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De Rozet

Het is maar goed dat Albert de Jong niet kan koken. Een
eitje bakken is het maximum. Gelukkig maar, want anders
was er geen Rozet geweest. Voor twee dingen was de jonge
Albert geschikt, aldus de psychologische toekomsttest: kok
of journalist. Gelukkig werd hij journalist en startte hij
samen met Nicolette De Rozet.
De Rozet, al vijfentwintig jaar een onmisbare huisvriend.

Jubel 2

De Rozet

Het Papieren Dorpsplein

Tekst Hans Jacobs

het blad”, vroeg Wim. Albert: “Ik zei: Natuurlijk, want dat
Het mooiste compliment kwam van Arnold de Bruijn. De Seks
is nieuws. Het stond er leuk in en vanaf die tijd zijn we
allereerste Rozet was uit en Arnold beende de redactie binnen. Hij zei: “Het ziet eruit als een krant, het voelt als een Gelukkig was er burgemeester Waelpunt. Weliswaar een dikke vrienden geworden, en vanaf die tijd mochten de
zuinige Zeeuw, maar toch: hij ging akkoord met een ondernemers uit Ooij ook adverteren.”
krant en het ruikt als een krant.”
De manier waarop Albert de Jong het woord ‘krant’ uit- gemeentegarantie, weliswaar op voorwaarde van een volle
spreekt is bijzonder. Voor hem is het woord krant geen orderportefeuille voor de eerste uitgave. En geen 20, maar Evacuatie
bedrukt pak papier. Krant is veel meer. Het is een wezen 10 mille. “De Jong, zei hij, als het fout gaat betaal je me tot Ubbergen en Millingen gaan met hun gemeentenieuws en
geworden, het is Albert en Nicolette samen. Hun manier de laatste cent terug”. En, ik was al bij de deur: “De Jong,
mededelingen in de Rozet en na een tijdje volgt ook de
van leven, 24 uur per dag, jaar in jaar uit. De krant, de geen seks in de krant.”
Het geld voor het eerste nummer was binnen, de Provincie. “Dit geeft natuurlijk status”. Uniek zijn de
Rozet als een leven, gedrukt in inkt van toewijding, van betrokkenheid. “Tja, wat heeft In het ziekenhuis kennis kregen ze van het Klaverblad. Nicolette Duitse pagina’s. Waarschijnlijk zijn wij het enige huis-aande Rozet me in die vijfentwintig jaar heeft Nicolette na grinnikt: “We hebben alle kaderlijntjes en ver- huisblad dat tweetalig is en in twee landen verspreid wordt.
gebracht?” Hij herhaalt de vraag en proeft het
de bevalling de sierselen voor het eerste nummer gebruikt. Net als dat we 20 procent advertenties hebben en 80 proantwoord voor in zijn gedachten. Zijn ogen teksten gecodeerd. Achteraf zeggen we: het zag er niet uit.” Maar de cent redactie. Ook dat is uniek in Nederland.”
gaan open en hij kijkt helder: “Het heeft mij “Maar mevrouw, u eerste Rozet was geboren. Lang hebben ze niet Dag en nacht werken. Alles zelf doen. In het ziekenhuis
volwassenheid gebracht, duidelijkheid in bent net bevallen”, kunnen genieten want twee weken later stond heeft Nicolette na de bevalling de teksten gecodeerd.
het volgende nummer voor de deur.
mevrouw, u bent net bevallen”, zei de verpleegster.
mijn leven, het heeft me veel voldoening
zei de verpleegster Veel adverteerders die in principe ja hadden “Maar
De redactie als woonkamer: de hond, de kinderen, de box,
gegeven. Je ontwikkelt jezelf omdat je door
gezegd, trokken zich terug. Gelukkig was o.a. de speelgoed en als woonhuis voor veel mensen uit de polder
de krant breed geïnteresseerd moet zijn.” Nicolette knikt:
Rabobank
prominent als adverteerder aanwezig. “Pas na tijdens de evacuatie.
“Het is iets wat we zelf gecreeerd hebben, het is iets van
nummer tien hadden we het gevoel dat we de boel, de krant Nicolette: “We zaten tijdens de evacuatie bomvol, we
ons, waarvan we zelf ook veel geleerd hebben.”
in de vingers hadden”. Gelukkig gebeurde er in die tijd woonden hier met achttien mensen tijdens de evacuatie.
Ongeloof
veel. Vijf verenigingen die jubileerden en 5x Troef vierden, We waren klaar om de Rozet uit te geven, maar we realide Beierse avond, de Erlecomse kermis. Er was wat te seerden ons: dat gaat niet, want we hebben geen lezers,
Aan de wand van de redactie hangt een foto. Van vijfen- doen, en dat hadden we nodig. Dat trekt je erdoor.” In
geen adverteerders, geen bezorgers. Dat was een van onze
twintig jaar geleden. Het eerste nummer, een fles, volle augustus van het eerste jaar waren de Nachbarschaftsergste ervaringen net als toen de stroom lange tijd uitviel
glazen. Albert en Nicolette. Jong en ambitieus. Je ziet in feesten, met Groesbeek en Kranenburg. In ‘87 georganivlak voor de deadline en we de hele krant gemaakt hebben
hun ogen het ongeloof. “Klopt, het was zo onwerkelijk dat seerd in de gemeente Ubbergen. Die uitgave is ook gelijk
bij kaarslicht en met een Prittstift.”
eerste nummer. Je beseft niet dat je ineens met zoiets als in Groesbeek en Kranenburg verschenen.
een krant bij 18.000 mensen binnen komt. En dan realiseer
Huisvriend
