
 

Jaarverslag Stichting Cultuurbehoud 

Milsbeek 2022 

 

Hierbij presenteren we u ons verhalende jaarverslag over 2022. 
                                            
Er zijn geen veranderingen opgetreden in het bestuur.  

De bestuursleden zijn: Marc Holthuysen, voorzitter, Henk Verburg, secretaris,  
Hans Martens, penningmeester, Geert Barten vice-voorzitter, Teun Theunissen 

lid, Inge Bouwman lid, Ludo Hartjes lid. 
Contact per mail met Henk Verburg secretaris@cultuurbehoudmilsbeek.nl 
 

Webmaster 
Wel hebben in Toon Hermans een fantastische webmaster en fotograaf 
gevonden. Dit jaar heeft hij voor ons de website omgebouwd naar een moderne 
versie. Daarnaast heeft hij verschillende keren voor fotoreportages gezorgd. 

Neem een kijkje op onze mooie website: cultuurbehoudmilsbeek.nl 
 

Nieuwe vergaderlocatie 

Doordat de parochie niet langer beschikbaar is voor onze vergaderingen en voor 

onze archiefkasten, zijn we naarstig op zoek gegaan naar een andere locatie. We 
hebben gastvrij onderdak gekregen bij De Schutterij “De Milsbeek”. 

 

 
 

Onze nieuwe vergaderlocatie bij De Schutterij 
 

 

Kalender 
Voor 2023 is er een kalender voor onze vrienden gemaakt over voertuigen in 
Milsbeek. De voertuigen variëren van landbouwvoertuigen tot een forse motor en 

een geitenkar. 
 



 

 
 

Leny op de brommer voor de winkel 
 

De steenfabriek 

 

In 2008 besluit de eigenaar, Wienerberger BV, de locatie af te stoten. 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. De 
schoorsteen wordt monument, kantine en smederij helaas niet.  

 
 

 
 

Klei lossen bij de steenfabriek 
 

Schuttersplein  

Stichting Cultuurbehoud Milsbeek is samen met SL!M en de werkgroep 

Schuttersplein bezig om bij het Schuttersplein een kunstwerk te plaatsen dat 



 

herinnert aan de Milsbeekse cultuurhistorie. Het kost moeite en tijd om hiervoor 

de benodigde toestemming en financiering rond te krijgen, maar er wordt aan 
gewerkt!  

 

 
 

Op het einde van de Tweede Wereldoorlog liep er een spoorlijn van de 

Geallieerden over het Schuttersplein 
 

Artikelen over plekken in Milsbeek in Op de Milsbèk 
In ons dorpsblad publiceerde Teun Theunissen in 2022 een aantal mooie 

verhalen over de geschiedenis van verschillende plekken in Milsbeek. Een 
voorbeeld daarvan is de plek waar de familie Loet ten Haaf aan de Zwarteweg 

woonde. Op deze wijze hopen wij meer mensen te interesseren voor de 
geschiedenis van Milsbeek. 
Daarnaast vindt u ook informatie over de SCM op Facebook. 

 

 
 

Loet ten Haaf in  1945 met paard en wagen 
 



 

Deelname Open Monumentendag 2022 
 

Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heeft voor de Open Monumentendag in 
september een fototentoonstelling georganiseerd met als thema: herinneringen 
levend houden door oude foto’s van mensen uit Milsbeek te tonen. 

 
 

 
 

De fototentoonstelling tijdens de Open Monumentendag 
 

 

 
 

 
 

Het kleurboek: de omgeving van Milsbeek in de ijstijd 
 

 
 

Jeugd en cultuur-historische wandelingen 
 
In samenwerking met de Wandelgidsen Milsbeek is een begin gemaakt met 
wandelingen voor de leerlingen uit alle klassen van de Drie Vijvers. Tijdens de 
wandelingen zal ook gebruik gemaakt worden van de gegevens uit het Kleurboek 
dat de leerlingen in 2020 ontvingen van SCM.  



 

Rondje Milsbeek  

Er worden samen met de wandelgidsen ideeën uitgewerkt om het bestaande 

struinpad bij de Maas door te trekken langs de Jasper Jannebrug, waar een 
picknick set geplaatst zal worden, om zo te komen tot een compleet rondje 
Milsbeek.  

 

 
 

Het rondje Milsbeek loopt ook via de Gebrande Kamp 
 

Bakkershof 

De gemeente heeft suggesties gevraagd voor een straatnaam voor de nieuwe 
bouwlocatie aan de Rijksweg ter hoogte van de oude bakkerij. Ons voorstel om 
het Bakkershof te noemen is door de gemeente over genomen. 

 

 
 

Een oude foto van de vroegere bakkerij 
 

Naamswijziging Kroonbeek  



 

De naamswijziging van Kroonbeek in Milse Beeck is inmiddels goedgekeurd door 

de gemeente. Nu wordt de komende tijd de naamsverandering ook doorgevoerd 
op bordjes en op kaarten. 

 
 

 
 

Milse Beeck drooggevallen 
 

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.  

 
 

22 oktober 2022 excursie met onze vrijwilligers naar 
graanbranderij de IJsvogel in Arcen 
 

De graanbranderij is gevestigd in de Wijmarsche Watermolen uit 1677. We 

hebben daar een uitgebreide, interessante rondleiding gehad en mochten wat 
proeven van de jenevers, bitters, kruidenbitters, likeuren en likorettes. De 
excursie werd afgesloten met een lekkere lunch. 

 



 

 
 

Uitleg tijdens de excursie 
 

 
 

Excursie voor de vrienden naar De Lage Hof in Overasselt  
 

Op 12 november was er een excursie voor vrienden van Stichting Cultuurbehoud 
Milsbeek  naar dit Agrarisch Museum. De belangstelling was groot en gesplitst in 
verschillende groepen hebben we een uitgebreide rondleiding door alle gebouwen 

gekregen. 
 

 

 
 

De Lage Hof 

 
 
 



 

Uitnodiging voor de Historische Avond 2023 

 

Inmiddels heeft u de uitnodiging voor de historische avond ontvangen. Eindelijk 
kunnen we die weer een keer houden. 
Donderdag 23 maart 2023, Trefpunt, Kerkstraat 31 te Milsbeek 

Aanvang: 19.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur 

 
Nieuws over het onderhoud dat SCM doet: 
 

1. Grafstenen die in beheer zijn van de stichting. Er wordt gesproken met de parochie 
en rechthebbenden over de overname van graven van die anders geruimd zouden 
worden en over het onderhoud van de graven. 

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: Er worden QR-code’s voorbereid voor op alle informatieborden 
zodat informatie makkelijker beschikbaar wordt. 

4. Er worden schildjes geplaatst op de gemeentelijke monumenten. 
 

 
 

Bestuurslid Ludo Hartjes plaatst een schildje 
 

 
 

 

Schoolfoto’s 
 
Dit jaar zijn we weer een paar stapjes verder gekomen en zijn er weer namen 

van leerlingen achterhaald. Langzaam komen we in de buurt van de periode dat 
op school namen en gezichten geregistreerd staan. 



 

 

 
 

Meester Hans 1997 
 

 
 


