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Komende activiteiten
• Zaterdag 7 november. Sporen van de Romeinen, excursie naar Xanten.

Sporen van de Romeinen, excursie zaterdag 7 november 2009

In plaats van onze jaarlijkse najaarsbijeenkomst
gaan we op zaterdag 7 november een bustochtje
maken naar Xanten. De route zal langs sporen
van de Romeinen voeren. In Kleef stapt Roland
Verheyen op en gaat ons van alles vertellen over
Romeinse sporen in relatie tot het gebied van de
gemeente Ubbergen. We stappen uit bij het
nieuwe Museum bij het Archeologisch Park in
Xanten. In dit fraaie museum is de geschiedenis
te zien vanaf het moment dat de eerste legioenen
Romeinse soldaten neerstreken in het “Rome aan
de Nederrijn”, in het begin van onze jaartelling,
tot het Frankische Rijk in de middeleeuwen.

U krijgt daar een kopje koffie aangeboden van
de Stichting. Aansluitend worden we door een

gids rondgeleid die ons een levendig beeld
schetst over de tijd van Caesar tot de Franken, in
en rond het toenmalige Romeinse metropool
Colonia Ulpia Traiana.

De rest van de dag kunt u vrij besteden. Het
entreekaartje is zowel voor het museum als het
Themapark geldig. Een aanrader is om in het
Park een Romeinse lunch te gebruiken.
Op de terugweg stoppen we even bij de kerk in
Rindern om het van oorsprong Romeinse altaar
te bekijken.
De kosten zijn €20.- inclusief bustocht en
entreekaartje. Contant te betalen bij vertrek.
Er zijn in de bus 35 plaatsen, dus VOL is VOL.
U kunt zich aanmelden via onderstaand strookje
en dat in de brievenbus doen van mevr. Nève.
P.C. Hooftstraat 12 in Beek of u opgeven via het
e-mailadres rm.neve@planet.nl.
 U krijgt een bevestiging of er een plaats voor u
in de bus is.
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Programma

8.45 uur  Verzamelen bij het Kulturhus
Roerdompstraat 6 te Beek

9.00 uur Vertrek met de bus vanaf het
Kulturhus in Beek

10.00 uur Aankomst in Xanten bij het
museum

10.30 uur Rondleiding

14.45 uur Vertrek van de bus vanuit Xanten

16.00 uur  Aankomst Beek

Aanmelden voor 25 oktober

Naam:__________________________________________________________________

Tel nr. of e-mail adres_____________________________________________________

Aantal personen__________________________________________________________

Open Monumentendag 2009 gemeente Ubbergen.

Zondag 13 september vond de jaarlijkse Open
Monumentendag in de Gemeente Ubbergen
plaats. De Stichting tot Behoud van Monument
en Landschap samen met de Stichting Heem-
kunde Berg en Dal koos voor het thema: Op de
ansichtkaart. Dat dit een geliefd onderwerp is
bleek wel aan het groot aantal bezoekers.
Van 11.00 tot 17.00 uur was de Pelmolen aan de
Rijksstraatweg in Beek geopend waar een
presentatie te zien was van oude ansichtkaarten
van Beek, Ubbergen en Berg en Dal. Ook werd
een film vertoond over de oude tramverbinding
van Nijmegen met de deze dorpen.

In 1969 werd het betonnen Bergspoorviaduct
gesloopt.
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Met interesse en plezier werd hier door jong en
oud naar gekeken.
Veel mensen kwamen om oude ansichtkaarten te
bekijken en ook om eigen kaarten te laten zien.
Met deskundigen, die zelfs weer voor hen
onbekende kaarten zagen, werden wetens-
waardigheden over en weer uitgewisseld. De

wandeling, die aan de hand van de themakaart
was uitgezet, werd door menigeen gelopen of
anders meegenomen om later nog eens te maken.
Het was een zeer geslaagde dag waar zelfs
mensen van ver op af kwamen.

De Pelmolen, die geen pelmolen is.
In de aankondiging van de monumentendag werd de Pelmolen genoemd. Op deze vermelding is door verschillende
mensen gereageerd dat het gebouw nooit een pelmolen is geweest. Dit was bij de Stichting tot behoud van
Monument en Landschap al bekend, zie het artikel van Hans Fun in de nieuwsbrief van juni 2001, jaargang 1,
nummer 1. Op het gebouw zit nu een bordje de Pelmolen , waardoor het gebouw als Pelmolen door het leven
blijft gaan. De reactie van de heer Cremers geeft zoveel mooie informatie dat we deze graag in onze nieuwsbrief
plaatsen.