je je dat het kan. Dat het je gelukt is. Dat je eindelijk van Zelf
dat dilemma van werkloos zijn verlost bent.”
Vijfentwintig jaar De Rozet. Een huisvriend. Een krant als
Want het was z’n zachts gezegd een klote tijd voor Albert Alles zelf en samen doen. Van advertenties verkopen en kopie van de bevolking. Multifunctioneel. Sport, jeugd,
de Jong die zijn jeugd doorbracht in Nijmegen. Zoon van maken tot redigeren tot rekeningen schrijven. “We zijn wel welzijn, kerk. Iedereen heeft een plek. “We zijn niet religieen vader die verliefd was op Beek en daar ook per se klein, maar je moet hetzelfde doen als bij een grote krant. eus, maar de parochies hebben een eigen plek. Alle facetwilde wonen. “Ik was voorzitter en later directeur van de En wij zijn maar met ons tweeën.”
ten van het dorp komen aan bod. Je moet er voor
Nederlandse Windsurfbond. Maar die ging over in het Behalve de bezorging. Die hadden ze uitbesteed. Burgemeester iedereen zijn. Mensen zitten op de krant te wachNederlandse Watersport Verbond.” Einde oefening voor De garantie was een dikke 90 procent dekking.
ten, als de krant niet op tijd bezorgd wordt, hanWaelput:
Albert de Jong. Hij was veertig in een tijd die net als nu “We kwamen er echter achter dat ze het buiten‘Denk erom gen ze onmiddellijk aan de lijn: “we zouden niet
geen mededogen kent voor werklozen op leeftijd. “Je bent gebied, bij de boerderijen niet bezorgden. Maar
weten wat we zonder jullie moeten doen”, horen
de Jong,
altijd of te jong, of te oud.” Albert had interesse in het dat kon niet. We hebben met die club gebroken
wij vaak. We zijn er voor de mensen, we zijn er
dorpsleven. Dus ging bij de schutterij BUB. “Die prachti- en contact gezocht met Henk Janssen in géén seks in de voor de verenigingen waarvoor we een betaalbaar
krant!
ge vaandels en uniformen. Heerlijk. Ze hadden echter geen Millingen. Henk bezorgde het krantje van de
advertentietarief hanteren. We kennen onze plek
clubblad en ik ben van mening dat “een vereniging zonder Millingse ondernemers. “Henk wil je het doen, maar dan
in de dorpen. We zijn in vijfentwintig jaar een
blad een vereniging zonder gezicht is.” Zal ik een blad bij iedereen, ook het buitengebied? “Hoe lang mag ik er instituut geworden, met columnisten die bij de lezers op de
maken, was dus de logische vraag. Het antwoord typisch over nadenken”, was de vraag. Ik zei: “twee dagen”. koffie komen.” Een huisvriend, een papieren dorpsplein.
Beeks: “Dat lukt je in Beek toch niet.”
Binnen een uur was Henk terug. “Ik doe het”. Hij heeft in
elk dorp zomaar ergens aangebeld: “Is er iemand bij jullie Trots
Test
die wil bezorgen”. Het is perfect gegaan.”
En Albert zelf. De jongen waarmee geen land te bezeilen
Maar zeg zoiets niet tegen Albert de Jong. Het eerste num- Het succes van de Rozet werd zichtbaar. Het blad van de was, die kok kon worden, of journalist, maar waarvan zijn
mer had zestig pagina’s. “Gos, zeiden anderen, kunnen wij Millingse ondernemers kwam in de Rozet inwonen. vader die in zaken zat zei: dat wordt nooit iets. Diezelfde
ook niet in dat blaadje van jullie? Toen ging bij mij een Behalve in Ooij. Daar ging het niet. Alleen Boy vader heeft nog twee jaar kunnen genieten van het succes.
lichtje branden. Er is duidelijk nieuwshonger, mensen wil- Stappershoef adverteerde. Nicolette: “De rest mocht niet Albert en Nicolette, de doorzetters. Ze leven voor de krant,
bij ons adverteren van Wim Janssen, de kapper. Hij was de
len geïnformeerd worden: waarom begin ik geen krant?”
ze vechten voor de krant, hun levenswerk. Al moet de
Dan vertelt hij het verhaal van zijn vader die hem een psy- ‘burgemeester’ van Ooij, maar voelde zich verbonden aan adem voor Albert voor een belangrijk deel uit een zuurchologische test liet maken. “Ik was vroeger een hopeloos het blad Rondom de Kerkberg”. Tot Ooij op Stelten op het stoffles komen.I
geval. Kok of journalist, was de uitslag van de test. Weet: programma stond. “Kan daar een berichtje over bij jullie in
ik kan thee zetten en net een eitje bakken.” Maar ook een
krant maken, was geen eitje. Om even te ontsnappen uit de
ellende van het werkloos zijn, haalde een vriend hem naar
Italië. Even eruit. Daar komt hij Nicolette tegen, die op
vakantie is en op dezelfde camping gaat werken. “Het klikte meteen.”
Terug in Nederland wordt ook het idee van een krant
maken weer wakker. “Ik had geen idee hoe. Ik wist niets
van drukken en uitgeven. We zijn op zoek gegaan naar
huis-aan-huisbladen. Nicolette woonde nog in Arnhem en
vond op de Veluwe een blad wat wel iets kon zijn: Het
Klaverblad. “Het Klaverblad sprak ons aan: de lokale
advertenties, de dorpsberichten... het beantwoordde precies aan de vraag naar kleine nieuwtjes die ook in Beek en
in de polder aanwezig was.”

