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Postbus 34 NIEUWSBRIEF 69 
6573 ZG Beek-Berg en Dal Jaargang 17, nummer 5 
Email: secretaris@monumentenlandschap.nl Oktober 2017 
Website: www.monumentenlandschap.nl  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Komende activiteiten 

 Zaterdag 11 november de feestelijke opening van het Pop-up Museum 

Berg en Dal in het Dorpscentrum Kerstendal in Berg en Dal. Dan zal 

ook het 40-jarig bestaan van M&L worden gevierd. Het gehele weekend 

van 11 en 12 november blijft het museum in Berg en Dal, daarna 

verhuist het naar Millingen en Groesbeek. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

mailto:secretaris@monumentenlandschap.nl
http://www.monumentenlandschap.nl/
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De kunstverzameling van de Gemeente 

Berg en Dal komt eenmalig naar u toe   
U krijgt de unieke kans een selectie te bekijken van de prenten en 

schilderijen uit de collecties van Groesbeek, Ubbergen en Millingen. 

Geniet van de landschappen en dorpsgezichten uit uw eigen omgeving en 

ontdek hoe de lokale bedrijvigheid kunstenaars geïnspireerd heeft. Maak 

een selfie met de portretten van de vorsten die een eeuw lang in de 

gemeentehuizen hebben gehangen. Blader door ons fotoalbum en laat u 

als toegift verrassen door de presentatie van onze gemeente vroeger en 

nu. Maak zo kennis met uw nieuwe gemeente Berg en Dal. 

De toegang is gratis want de kunst is van u! 

 

De reizende tentoonstelling is zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur 

open op: 

 

11 en 12 november in dorpshuis Kerstendal, Kerstendalseweg 17 Berg 

en Dal 

 

18 en 19 november in gebouw Fanfare St. Cecilia, Wethouder 

Arntzstraat 1 Millingen  

 

25 en 26 november in het Nederlands Wijnbouwcentrum, Bredeweg 2 

Groesbeek met als extra  

een Kunstveiling op zondag om 15.30 uur. 

 

Uitnodiging donateurs: 
Op zaterdag 11 november a.s. vieren wij tevens het 40 jarig bestaan van 

St. Monument en Landschap met een receptie van 15.30 – 17.00 uur in 

dorpshuis Kerstendal, Kerstendalseweg 17 in Berg en Dal. 

U bent allen van harte uitgenodigd. 
 

 Pop up Museum Berg en Dal 
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Wederopbouwarchitectuur in de gemeente Berg en Dal deel XVII 

In een vorige nieuwsbrief kwamen reeds Wercheren en omgeving aan bod. 

Een groot aantal boerderijen ging daar verloren.  
 

Tenslotte staan er in Wercheren nog 

twee panden uit de naoorlogse 

periode. Werchensestraat 4 

(voorheen Thornsestraat P19) is 

een bungalow uit het jaar 1953 voor 

G.J. Tissen naar ontwerp van H.G. 

van den Boogaard. 

 
Werchensestraat 4. 

 

De boerderij aan de Thornsestraat 

14 (voorheen P23) werd in 1953 

voor J.Th. (Hannes) Janssen in 

opdracht van het BWB gebouwd. 

De architect was Johan van der Pijll 

(1904-1974), bekend van het 

benzinestation Autopalace bij de 

Graafseweg in Nijmegen dat hij 

voor de oorlog met B. Meerman 

ontwierp. In april 1943 werd Van 

der Pijll aangesteld als directeur bij 

de Gemeentereiniging in Nijmegen. 

Vrijwel meteen werd hij lid van de 

‘Nederlandsche Volksdienst’ en het 

‘Nederlandsch Arbeidsfront’. Een 

jaar later schreef hij zich in als 

begunstigend lid van de 

‘Germaansche SS in Nederland’. 

Na de bevrijding werd hij 

veroordeeld tot twee jaar 

gevangenisstraf, ontzetting uit 

zowel het kiesrecht als het recht tot 

het bekleden van een ambt en het 

uitoefenen van een openbare 

functie, en een verbeurdverklaring 

van zevenduizend gulden. In 

oktober 1947 kwam hij vrij met een 

proeftijd van zestien maanden. 

