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Hierbij ons tweede verhalende jaarverslag.  

We beginnen met de veranderingen in het bestuur en daarna volgen 

de activiteiten van onze stichting.  

  

Afscheid Ton Frenken als voorzitter van Stichting 

Cultuurbehoud Milsbeek en de komst van een nieuwe 

voorzitter en een nieuwe secretaris  
  
Op 20 januari droeg Ton Frenken het voorzitterschap over aan Marc Holthuysen.  

Helaas konden wij als bestuur niet met zijn allen afscheid van hem nemen. Geert 

Barten en Teun Theunissen hebben Ton namens het bestuur heel hartelijk 

bedankt voor zijn enorme inzet en vakkundig voorzitterschap.     

  
  

Ton Frenken draagt de voorzittershamer over aan Marc Holthuysen  

  

                                                  
          

 Marc Holthuysen    Henk Verburg  

  



De nieuwe voorzitter, Marc Holthuysen:   

"Nadat ik vorig jaar mijn aandeel in Eethuis de Diepen had overgedragen aan 

mijn broer Franc en zijn dochter Manon kreeg ik tijd om vrijwilligers werk te 

gaan doen. Daarom ben ik oktober 2020 bestuurslid van Stichting Cultuurbehoud 

Milsbeek geworden; een stichting die gedragen wordt door vrienden, vriendinnen 

en vrijwilligers."  

  

De nieuwe secretaris, Henk Verburg:  

"Ik woon sinds november 2019 met veel plezier in Milsbeek.  Voorheen werkte ik 

in de geestelijke gezondheidszorg. Inmiddels ben ik gepensioneerd. Met mijn 

partner Onnie ben ik bezig op ons terrein een “voedselbos” te laten groeien. Ik 

ben bijzonder geïnteresseerd in de cultuur en de geschiedenis van Milsbeek en 

omgeving, daarom ben ik graag secretaris van Stichting Cultuurbehoud 

Milsbeek."  

  

Overige bestuursleden: Hans Martens penningmeester, Geert Barten 

vicevoorzitter, Teun Theunissen lid, Inge Bouwman lid, Ludo Hartjes lid.  

  

De steenfabriek  
  

In 2008 besluit de eigenaar, Wienerberger BV de locatie af te stoten om elders 

op een meer grootschalige en efficiëntere wijze stenen te kunnen bakken. Het is 

het definitieve einde van de steenfabriek.  

Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heeft de gemeente gevraagd de 

schoorsteen, de smederij en de kantine de status van gemeentelijk monument 

te geven. We willen deze gebouwen die vele tientallen jaren een belangrijke 

rol gespeeld hebben, graag behouden.  "Inmiddels is de schoorsteen officieel 

een gemeentelijk monument."  

  

De steenfabriek  

  



Schuttersplein   
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heeft samen met SL!M en de werkgroep  

Schuttersplein en op initiatief van Marcel Bons gewerkt aan een plan om de 

Milsbeekse cultuurhistorie zichtbaar te maken bij het Schuttersplein. Hiertoe is 

onder andere overleg geweest met Jan Wabeke, de ontwerper van het plein, en 

de Gennepse kunstenaar Frans Klerkx. Het doel is het project in 2022 af te 

ronden.    

  

  
  

Schuttersplein  

  

Verbindingsweg   
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heeft bij de Gemeente Gennep een zienswijze 

ingediend over de aan te leggen verbindingsweg tussen de Ringbaan en de N271 

bij CNC. SCM vraagt hierin aandacht voor de circumvallatielinie van het 

Genneperhuis en de Hawkinsline die door de aan te leggen weg doorkruist zullen 

worden. Ook wijst SCM in de zienswijze op de eerder gedane archeologische 

vondsten en mogelijke nieuwe vondsten in de omgeving van de geplande route.   

  

   

Hier kruisen de circumvallatielinie en de verbindingsweg  

  



  

Naamswijziging Kroonbeek   
Tijdens eerder overleg met het Waterschap over de herinrichting van de 

Kroonbeek heeft Stichting Cultuurbehoud Milsbeek voorgesteld om de Kroonbeek 

weer Milse Beeck te noemen. De beek heeft gedurende vele eeuwen zo geheten 

en heeft ons dorp zijn naam gegeven. In 2021 heeft Stichting Cultuurbehoud 

Milsbeek hiertoe een formeel verzoek ingediend bij de Gemeente Gennep en het 

Waterschap.   

 

Kroonbeek 
 

  



Jaarkalender   
Vanwege Covid heeft Stichting Cultuurbehoud Milsbeek  enkele keren de 

jaarlijkse Historische Avond moeten cancelen. Ter 

compensatie heeft Stichting Cultuurbehoud 

Milsbeek daarom een kalender voor 2022 

ontworpen en laten drukken. Deze toont foto's van 

bijzondere huizen en gebouwen in Milsbeek. De 

vrienden en vrijwilligers van de stichting hebben 

deze kalender cadeau gekregen.   

