Jaarverslag 2018
Bestuur
In 2018 hebben geen bestuurswijzigingen plaatsgevonden.Er waren zes bestuursvergaderingen.
Een vrijwilliger werd gevonden als administratief medewerkster.
Twee vrijwillige medewerkers zijn aangetrokken om met Mw. A. Lukassen de redactie te vormen
voor het uit te geven boek “Wonen aan de Straatweg” deel 2.
Op 27 januari 2018 werd onder grote belangstelling het boek
“Van Vrouwendaal tot Bronheuvel” Wonen aan de Straatweg deel 1. gepresenteerd,
geschreven door Mw. Drs Pieternel Coenen-van de Kerkhoff en Mw. Annemiek Lukassen.
Financiën
Van de Gemeente Berg en Dal werd 1500 euro ontvangen als subsidie voor het uitgegeven boek.
Bij de presentatie bracht de verkoop van 245 van de 500 gedrukte boeken 3.796 euro op.
Door fondswerving werd anoniem ontvangen 800 euro.
De drukkosten voor het boek waren 6.254 euro.
Het saldo per 31 december 2018 bedraagt 19.775 .53 euro
Archief
-Mw. T. Groothuyse- Hendriks digitaliseerde alle documenten uit de archiefdoos over Millingen aan
de Rijn.
Ook de documenten uit de twee archiefdozen met gegevens over de geschiedenis van de voormalige
Gemeente Ubbergen algemeen 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. Het trefwoordregister werd regelmatig bijgewerkt door Mw. Van Elteren.
Het archief bevat 75 dozen.
Nieuwe aanwinsten voor het archief.
-Correspondentie van de Gemeente Ubbergen uit 1955 betreffende de panden Val Monte, Oude
Kleefsebaan 107, Groot Hotel Berg en Dal en De Heksendans Oude Kleefsebaan 425.
-Tabellarisch Kasboek BVC 1931-1936 en Fotoalbum BVC.
-Notulen regionale Kerkenraadsvergaderingen N.H.Kerk 1861-1947.
-Boek Jeroen van Zuylen: Huis Wylerberg.
-Uit Collectie A.P.de Witt: 2 originele foto's van de architecten Vader en zoon Oscar Leeuw.
-Uit Collectie H.Groothuyse: Map met overzichtingen van de tentoonstellingen in Museum Mooi
Nederland van 1995-2006.
-Van verzamelaar Wim Ebben: 30 ordners met copieën krantenknipsels, advertenties etc. over
geschiedenis en panden van het dorp Ooy.
-Idem: 28 ingebonden Jaargangen van De Rozet vanaf 1990.
-van H. Driessen, vz. Stichting De Thornsche Molen:Veel copieën knipsels van panden en
geschiedkundige feiten in vm.Gemeente Ubbergen.
-Van F.den Hertog: 2 ordners met documenten over de Seniorenraad Gemeente Ubbergen.
-Van Groesbeek Airborne Vrienden: Oorlogsdagboek van Petronella Dozy 1940-1945.
-Van Drs P. Coenen-van Kerkhoff:Cultuurhistorie Gemeente Ubbergen 1995
-idem: Monumentenbestand Gemeente Ubbergen 1995
-idem: Gemeente Ubbergen bestemmingsplan beschermd dorpsgezicht1999
-idem: Danny Jacobs Een glijbaan van kikkerdril 1991
-idem: Van de Brugghen Kroniek van de Varenhof 1979
-idem: Doctoraalscriptie De St. Catharijnekerk te Brielle 1988

Raadpleging van het archief.
-Groesbeek Airborne Vrienden: Belangstelling voor de Oorlogsdagboeken over Leuth, Keklerdom
en Millingen in archiefdoos 7.
-Vz. Stichting Herdenking dhr. T.de Jong zoekt foto's over Beek gedurende de Tweede
Wereldoorlog.
Zijn niet aanwezig in het archief, verwijzing naar het Regionaal Archief Nijmegen.
-Mw. B.Kalien KRO-NCRV zoekt in de oorlogsdagboeken in archiefdozen 7 en 39 naar gegevens
over de dagen van de bevrijding.
Oorlogsdagboek van Roos Jakobs: Een roos, die nooit bloeide kon Mw. Kaloen antiquarisch
bestellen.
-P.van Ulsen vroeg informatie over Villa Berglust te Berg en Dal. Doorgewezen naar Stichting
Heemkunde te Berg en Dal.
Werkzaamheden
-Het archief bevat nu 323 persoonsdossiers, die worden aangevuld met krantenaertikelen foto's en
en andere gegevens over de personen.
-De kaartsystemen over de persoonsdossiers en over de aanwezige boeken worden zorgvuldiug
bijgehouden.
-Overzichtslijsten van de inhoud van de archiefdozen worden aangevuld, evenals de
trefwoordcatalogus met verwijzing naar de archiefdozen.
-Het digitaliseren van de archiefstukken wordt voortgezet.
-T.z.t. Worden weer stuksbeschrijvingen gemaakt van de inhoud van de mappen in de archiefdozen.
Toekomst
-Het zoeken naar een passende definitieve, veilige en toegankelijke ruimte voor het archief wordt
voortgezet.
-Het verzamelen , in de ruimste zin van van het woord van documenten, over de geschiedenis, de
inwoners en gebeurtenissen in de vm. Gemeente Ubbergen,wordt volgens de doelstelling van de
Stichting voortgezet.
-Een bredere bekendheid geven aan het archief om te voorkomen dat documenten die van waarde
kunnen zijn voor de geschiedenis, vernietigd worden, blijft belangrijk.
E.van Elteren-van Hemel
22 januari 2019