Vrijwel direct daarna kon hij weer 

aan het werk. In Nijmegen en Tiel 

heeft hij veel naoorlogse 

winkelpanden ontworpen, deels 

samen met Meerman (die ook 

tijdens de bezetting had 

doorgewerkt). 

 
Thornsestraat 14, boerderij voor 

Hannes Janssen. J. van der Pijll 

1951/53. 

PC (Wordt vervolgd)  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandsche_Volksdienst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandsch_Arbeidsfront
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandsche_SS
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Open Monumentendag 2017 

 

De Open Monumentendag in Beek-Ubbergen werd dit jaar gevierd op de 

Kerkberg. In groepen werden de meer dan 100 belangstellenden langs de 

historische gebouwen geleid die zo’n belangrijke rol hebben gespeeld in het 

Rooms Katholieke verleden van het dorp. De Bartholomaeuskerk stond 

natuurlijk centraal waardoor de dag werd ingeleid met de bewogen geschiedenis 

van de naamgever, de heilige Bartholomeus. Tijdens de wandeling over het 

complex werden door de rondleiders persoonlijke herinneringen verteld over de 

meisjes- en jongensschool in de jaren vijftig en de betekenis van het 

patronaatswerk. Alle gebouwen op de Kerkberg hebben tegenwoordig een 

woonbestemming maar gelukkig laten de behouden voorgevels met hun 

opschriften nog steeds de oorspronkelijke functie zien. Verdwenen is de tunnel 

tussen het Liefdegesticht en de meisjesschool die de zusters droog en uit de 

wind naar hun werkplek voerde. 

 
De pastorietuin was het zonnige podium voor het mannenkoor de Hofbrouwers 

die het tijdens hun optreden op moesten nemen tegen het vrolijk spelende 

carillon. Na een inleiding over de historie van de kerk volgde daar een 

rondleiding en een orgelconcert. De finale in Hotel Spijker was de uitvoerige 

beeldpresentatie over het Roomse verleden die veel herkenning en bijval gaf. 

Deze presentatie is terug te zien op www.monumentenlandschap.nl 

De organisatie van deze zeer geslaagde dag was in handen van St. Monument 

en Landschap Berg en Dal samen met de St. Red de Bartholomaeuskerk.   
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Goed bewaarde vondsten in de tuin van de heer Jeuken 

 

Onze Stichting heeft onlangs het 

initiatief genomen om o.a. een 

kapiteel, gevonden in de beneden-

stad in de jaren 50, een perfecte 

herbestemming te geven. 

De Heer Jan Jeuken, donateur van 

het eerste uur, heeft onlangs een 

heel vriendelijk gebaar gemaakt. 

Jan, inmiddels 87 jaar, heeft zijn 

ogen altijd goed de kost gegeven. 

Hij heeft in de loop der tijd allerlei 

archeologische bouwelementen 

gered in Nijmegen.  

Door de bouwwoede na de oorlog 

had men niet zoveel oog en 

aandacht voor vroegere 

bouwperioden. 

Jan kon het niet over zijn hart 

verkrijgen dat prachtig erfgoed 

verloren zou gaan. Hij woont aan 

het begin van de Rijksstraatweg, 

vlak tegen Nijmegen aan dus. Hij 

heeft een mooie tuin, waarbij de 

stuwwal bijna rechtstandig oprijst. 

Jan gaf allerlei bouwelementen met 

name natuursteen een her-

bestemming in zijn tuin. 

Enkele pronkstukken gaat hij 

teruggeven aan de gemeenschap. 

Ook de eraan verbonden 

herplaatsingskosten neemt de heer 

Jeuken voor zijn rekening. 

Onze stichting heeft contact gelegd  

met de Bastei, centrum voor natuur 

en cultuurhistorie en de Hortus 

Botanicus Nijmegen. 

Uiteraard wordt ook de vindplaats 

mee genomen in de afweging tot 

herbestemming. Binnenkort zult u 

meer horen.  

 

 
Foto van het kapiteel, gevonden 

hoek Kabelgas/Vinkegas aan de 

Oude Koningstraat in de 

benedenstad. 