In de aankondiging van de komende
Monumentendag wordt door U weer eens de
Pelmolen genoemd. Toen jaren geleden deze
naam en de gedachte aan een watermolen voor
het eerst in de pers verscheen, heb ik kort daarna
aan de heer Hans Fun ter plekke duidelijk
gemaakt, dat er daar helemaal geen watermolen
kan zijn geweest. Ik wil dit hiermede nog eens
aan U uiteenzetten.
De dichtgemetselde opening in de zijmuur van
de voormalige fruitschuur had niets te maken
met een door een waterwiel aangedreven
molenas. Er is in de muur inderdaad een opening
geweest, maar die had een heel ander doel. Een
van de medewerkers van het voormalige
fruitbedrijf heeft een tijdlang enkele ganzen
gehouden. Die liepen overdag in de boomgaard
en het gat in de muur gaf de ganzen toegang tot
hun nachthok in de schuur.

Het kleine waterbekken aan de bovenkant juist
buiten de boomgaard - het zal inmiddels wel
dichtgegroeid zijn - had een heel andere
bestemming. De vroegere wasserij van de
familie Kester had recht op dit water. Hun
wasserij bevond zich in het perceel tegenover de
uitmonding van het dal, nu genummerd
Rijksstraatweg 257. Mijn vader kocht dit huis in
het voorjaar van 1921. Het had destijds als adres
Straatweg B191. In het koopcontract van 1921
werd het waterrecht uitdrukkelijk vastgelegd en
overgedragen aan mijn vader.
Wie het beekje kent, zal ook meteen zien, dat de
waterhoeveelheid veel te klein is voor èn een
watermolen èn een wasserij. Het verval tussen
de bedachte molen en het waterbekken is
trouwens veel te gering om een molen aan te
kunnen drijven.
Dat U de voormalige fruitschuur als monument
wilt handhaven, juich ik van harte toe. Maar dan
niet als watermolen! Het is al meer dan 80 jaren
geleden, dat wij als kinderen van de buurt daar
in de seizoenen hielpen bij het om- en verpakken
van het fruit uit de beide boomgaarden aan
weerszijden van de weg naar het Palland. Ook
werd vaak fruit van elders aangevoerd. Wij
kinderen sjouwden de lege kisten en kratten aan
en kwamen dan aan fruit niets tekort! De schuur
is mij van binnen en buiten bekend. Van een
watermolen is echter nooit sprake geweest.
Hoe krijgen we dit sprookje de wereld uit?
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Deze Nieuwsbrief is een uitgave
van de STICHTING tot behoud van
MONUMENT EN LANDSCHAP in de
gemeente UBBERGEN.

Redactie: Hans Giesbertz

Verschijnt vier keer per jaar.
Donateurs ontvangen het blad gratis,
aanbevolen minimale donatie  15,00 per
jaar.
Bankrekening 1051.11.562
tnv. Stichting Monument en Landschap,
Sprongstraat 22,
6573 BP Beek-Ubbergen.

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 of karakteristieke waarde
heeft.

Secretariaat:
mw Dr R.M. Nève-Sprenger
P.C. Hooftstraat 12
6573 CE Beek-Ubbergen,
tel. 024-684 3158
Website: www.monumentenlandschap.nl

Sprokkelingen
Uit de Nijmeegsche Courant van

dinsdag 22 februari 1820 nr. 15:
De ondergetekende zijdelings geïnformeerd zijnde, dat zijn
persoonlijke karakter op een infame wijze door een leugenachtig
en eerrovend gerucht gelaakt zij, als of hij op 23 januari 1820,
bij de laatste wateroverstroming te Beek zijn woning geweigerd
had aan ongelukkigen, die hun huizen verlaten moesten, belooft
100 guldens ten voordele van die ongelukkige, die in Beek door
de laatste waterstroom hun woningen verloren hebben, indien
hem iemand met voldoende bewijzen betuigen kan, dat hij aan
de weduwe van Matijs Meijer, of iemand anders zijn huis
geweigerd heeft.
Jac. Sieben, R.K. pastoor, te Beek bij Nijmegen.

Vrijdag 21 juli 1820 nr. 58:
De schout van het schoutambt Ubbergen, roept bij deze op, de
eigenaren van veertien dennen en een eiken balk, waarschijnlijk
van een houtvloot, als mede die van een beschadigde romp van
een schip, ter lengte van tachtig voet, welke bij de overstroming
in de maand januari jl. binnen dit schoutambt zijn aangespoeld
en geborgen, om zich, met behoorlijk bewijs van eigendom
voorzien, en tegen betaling van gemaakte kosten, binnen twee
maanden na de dagtekening dezes, tot de terug bekoming, te
vervoegen, ten kantore van het schoutambt voornoemd.


	2009 Nieuwsbrief36