Idee
Uit geldnood geboren komen beiden met een idee: “We
hebben geen cent om journalisten te betalen dus we zeggen
tegen de mensen: “schrijf zelf maar, stuur op en wij redigeren het wel. We willen ook geen journalistenkrant zijn,
maar een clubblad van en voor de gemeenschap.” Het zal
uiteindelijk de gouden succesformule worden. Gevolg van
het plan: het geld moet van de adverteerders komen. Maar
daar was een donker gat van 20.000 gulden. “Geld om een
nulnummer te maken was er niet. Een lening van de bank
kregen we ook niet ‘niemand begint een krant’, de bank
had geen referentiekader. Dus wij met het Klaverblad langs
potentiële klanten: zo ongeveer moet het worden. Het was
een krankzinnige tijd. Elke keer als ik het Klaverblad uit
mijn tas haalde zat er weer een nieuw scheur in. Het zag er
niet uit.”
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25 jaar Rozet,
Door de mensen, voor de mensen
Er is een tijd geweest dat er geen Rozet bestond. Je kunt het je nauwelijks
voorstellen. Maar in april 1987, toen de eerste Rozet uitkwam, waren er
sceptici die ervan uitgingen dat er in onze dorpen geen behoefte was aan
een lokaal huis-aan-huisblad. Albert de Jong en Nicolette Balledux dachten
van wel. Albert verzorgde de verenigingskrant van schutterij BUB en deed
dat kennelijk zo goed dat er verzoeken van andere verenigingen kwamen
om “stukjes” te mogen plaatsen in De Heraut. Er was wel degelijk behoefte aan lokaal nieuws en zij beiden durfden het aan om de Rozet te gaan uitgeven. Dat was niet eenvoudig. Het vak moest grotendeels nog geleerd
worden en er moest geld komen voor alle apparatuur. Maar in april 1987
zullen ze allebei wel een uurtje met glimmende ogen hebben zitten kijken
naar de allereerste Rozet.

