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Komende activiteiten



Woensdag 15 april om 20.00 uur. Uitreiking van de tweejaarlijkse Monumentenprijzen
2013-2014 In het Kerkje van Persingen, Persingensestraat 7 te Persingen.
Zondag 13 september 2015. Open Monumentendag. Thema: Kunst en Ambacht.

Monumentenprijzen en de Ton Gijsbers
Monumentenprijs 2013 – 2014

Al onze donateurs zijn van harte welkom op deze feestelijke bijeenkomst
op woensdag 15 april om 20.00 uur in het kerkje van Persingen.
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Sinds 1987 reikt de Stichting tot Behoud van
Monument en Landschap in Ubbergen elke twee
jaar de Monumentenprijzen uit. In 2003 werd
bovendien hieraan voor het eerst een extra prijs
toegevoegd, genoemd naar Ton Gijsbers,
medeoprichter, oud-voorzitter en erelid van onze
stichting.
Voor een nominatie in het kader van de
Monumentenprijzen
komen
eigenaren
/
beheerders van panden en / of landschapselementen in aanmerking die in de voorbije twee
jaar (de periode 2013-2014) op een bijzondere
wijze zijn omgegaan met monument en
landschap in het gebied van de voormalige
gemeente Ubbergen.
Er zijn aanmoedigingsprijzen en eervolle
onderscheidingen
te
verdelen.
Eervolle
onderscheidingen worden beloond met een
ingelijst kunstwerk uit de collectie van
Grafipersingen.

Op woensdag 15 april 2015 zullen de
Monumentenprijzen weer worden uitgereikt in
het kerkje van Persingen.
De voorbije weken heeft een deskundige jury,
bestaande uit twee restauratiearchitecten, een
stedenbouwkundige, een tuinhistoricus en een
architectuurhistoricus, onder voorzitterschap van
Marc Wingens (oud-voorzitter van de Stichting
Monument en Landschap, auteur van het
standaardwerk “Monument en Landschap in
Ubbergen” en directeur van Gelders Erfgoed),
zoveel mogelijk objecten onderzocht en van
dichtbij bekeken.
De genomineerden worden zeer binnenkort op
onze website bekend gemaakt. Zij zullen in de
weken daarna persoonlijk uitgenodigd worden
om aanwezig te zijn op de avond van de
prijsuitreiking, die muzikaal omlijst zal worden
en ook ruimte biedt voor een hapje en een
drankje

‘Een verrukkelijk gezigt’ door Klaas Bouwer.
In een boeiende en beeldende lezing, op 16
december 2014, vertelde Klaas Bouwer ons over
het boek dat hij geschreven heeft over de
buitenplaatsen en boerderijen in de Meerwijk bij
Nijmegen. In het boek wordt in elf hoofdstukken
de geschiedenis beschreven van de prehistorie
tot aan het begin van de 20 ste eeuw. De
Meerwijk is een streek gelegen tussen Berg en
Dal, Groesbeek en Heilig Landstichting.

In het boek wordt ingegaan op de boeiende
landschapsgeschiedenis met zijn buitenplaatsen,
boerderijen, bossen en landerijen. Parallel
hieraan loopt het verhaal over de bewoners- en
bezitsgeschiedenis, dat verteld wordt aan de
hand van een vijftigtal personen en families. De
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schrijver brengt het gebied van de Meerwijk
hiermee op een bijzondere wijze tot leven
Doordat vele bezitters uit Nijmegen komen geeft
Klaas Bouwer ook veel informatie over deze
Nijmegenaren en Nijmegen. Hierdoor is het
boek interessant voor een veel groter groep
lezers dan de titel van het boek aangeeft.

Na de lezing lieten de kopers van het boek het
nog signeren en werd er nog flink nagepraat.
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Drinkwatervoorziening in de omgeving van de Ravenberg
Met dank aan Harry Barmentloo, voormalig districtshoofd van Waterleiding Maatschappij Gelderland,
voor zijn informatie. Harry bewoont de voormalige dienstwoning van WMG tegenover het vroegere
districtskantoor.
In de tijd dat er nog geen openbaar
drinkwaternet in Beek beschikbaar was, is er
gezocht naar een alternatief. Door gebruik te
maken van een zogenaamde Breur-waterrampomp en de aanwezigheid van mooie heldere
water van de bron “de OORSPRONG” is er in
het begin van de vorige eeuw een dergelijke
constructie gerealiseerd in het Kastanjedal. De
mensen in het nieuw aangelegd villapark op de

Ravenberg kregen daardoor water uit de kraan,
wat heel bijzonder was.
Daar waar het huidige bruggetje in het
Kastanjedal ligt werd de Breurpomp geplaatst in
een eenvoudig gebouwtje. Het hoogteverschil
van +/- 1,50 meter was voldoende voor de
pomp om het water naar grotere hoogtes te
pompen.

In dit gebouwtje stond de Breurpomp. Ansicht Adriaan Kersten.
Het reservoir waar het water naar toe werd
gepompt lag op het terrein van het huidige
Kalorama.
De boswachter Theo Merkus vertelde mij dat hij
vaak in zijn bed het constante geluid van de heen
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en weer gaande zuiger hoorde en daarbij in slaap
viel. Hun woning lag net boven de locatie van de
pomp. Percelen die hiervan water ontvingen
waren gelegen op het net ontwikkelde park van
de huidige Ravenberg en directe omgeving.
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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
Donateurs ontvangen het blad gratis, minimale donatie
€ 15,00 per jaar.
Bankrekening: NL82RABO 01051.11.562
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.”
Secretariaat:

mw Dr R.M. Nève-Sprenger
P.C. Hooftstraat 12
6573 CE Beek-Ubbergen,
tel. 024-684 3158
Website: www.monumentenlandschap.nl
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Op internet is veel informatie te vinden over de werking
van de Breurpomp, zie
http://www.kennislink.nl/publicaties/water-dat-omhoogstroomt
http://www.kennislink.nl/publicaties/nieuwe-pomp-voorde-tropen
De afdeling Werktuigbouwkunde van ROC OostNederland
participeert
al
jarenlang
in
internationaliserings-projecten, waarbij het vervaardigen
van een gezamenlijk product één van de concrete
eindresultaten is. Dit jaar heeft dat geresulteerd in een
tiental hoogwaardige metalen 2 inch waterrammen die
door studenten uit België, Duitsland, Slowakije en
Nederland zijn gemaakt en die vervolgens gratis worden
aangeboden aan een aantal instellingen c.q. projecten in
binnen- en buitenland. Het is de bedoeling dit jaarlijks te
continueren waarbij gestreefd wordt naar een groter aantal
pompen en meer deelnemende landen.
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