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Komende activiteiten
•
•

Zondag 12 september. Open Monumentendag. Thema: “De smaak van de 19e eeuw”.
Maandag 22 november. Najaarsbijeenkomst.

Open Monumentendag
12 september 2010

“De smaak van de 19e eeuw”

Op zondag 12 september vindt weer de jaarlijkse Open Monumentendag plaats met als thema “de smaak
van de 19e eeuw”.
Afgelopen jaar bezocht u met velen de Open Monumentendag met als thema “op de ansichtkaart” en ook
nu hopen we weer uw nieuwsgierigheid te wekken. Er is een gevarieerd programma gemaakt waarbij
diverse panden en tuinen bezocht kunnen worden, o.a. uit de 19e eeuw.

1

Nieuwsbrief 39

augustus 2010

Om 12.00 uur vindt de opening plaats in Museum Mooi Nederland, van Randwijckweg 2 te
Beek. Daar kunt u alle informatie over de dag krijgen en worden films vertoond over de tram, de
verbinding tussen Neerbosch – Nijmegen – Ubbergen – Beek - Berg en Dal, die zo belangrijk zou
worden voor de ontwikkeling van het toerisme in dit gebied.
Verder kunt u, tussen 13.00 uur en 16.00 uur, op de Rijksstraatweg diverse locaties bezoeken en wel:
Wylerberg, keermuren en terrassen,
Rijksstraatweg 178, Beek

Museum Mooi Nederland
Hoek Rijksstraatweg en Van Randwijkweg

Informatiecentrum Nederlands
Cultuurlandschap en miniatuurtuinen
Rijksstraatweg 174, Beek

Bronhuize, Rijksstraatweg 56, Ubbergen

De Eland, Rijksstraatweg 180, Beek

N.H. kerk en kerkhof, Rijksstraatweg 38,
Ubbergen.
De Musschenberg, Rijksstraatweg 154, Beek

Op ieder heel uur worden op deze locaties rondleidingen en uitleg gegeven.
Tegelijkertijd met de Open Monumentendag wordt ook de Rijksstraatweg feestelijk geopend na een
langdurige renovatie. Dit betekent dat de Rijksstraatweg afgesloten zal zijn voor ieder verkeer. Om de
bezoekers toch naar de diverse locaties te brengen zal er vervoer zijn door o.a. het zonnetreintje.
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Middelpunt van de Duffelt
De traditionele fietstocht van de Heemkundevereniging De Duffelt en de Stichting Monument en
Landschap van de Gemeente Ubbergen stond dit jaar
in het teken van het veertigjarig bestaan van de
Heemkundekring.

De tocht was ongeveer een herhaling van de
fietstocht van 15 jaar geleden bij de onthulling van
het Middelpunt van de Duffelt bij het vijfentwintig
jarig bestaan van de Heemkundekring. Nu was er de
onthulling van een fraai kunstwerk. Jan van Eck
heeft er een kort verslag van gemaakt.

aansluitend ten uitvoer werd gebracht. Het was in de
tijd van lijfstraffen waartoe ook radbraken en
vierendelen behoorden. De naam van de daar gelegen
’Galgenakker’ spreekt wat dit betreft nog boekdelen.

De Heemkundekring De Duffelt/Heimatverein Die
Düffel heeft er in het kader van het jubileumjaar (40
jaar!) een feestelijke middag van gemaakt.

Niets in het ons omringende vredige landschap
herinnert nog aan de gruwelijke vonnissen die zich
hier hebben voltrokken. Wél echter het markante en
prachtig uitgevoerd kunstwerk dat naar aanleiding

daarvan ter plekke werd onthuld. We bevinden ons
op deze warme zondagmiddag van 25 juni in het
middelpunt van de Duffelt: de Ding-dong in Keeken
(Dld). Een oude cultplaats waar gedurende de
Middeleeuwen recht werd gesproken en het vonnis
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Vanuit de vier omringende gemeenten: Kleef,
Kranenburg, Ubbergen en Millingen, werd onder
aanvoering van de desbetreffende burgemeester per
fiets de ‘Kruistocht’ naar de voormalige
gerechtsplaats ondernomen. Daar aangekomen was
voor de vele fietsers en Radfahrer geen spoor meer
van veldwachters of richters te bekennen.
Wél een gastvrij onthaal met natuurlijk ‘Duitse
Kaffee mit Kuchen’ en - even vanzelfsprekend - met
‘Hollandse schnaps’ waarop gul werd getrakteerd.
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Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de
STICHTING tot behoud van MONUMENT EN
LANDSCHAP in de Gemeente Ubbergen

MONUMENTENLANDSCHAP.COM
Aanpassing website naam.
De website van de Stichting Monument en Landschap in de
gemeente Ubbergen monumentenlandschap.nl is afgesloten.

Redactie: Hans Giesbertz
Donateurs ontvangen het blad gratis, minimale donatie
€ 15,00 per jaar.
Bankrekening 1051.11.562
t.n.v. Stichting Monument en Landschap,
Sprongstraat 22, 6573 BP Beek-Ubbergen.

De Stichting heeft ten doel: “het bevorderen van het
behoud en de versterking van cultuurhistorische,
landschappelijke en karakteristieke waarden in het gebied
van de gemeente Ubbergen en dat van de aan dit gebied
grenzende gemeenten Nijmegen, Groesbeek, Millingen
aan de Rijn en Kranenburg (D), in het bijzonder met
betrekking tot monumentale, door de stichting
monumentaal geachte, en karakteristieke bouwwerken of
gedeelten daarvan, het landschap en landschappelijke
elementen, de onderlinge samenhang tussen de hiervoor
bedoelde bouwwerken en het landschap, archeologie,
flora en fauna en al datgene wat tot het cultuurhistorische
erfgoed van het werkgebied kan worden gerekend, een
en ander te verstaan in de ruimste zin.”

Begin juni zijn er problemen ontstaan met onze website. Vanuit
Tsjechië zijn er aanvallen uitgevoerd. De website zelf heeft
geen risico gelopen, maar de server waar onze website is
ondergebracht, ging bijna onderuit. De afzender is daarop door
de beheerder geblokkeerd, maar helaas kwamen er opnieuw
aanvallen vanaf een ander IP-adres. Daarop besloot men ons
niet meer te hosten.
We hebben voor de oplossing gekozen om een nieuwe site te
openen, namelijk www.monumentenlandschap.com
(dus .com in plaats van .nl).
We hopen dat iedereen weer snel de weg zal vinden naar deze
site.
We zijn bezig met een oplossing om via een omweg mensen die
ons zoeken te verwijzen naar de nieuwe site.
Wie hierover meer wilt weten kan contact opnemen met
Annemiek Lukassen. Emailadres a.lukassen@gmail.com

Secretariaat:

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