Jubel 3

De gemeente Millingen aan de Rijn
feliciteert de Rozet van harte
met het 25-jarig jubileum!
Een huis-aan-huisblad is nog steeds niet
weg te denken uit onze –sterk gedigitaliseerde- samenleving. Het is voor veel
mensen een zeer gewaardeerde gratis
vorm van informatie en vermaak. Dat
blijkt uit verschillende onderzoeken.
Nieuws en wetenswaardigheden uit de
eigen -zo vertrouwde- omgeving maken
het bij uitstek tot een ‘burenbindmiddel’
tussen lezers uit verschillende regiogemeenten. Zo ook de Rozet; elke keer
boordevol info over alles wat er speelt
aan de oostelijke flank van Nijmegen en
Nijmegen zelf. Dit bereikt elke keukentafel, waar met een heerlijk kopje koffie de
details gespeld kunnen worden van aanstaande evenementen, politieke ontwikkelingen, alles wat er groeit en bloeit in
onze prachtige omgeving, ditjes en datjes, en natuurlijk van jubilarissen.
En nu is de Rozet er zelf een!
De gemeente Millingen aan de Rijn feliciteert de Rozet dan ook van
harte met deze mooie mijlpaal! Ook wij waarderen de Rozet: als duurzame communicatiepartner naar onze inwoners, als gratis medium voor
onze inwoners, als kleurrijke schakel in de gemeenschapsketting! Wij
wensen de Rozet dan ook nog vele jaren van succes toe!
Mevrouw M. Schuurmans-Wijdeven,
Burgemeester van Millingen aan Rijn.