 

 

Wiel Tonies 
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Landschapselementen (deel 5): door Jan van Eck 

Het Persingse Pontje 
 

 
 

Op initiatief van Via Natura wordt in mei 2006 “het Persingense Veer” in de 

vaart gebracht en wordt het zelfbedieningspontje door burgemeester Paul 

Wilbers van Ubbergen en Nijmegens wethouder Jan van de Meer naar de 

overkant getrokken. Hiermee is een oude verbinding hersteld tussen Persingen 

en Ubbergen, waarvan wandelaars graag gebruik maken (zie blauwe ovaaltje op 

de kaart). Het is even flink aanpakken op het kettingpontje alvorens aan de 

‘overzijde’ van Het Meer de wandeling wordt voortgezet. Met de ‘oude 

verbinding’ wordt gedoeld op het in 1946 gebouwde voetbruggetje over Het 

Meer. Het bruggetje brengt een verbinding tot stand tussen de Kadijk in het 

‘Circul van de Ooij’ over Het Meer en de oude Rijksstraatweg in Ubbergen. In 

april 1952 wordt door de Nederlandse Verkenners daarin een gedenksteen 

onthuld, waarin de naam ‘St. Jorisbrug - 20 april 1952’ is gegraveerd. De 

verkenners zijn in die jaren een bekende verschijning in de polder. Het 

Persingense kerkje is in die periode bij hen in gebruik onder naam St. Joris-

kapel. De brugverbinding wordt jarenlang dagelijks gebruikt door scholieren en 

volwassenen die per fiets naar ‘de stad’ gaan op weg naar school en werk. En 

voor jeugdige hengelaars is het bruggetje een geliefd visstekje, zo blijkt uit de 

foto. De Hubertusweg als verbinding tussen Ooij en Beek-Nijmegen is er dan  
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nog niet, die wordt pas begin jaren zestig van de vorige eeuw aangelegd. Tot 

die tijd moeten de inwoners van Ooij over de Ooijse Bandijk naar Nijmegen. 

Om in Beek te komen moet een ommetje over Persingen of Wercheren worden 

gemaakt. In 1964 moet het alom populaire voetbruggetje wijken voor aanleg 

van de Nieuwe Rijksstraatweg N325. Alhoewel er aanvankelijk plannen waren 

om dit bruggetje te herplaatsen is het er nimmer van gekomen.  

 

Ook al omdat Het Meer werd 

verbreed ten behoeve van een 

snellere afwatering. Met het 

Persingense Veer ligt er echter 

opnieuw een verbinding tussen 

Hoog en Laag van de voormalige 

gemeente Ubbergen.  

 

 

(Topografische kaart uit 1955, bron 

Kadaster).
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Monument en Landschap presenteert: 
 

 
 

Na het grote succes van de film ‘Het is mooi geweest’ van Ger Rutten over de 

laatste maand van Bakkerij Hendriks in Beek wordt er vanaf eind oktober 2017 

een aantal theatervoorstellingen gegeven in de vroegere Slagerij Kersten, 

Nieuwe Holleweg 23. Sinds kort is het pand, waar bijna 100 jaar lang (met een 

onderbreking tussen 1944 en 1949 vanwege de oorlog en verwoesting) een 

ambachtelijke worstenmakerij/slagerswinkel is geweest, geheel gerestaureerd 

en herbestemd als atelier met bed&breakfast. Myrna Rasker (Atelier Rasecht) 

en Marian van Steen (Bureau Buitenkans) hebben een verrassende voorstelling 

op deze historische locatie voor u in petto! 

De première is op 28 oktober (voor genodigden) en vanaf zondag 29 oktober 

vinden de  voorstellingen plaats. U kunt uw kaarten ter plaatse reserveren of via 

de website www.bureaubuitenkans.nl 

Meer info over de geschiedenis van Slagerij Kersten vindt u in een speciale 

brochure. Enkele mooie oude foto’s staan op:  

http://oudbeek.nl/forum.php?content=topic&topic=411&onderwerp=8 

De voorstelling is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Berg en Dal. 

 

http://www.bureaubuitenkans.nl/
http://oudbeek.nl/forum.php?content=topic&topic=411&onderwerp=8

