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Komende activiteiten

•
•
•

Zondag 27 juni. Fietstocht in samenwerking met de Duffelt
Zondag 12 september. Open Monumentendag. Thema: “100 jaar Mooi Nederland”.
Maandag 22 november. Najaarsbijeenkomst.

FIETSTOCHT NAAR HET MIDDELPUNT VAN DE DUFFELT
OP ZONDAG 27 JUNI 2010
De traditionele fietstocht van de Heemkundevereniging De Duffelt en de Stichting Monument en
Landschap van de Gemeente Ubbergen zal dit jaar
plaats hebben op zondag 27 juni 2010.
Deze tocht staat in het teken van het veertigjarig
bestaan van de Heemkundekring en is ongeveer
een herhaling van de fietstocht van 15 jaar geleden
bij onthulling van het Middelpunt van de Duffelt bij
het vijfentwintig jarig bestaan van de
Heemkundekring.
Vanaf de vier gemeentehuizen in de Duffelt fietsen
we naar het Middelpunt van de Duffelt op de Ding
Dung tussen Keeken en Mehr. Daar zal op
feestelijke wijze het nieuwe informatiepaneel
worden onthuld door de burgemeesters van de vier
Duffeltgemeenten Kleef, Kranenburg, Millingen
aan de Rijn en Ubbergen.
Voorafgaande aan de onthulling zal de heer
Treptow, Rechtsanwalt (advocaat) en wonend in
Haus Keeken, een korte lezing geven over de
historische betekenis van deze Middeleeuwse
gerechtsplaats (Gerichtsstätte) in het landschap van
de Duffelt.
Om 14.00 uur vertrekken de vier groepen, ieder
onder leiding van een gids, vanaf de
gemeentehuizen in Beek (Rijksstraatweg 139),
Kleef, Kranenburg en Millingen. U kunt uiteraard
zelf kiezen vanaf welk raadhuis u wilt vertrekken.
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Om 15.00 uur arriveren alle groepen bij het
Middelpunt van de Duffelt voor de onthulling van
infopaneel en een feestelijk programma.

De katholieke kerk van Keeken.
Foto afkomstig van internet, zie Wikipedia.
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VOORJAARSBIJEENKOMST
KERKJE VAN PERSINGEN EN 100 JAAR SCOUTING 27 APRIL 2010
Het was een enthousiast verhaal dat Bart de
Groot, voorzitter van de Stichting het Kerkje van
Persingen, over dit kerkje en zijn geschiedenis
vertelde. Natuurlijk wist u dat het kerkje in het
kleinste dorpje van Nederland staat: Persingen.
Het kerkje is in gotische stijl gebouwd in ca
1400 en het heeft een gerfkamer als aanbouw
gekregen in 1996, net als in 1647. Het was
interessant om te horen wat er zich in het kerkje
afspeelde na de reformatie tot de tijd dat het het
landelijk onderkomen werd van de Roomskatholieke
verkenners in 1953. Er werd
aandacht gevestigd op bouwdetails te zien aan
het plafond en op de plek waar vroeger deuren
hadden gezeten zodat de koeien in en uit konden
lopen, toen de kerk verbouwd was in een dubbel
woonhuis met stallen. We hoorden dat er bij het
aanbouwen van de gerfkamer in 1996 een aantal
skeletten zijn gevonden die onder het altaar
herbegraven zijn. De kerk is in 1907 gekocht
door de gemeente om afbraak te voorkomen. Er
is toen een replica van een hardstenen
gedenkplaat ingemetseld in de zuidmuur van de
toren. De originele gedenkplaat is opgedoken in
de tuin aan de Arnhemse Rijnkade en staat nu
binnen in de toren, naast het pas teruggekeerde
beeld van st. Joris en de draak, de
beschermheilige van de verkenners.
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De kerk is wonderbaarlijk gespaard in de tweede
wereldoorlog. Tegenwoordig doet de kerk dienst
als Burgerlijke trouwzaal en worden er in de
weekenden exposities gehouden
Het maakt Bart de Groot niets uit of hij voor een
zaal met 100 mensen stond te vertellen of voor
een klein publiek, hij had een bevlogen verhaal
met ondersteuning van beelden op een scherm.
In de pauze was er alle ruimte om de
meegebrachte fotoalbums te bekijken, waarbij
Bart de Groot enthousiast vragen beantwoorde
of desgevraagd uitleg gaf.

