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Professor drc Fons Asselbergs, directeur van de Rijksdienstvoor de Monumentenzorg,
te gast bij onze stichting.

0p maandag 3 juni 2002 ontuangt uw stichtingsbestuur professor drs Fons Asselbergs, de directeur van de

Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Met professor Asselbergs bezoeken wij een aantal restauratiep§ecten in onze gemeente, waaronder de restauratie
van de Kleine Bartholomeuskerk te Beek.

Wij nodigenj u van harte uit voor een spreekbeurt van Voorts gaat professor Asselbergs in op het monument
professor Asselbergs om 20.00 uur in Hotel Café in relatie tot het landschap, waarbij prominent aan de
Restaurant De Möschenberg aan de Rijksstraatweg orde zal komen

154 te Beek Ubbergen. de stellingname van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg ten opzichte van de beleids-

Professor Asselbergs vertelt over de taak en de voornemens van de regering over de

werhruijze van de Rijksdienst, over de recente rivierverruimende maatregelen, waarvoor- naar het
monumentenselectieprocedure die heeft geleid tot de zich laat aanzien - een belangrijk deel van de
aanwijzing van nieuwe rijksmonumenten uit de gerneente Ubbergen zal worden aangewezen
periode 1850 tot 1 940 en over het vervolgtraject met (retentiebekken of noodoverloopgebied).
betrekking tot bouwwerken uit de Deze bijeenkomst, die omstreeks 22.00 uur zal

wederopbouwperiode. worden afgesloten, bevelen wij van harte bij u aan.

Fietstocht zondag 7 juli 2002

0p zondag 7 juli 2002 wordt de (inmiddels traditionele) fietstocht georganiseerd in samenwerking met de

Heemkundevereniging De Duffelt.

Het thema van deze tocht is "steenovens, kleiputten en grindgaten", waarbij de sporen van de balateenindustrie en
delfstoffenwinning en de effecten daaruan op ons landschap centraal staan.

De deelnemers verzamelen zich om uiterlijk 10.30 uur bij Café-Zaal Vink te 0oij (Koningin Julianalaan 2Olnabij het
Reinier van Ooiplein).

Er is daar voldoende parkeergelegenheid.

De tocht is ongeveer om 14.30 uur afgelopen.

Belangstellenden voor deze fietstocht kunnen zich opgeven bij het secretariaat, mevrouw Regina Nève, P.C.

Hooftstraat 12 Beek, telefoon 024 6843158.
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van MONUMENT EN LANIDSCHAP
in de gemeente UBBERGEN



Herhaalde oproep

Open Monumentendag 2002

0p zondag 1 5 september zal de Open Monumentendag 2002 in de Gemeente Ubbergen, net zoals vorig jaar, georganiseerd
worden met de Gemeenten Millingen a/d Rijn en Rijnwaarden in Nederland en de Gemeenten Kleve eïKranénUurg in

Duitsland.

Het nationale thema is: Handel.
Een onderdeel van handeldrijven is bij ons, wonend in de grensstreek, natuurlijk ook het smokkelen geweest.

Dit wordt dan ook het thema in de Gemeente Ubbergen. Sinds de grenzen open zijn is smokkelen een uitgestirven 'beroep,,
en een echte smokkelaar bestaat niet meer. 0m dit te laten herleven heb ik naar aanleiding van het bovànstaande dan ook

een vraag.

Zijn er mensen die verhalen weten over smokkelaars en smokkelen of zijn er mensen die misschien zelf gesmokkeld hebben?
Laat het mijweten. De informatie wordt discreet behandeldl

ZjnermenSendiekunnenvertellenuitdetijddatzeverliefdwarenopeenDuitsejongenofeenDuitsmeisjeendusstiekem
de grens over moesten om hun geliefde te bereiken? Laat het me weten. Ook deze informatie wordt discreet behandeld.

Met de informatie kunnen we het verleden wellicht laten herleven!

Joke Meulenveld

Kon. iulianalaan 94
6576 AT Ooij

Íel:A24 6632075
e-rnail: hf.meulenveld@chello.nl

Colofon

Deze NÍeuwsbrief is een uitgave van
de Sn*rruruG tot behoud van
MONUMENT EN LANDSCHAP iN dE
gemeente UBBERGEN.
Hij verschijnt drie à vier keer per jaar.
Donateurs ontvangen het blad gratis,
aanbevolen minimale donatie € 15,00
per jaar.

Girorekening 524 1728 tnv Stichting
Monument en Landschap, Pompweg 7,
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 oÍ
karakteristieke waarde heeft .

Secretariaat mw Dr R.M. Nève-Sprenger
P.C. Hooftstraat ï 2
6573 CE Beek-Ubbergen,
tel. 024-684 3158

Komende activiteiten:

Zondag 1 5 september is a.s. de jaarlijkse Open Monumentendag. Voor
bijzonderheden zie de volgende Nieuwsbrief.

0ver het programma voor de Najaarsbijeenkomst, medio november, wordt u
in de volgende Nieuwsbrief geihformeerd.

ls u geihteresseerd in onze Nieuwsbrief en wilt u deze voortaan ook
ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat of een
donatie storten op onze rekening, zie het Colofon.
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