  

Externe contacten   
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heeft regelmatig 

contact gehad met andere organisaties. 

Voorbeelden hiervan zijn instanties zoals de 

Gemeente Gennep, het Waterschap en Lob van 

Gennep. Ook is er overleg geweest met 

stichtingen zoals SL!M, Monarch, museum Het 

Petershuis en Cultureel Platform Maas en Niers.   

kalender 

  

  

Bezoek van de nieuwe burgemeester   
  
Op uitnodiging van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek bezocht burgemeester Hans 

Teunissen 15 september Milsbeek. Marc Holthuysen, Ton Frenken (ex-voorzitter)  

en Teun Theunissen lieten hem al fietsend zien wat Milsbeek te bieden heeft aan 

cultuurhistorische bijzonderheden. In een ontspannen sfeer werden er verhalen 

verteld over heden en verleden. Er werd nog een tussenstop gehouden bij de 

kleine Roovoort  en boerderij de Högt waar Wim Bindels zijn levensverhaal 

vertelde.  De burgemeester toonde zich bijzonder geïnteresseerd en gaf aan dat 

mensen met hart voor cultuur en historie, in staat zijn heel veel te behouden. Bij 

de Diepen werd nog even in dialect nagepraat en heeft Ton Frenken hem het 

boek Het Koningsven overhandigd  

  

25 september 2021 EXCURSIE MET BESTUUR EN 

VRIENDEN van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek.  
  

Eindelijk kon er een excursie doorgaan en dan ook nog met heerlijk weer. 

Teunesen Zand en Grint ontving ons begin van de middag allerhartelijkst met 

koffie en taart.  

Na twee mooie introducties van Gerda Franken en Fons Mandigers konden we in 

twee groepen het terrein verkennen. Een groep bezocht de installaties en kreeg 

uitleg van Jan Hopman. Zij hadden een fantastisch uitzicht van bovenaf over het 

hele gebied. De andere groep werd voorgelicht door Fons Mandigers over de 

natuurontwikkelingen op het terrein. Het was duidelijk dat veel vogels en andere 

dieren hier al graag komen. Ook heel bijzondere soorten zijn al waargenomen.  

  



Tot slot hadden we een gezellige borrel op het terras van de Diepen.  

  

  
  

Uitleg tijdens de excursie  

  

Plaquettes voor pastoors en missionarissen aangebracht 

op de kerk.  
  
De plaquette van de pastoors was aan een update toe. Nog niet alle pastoors van 

Milsbeek stonden erop en voor de missionarissen die afkomstig zijn uit Milsbeek, 

bestond nog geen plaquette. Op 25 juni hebben voorzitter Marc Holthuysen en 

bestuurslid Ludo Hartjes gezien hoe de mooie plaquettes aan de wand van de 

kerk werden bevestigd waar ze voor iedereen te bewonderen zijn.    

  

  
  

Marc bij de plaquettes   



  

Stichting Cultuurbehoud Milsbeek zorgt voor het 

onderhoud van:  
  

1. Grafstenen die in beheer zijn van de stichting   

2. Verschillende monumenten zoals het monumentje van de familie Franken bij 

de Kroonbeek en het monumentje bij de Koningsvenweg schild in de sloot bij 

de ontginningsboerderij aan de Zwarteweg, de Vuurvogel, het  zitbankje de 

Diepen en het kunstwerk van Klabbers.  

3. Informatieborden  

4. Jaarlijks worden door de vrijwilligers van SCM de graven die zijn in beheer 

hebben onderhouden. Zo ook dit jaar.  

  

  
  

Bestuurslid Ludo Hartjes aan het werk  

  

  

Milsbeek 1945 -2000   
  
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek gaat i.v.m. een nieuw project gegevens en 

foto’s zoeken over de periode 1945-2000. We zoeken foto’s die een beeld van 

Milsbeek in die periode geven. We denken dan niet alleen aan foto’s van 

gebouwen en de natuur, maar vooral aan foto’s die het dagelijks leven 

weergeven: de bakker die langskomt, de postbode die iets bezorgt, kinderen die 

ergens spelen, activiteiten en evenementen, hoog water of laag water enz. Zo 

breed mogelijk dus. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek wil deze gegevens en 

foto’s archiveren en toegankelijk maken voor geïnteresseerden.  

  



 

 
 

Bij Hend en Door op zondag een ijsje halen  

  

Schoolfoto’s  
  
Dit project vordert gestaag. Elk jaar achterhalen we meer namen van leerlingen 

en plaatsen we foto’s op de site. Regelmatig wordt er op Facebook steun 

gevraagd bij onze zoektocht en werken oudleerlingen enthousiast mee.  

  

  
  

Meester Piet 1982-83  

  

 

Contact per mail met Henk Verburg secretaris@cultuurbehoudmilsbeek.nl  

 