Na de pauze stond de scouting centraal. Ze
bestaan dit jaar 100 jaar. Het Kerkje van
Persingen was het landelijk onderkomen van de
rooms-katholieke verkenners van 1953 tot 1974.
De kerk heette toen de St. Joriskapel. Er werd er
een erg leuk kortdurend zwart-wit filmpje
vertoond over de verkenners aan het werk of op
de jamboree.
Bart de Groot, zelf verkenner geweest, wist van
alles te vertellen uit de periode dat ze in
Persingen zaten. In die tijd werd het “Heitje
voor Karweitje” bedacht, zodat in het hele land
geld ingezameld kon worden voor de restauratie
van de kerk in 1953 onder leiding van architect
J.C. Deur.
Toen de verkenners in 1974 vertrokken naar St.
Walrick in Overasselt, ging onze Stichting tot
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Behoud van monument en Landschap o.l.v. Ton
Gijsbers exposities verzorgen in het kerkje.
Uiteindelijk werd met een aantal bevlogen
mensen de Stichting het kerkje van Persingen
opgericht, die zich nog steeds met groot succes
bezig houdt met de exploitatie en onderhoud van
de kerk.

Een nieuwtje zal ik u niet onthouden. Govert
Janssen, onze voorzitter en ook secretaris van
het bestuur van de Stichting het kerkje van
Persingen heeft zich er sterk voor gemaakt dat
het pontje over het Meertje het St. Jorispontje
gaat heten. Vroeger was op dezelfde plaats het
St. Jorisbruggetje, een onderdeel van de St.
Jorismarsen, die ook weer zullen terugkeren.
Wij hebben een zeer informatieve, leerzame en
gezellige avond gehad.
Kijk ook op onze vernieuwde
www.monumentenlandschap.nl

website

Joke Meulenveld

OPEN MONUMENTENDAG 2010
100 JAAR MOOI NEDERLAND
De Open Monumentendag 2010 met als thema
100 jaar Mooi Nederland zal dit jaar
plaatsvinden op zondag 12 september.
Het afgelopen jaar bezochten velen de Open
Monumentendag
in
onze
gemeente,
georganiseerd door ons in samenwerking met de
Stichting Heemkunde Berg en Dal.
Het thema Op de ansichtkaart trok veel mensen
naar de Pelmolen aan de Rijksstraatweg in Beek
waar een expositie te zien was van oude
ansichtkaarten en films werden vertoond van de
oude tramverbinding van Nijmegen naar Beek.
Het werd een heel interessante en ook gezellige
dag waar weer bleek hoe de geschiedenis van
Beek- Ubbergen en Berg en Dal levend blijft.
Dit jaar zal de viering van 100 jaar Mooi
Nederland centraal staan. In 1909 startte de
ontwikkeling van de Sterrenberg, het Elzendal
en het Keteldal. Er werden villa’s gebouwd en
het gebied werd een belangrijke toeristische
trekpleister.
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Het programma voor de Open Monumentendag
2010 is nog niet helemaal bekend maar in ieder
geval zal het mogelijk zijn de gerestaureerde
uitzichttoren op de Sterrenberg te beklimmen.
De organisatie voor de verdere invulling van de
dag is in volle gang en het belooft weer een
bijzondere dag te worden.
Nieuws hierover zult u kunnen lezen op onze
website www.monumentenlandschap.nl
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Deze Nieuwsbrief is een uitgave
van de STICHTING tot behoud van
MONUMENT EN LANDSCHAP in de
gemeente UBBERGEN.

HET KASTANJEDAL

door Clara Groen

Een lofzang op het Kastanjedal werd vrijdagavond 19 februari j.l. in
Kulturhus uitgesproken door Frank Waaldijk, beeldend kunstenaar uit
Beek. Dit gebeurde tijdens een druk bezochte informatieavond over de
bouwplannen in de omgeving van De Geest. Toen vervolgens aan de
panelleden de vraag werd gesteld of zij zelf wel eens in het
Kastanjedal waren geweest antwoordde een voormalig wethouder dat
hij zelf regelmatig de stilte van het Kastanjedal had opgezocht na de
politieke beslommeringen in het gemeentehuis. En het is die oase van
stilte die nu dreigt te worden opgeofferd.
Tijdens de lofzang werd het stil in het Kulturhus, want er klonk
waarheid. En in ware woorden is de kracht van herinnering. Ik zag
mezelf weer lopen in de rij van een kleuterklas over het plein van de
Jozefschool naar het Kastanjedal: trappetjes naar beneden, water
drinken uit de beek en dan weer de trappetjes omhoog richting de
Elyseese Velden, waar de wandeling eindigde met het op en af rennen
van de Zandberg.
Nu wandel ik met mijn kleinkinderen de Kabouterroute. Ze lopen de
trappetjes af en kijken bij het bruggetje vol spanning hoever blaadjes
en takjes worden meegenomen door het water, terwijl ze zich hardop
afvragen of kabouters nu écht bestaan of toch niet. Er klinkt twijfel in
hun stemmetjes, maar bij de Kabouterboom aangekomen moet
iedereen stil zijn en op zijn tenen lopen, want de kabouters slapen.
Lofzang, zwanenzang, klinkt het in mijn hoofd als ik naar huis loop na
de door de Stichting Monument en Landschap georganiseerde
informatieavond. Ik hoop dat het Kastanjedal zal overleven, zodat het
ook in de toekomst voor veel kinderen een plek van wonderen kan
blijven.

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.”
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Website: www.monumentenlandschap.nl
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