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Bestuur
Er zijn geen wijzigingen in het bestuur.
In 2017 waren er 10 bestuursvergaderingen.  In de laatste maanden van 
2017 waren deze iedere drie weken in verband met het door de Stichting 
uit te geven boek: “Wonen aan de Straatweg”.
(De presentatie van het boek vond plaats op 27-1-2018)
Voorzitter M.Schneemann en secretaris Mw. E.van Elteren-van Hemel 
werden geïnterviewd door journalist Thed Maas over de Stichting Margot 
van Boldrikfonds en de historische Houten Waskar, waarvoor nog een 
passende plaats gevonden moet worden.
Dhr. Thed Maas interviewde ook de dames Drs P.Coenen-van Kerkhoff en 
A.Lukassen n.a.v. het te verschijnen boek.

Financiën
Met fondswerving voor het uit te geven boek kwam 2x1000 euro binnen.
2.286.05 euro werd uitgegeven aan de kosten van verwerving voor de 
gegevens van het uit te geven boek  zoals printerinkt, proefdrukken, 
honorarium voor de ontwerper van de omslag, reiskosten van de 
vrijwilligers naar archieven en interviews van (oud)bewoners van de 
beschreven panden in het boek en de vrijwilligersvergoeding.
Het saldo op 31-12-17 bedraagt 20.417.58 euro.

Archief
-Mw. T. Groothuijse-Hendriks digitaliseerde alle documenten uit de 
archiefdoos over de Herdenkingen en contacten met veteranen uit 
Canada, Engeland en Amerika, die in 1944 Beek hebben bevrijd en later 
Beek bezochten en correspondeerden met Mw. Margot van Boldrik.
( Alle correspondentie is bewaard en gearchiveerd).
Ook alle gegevens over het door Margot van Boldrik uitgegeven boek:”Het 
Raadhuis te Beek) uit 1997 werden door haar gedigitaliseerd. 
De bestuursleden A. de Witt en Mw. E.van Elteren-van Hemel werkten 
wekelijks in het archief. Nieuwe aanwinsten werden voorzien van een 
archiefnummer en opgeborgen in de mappen in de archiefdozen.

Aanwinsten voor het archief:
-Bij de overdracht van het gedeponeerd archief van de Stichting 
Restauratie Lindsenorgel werd een klein paneel geschonken, gemaakt door
Bekenaar H.Guse en geschonken aan Pastoor M.Wesseling.
-Het gedeponeerd archief van het opgeheven Oranjecomité in Beek en 
Ubbergen 1946-2003 (met hiaten) werd eveneens ondergebracht in het 
archief.
-De Stichting St. Pierre Fourier te Vught schonk vier schilderijen met 
afeeldingenvan het klooster en de tuin, die voorheen gehangen hadden in 
het Klooster Notre Dame des Anges in Ubbergen.  
Ook drie boekjes met originele ansichtkaarten van het Klooster, het 
interieur en de tuin werden geschonken.



( Zeker vermeld moet worden dat de dames Coenen en Lukassen van 
genoemde stichting veel gegevens hebben gekregen t.b.v. de tekst over 
het klooster en zijn bewoners voor het uit te geven boek “Wonen aan de 
Straatweg”. 

Raadpleging van het archief:
-De Stichting Historisch Onderzoek bestudeerde de documenten over 
verpleeghuis Kalorama i.v.m. nieuwbouw. Sommige werden 
gefotografeerd.
-De Stichting Archeologie Werkgemeenschap Tweede Wereldoorlog
vroeg toestemming voor de publicatie van een tekening over De 
Duivelsberg  van de Canadese oorlogstekenaar Alex Colville.
Margot van Boldrik had in 1983 schriftelijk toestemming gekregen van de 
kunstenaar om tekeningen uit zijn boek: “Diary of a warartist” te 
gebruiken in haar boek:”In Water en vuur”.
Met uiteraard verzoek tot bronvermelding kon de toestemming gegeven 
worden aan de heer P.Klinkenberg van de Stichting S.A.W.
-De Stichting Monument en Landschap vroeg gegevens over het Rijke 
Roomsche Leven in Beek n.a.v.Open Monumentendag september 2017.
-Ook vroeg deze Stichting 15 kunstwerken te leen, die de Stichting Margot 
van Boldrikfonds in bruikleen had gekregen van de vm. Gemeente 
Ubbergen bij de fusie in 2015.
De kunstwerken werden gebruikt voor het Pop-up Museum in Berg en Dal, 
Groesbeek en Millingen aan de Rijn in november 2017.
-Verzoek van Mw. A. Barten van Bibliotheek Gelderland Zuid het 
boekje:”Leuth, weet u nog?” te mogen lenen. Zij ontving een copie van het
boekje.
- Airborne Vrienden Groesbeek en Stichting De Duffelt vroegen 
ooggetuigen verslagen over de Tweede Wereldoorlog in Leuth en het 
Dagboek van Rose Jakobs uit Beek t.b.v. een uit te geven boek in 2018.

Werkzaamheden
-Het archief bevat nu 298 persoonsdossiers, die aangevuld werden met 
krantenartikelen, foto’s en andere gegevens over de personen.
-De kaartsystemen van de persoonsdossiers en de aanwezige boeken in 
het archief werden bijgehouden en ev. aangevuld.
-De overzichtslijsten van de inhoud van de diverse archiefdozen werden 
regelmatig bijgehouden.
-Te zijner tijd worden er weer stuksbeschrijvingen gemaakt van de inhoud 
van de mappen in de nu 74 archiefdozen.
-Het digitaliseren van de archiefstukken wordt voortgezet.

Toekomst
-Volgens de doelstelling van de Stichting gaat het verzamelen, in de 
ruimste zin van het woord, van documenten over de geschiedenis, de 
inwoners en de gebeurtenissen van de vm. Gemeente Ubbergen door.
-Het zoeken naar een definitieve, veilige en toegankelijke ruimte voor het 
groeiende archief wordt voortgezet.



-Een bredere bekendheid geven van het archief om tegen te gaan dat 
documenten die van waarde zijn voor de geschiedenis,  vernietigd worden 
of voorgoed verwijderd uit de computer blijft een streven.

E.van Elteren-van Hemel
8 april 2018


