Theo!
Die dinsdagavond, 2l april2009, hield hij een gloedvol betoog
waarin hij opriep met dat herstel van die zichtassen verder te
gaan en deed hij een beroep op de betrokken natuurorganisaties
en andere landeigenaren om daarin mee te denken en niet
egoïstisch te zijn (verder te kijken dan hun temein groot was),
zodat elke bezoeker van ons schitterende gebied zou kunnen
genieten van die unieke uit- en doorzichten.Daar stond een man
vol vuur en enthousiasme, nog lang niet klaar met de
verwezenlijking van al zijnplannen. ..... wat was hij blij met de
waardering!
Dit is maar een beperkte greep uit de verdiensten van Theo
Merkus, die wij als Stichting tot Behoud van Monument en
Landschap zeer zullen missen. Maar hij zal ook gemist worden
in de dorpsgemeenschap van Beek, waarvan hii zrJn hele leven
actief (o.m. als bestuurslid en medewerker van de V.V.V.,
brandweerman en Prins Camaval) deel uitmaakte.
Namens onze stichting wensen wr1 ziin vrouw, Twannie, zijn
kinderen en kleinkinderen, alle kracht toe om zonder Theo
verder te gaan. Voor onze stichting zal Theo Merkus een
inspiratiebron blijven.
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tnv. Stichting Monument en Landschap,
Sprongstraat 22,
6573 BP Beek-Ubbergen.
De Stichting heeft ten doel

"het bevorderen van het behoud

van

monumenten uan geschiedenis en kunst

en van landschap voor zover het van
is voor monumenten
dan wel om zijn inrichting en gebruik

positieve betekenis
gesch iedkundige

of karakteristieke waarde

heefr."
Secretariaat:
mw Dr R.M. Nève-Sprenger
P.C.

Hooftstraat 12

6573 CE Beek-Ubbergen,
tel. 024-684 3158

Govert Janssen
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