De Rozet is een succes geworden. Al vijfentwintig jaar dus. Vooral door de
gedachte die er achter zit: het moet een krant zijn door de mensen, voor de
mensen. Als je iets nieuws weet, vertel het dan niet alleen bij de bakker,
maar zet het in de Rozet. Dan weten de anderen het ook. Je mag het zelf
schrijven; dan komt het er te staan zoals je zelf wilt. Albert en Nicolette
hebben van ons allemaal journalisten gemaakt. En zo is de Rozet een bonte
verzameling van schrijfstijlen en schrijfproducten.
Voor elk wat wils. Er zijn teksten en columns van bedachtzame senioren,
van snelle jongeren, van woordkunstenaars, van boze brievenschrijvers,
van goede raadgevers en van fanatieke verenigingsmensen die geen detail
weglaten. Al of niet gelardeerd met foto’s. En allemaal lokaal werk, van
Baron tot Steinfort en alles daartussen. De Rozet is zowel de praatgrage
buurvrouw als de serieuze stadsomroeper. Zij heeft niet de schreeuwerige
lay-out van veel huis-aan-huisbladen. Geen halve fotopagina’s, geen
glamour en glitter. Waar vind je nog een huis-aan-huisblad met 80%
nieuws en 20% reclame? De Rozet ziet er niet uit als een reclamefolder met
een beetje nieuws, maar als een nieuwsblad met reclame. En daarom is het
onze krant! De schrijvers kennen we en we weten waar ze het over hebben! “De liefde tot zijn land is ieder aangeboren.” schreef Vondel.
Men zegt dat de Rozet het best gelezen huis-aan-huisblad is in de wijde
omgeving. Ik denk dat men gelijk heeft. Zij gaat nooit ongelezen de papierbak in; zelfs als ik tijdgebrek hebt, kijk ik er nog even doorheen.

Grußwort der Gemeinde Kranenburg

En nu? Nog vijfentwintig jaar? De mensheid is het (spijker)schrift begonnen op een kleitablet. Tegenwoordig hebben veel mensen weer zo’n (elektronisch) tablet voor zich liggen. De computer vreet de krant op. Ik hoop
niet dat het met de Rozet zover komt. Voor het nieuws maakt het niet uit,
maar voor de beleving. De wandeling naar de brievenbus, het geritsel van
de krant, de inkt aan je handen, de geur van het papier: de Rozet is ook
romantiek. “Blut und Boden”, zeggen de Duitsers.

Die Information aus Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft ist für die Menschen
einer Region interessant und wichtig.
Das trifft insbesondere für eine
Grenzregion zu, in der die "Sprachbarriere" eher gering ist und der europäische Gedanke vor Ort gelebt wird. Vor 25
Jahren erschien die Wochenzeitung "De
Rozet" und kam dem Bedürfnis vieler
Menschen entgegen, lokale Informationen von beiden Seiten der Grenze zu
erhalten.
Die Idee, eine grenzüberschreitende
lokale Zeitung herauszugeben, fiel nicht
nur auf fruchtbaren Boden, sondern
wurde auch mit dem Kranichorden der
Karnevalsgesellschaft
"Krunekroane
Kranenburg" ausgezeichnet. Dieser
Orden wird in jedem Jahr seit 1990 verliehen und die erste Ordensträger waren Albert de Jong und Nicolette
Balledux, Herausgeber der Zeitung "De Rozet".
Im Namen der Gemeinde Kranenburg gratuliere ich der Redaktion der
Wochenzeitung "De Rozet" recht herzlich zu ihrem 25-jährigen
Jubiläum, Der Zeitung und allen Mitarbeitern wünsche ich eine erfolgreiche Zukunft und viele interessierte Leser in unserer grenzüberschreitenden Region.

Albert en Nicolette hebben ons iets gegeven wat we nooit hadden willen
missen: 25 jaar Rozet. Bedankt namens de trouwe lezers!

Günter Steins
-Bürgermeister-

Paul Wilbers, Burgemeester van Ubbergen

Burgemeesters in 25 jaar Rozet
Burgemeesters van Ubbergen
1980 - 1989
1989
1989 - 2000
2001 - heden

Rob (R.O.M.) Waelput
Ton (A.H.) Bus (waarnemend)
Maurits (M.L.C.M.) Schneemann
Paul (P.G.I.) Wilbers

Burgemeesters van Millingen
1980 - 1989
1989 - 1997
1998 - 2004
2004 - 2004
2004 - 2009
2009 - 2010
2010 - heden

Fons Lichtenberg
Thea de Roos-van Rooden
Ber Lukkassen
Joop Tettero
Annemieke Vermeulen
Gerd Prick
Marianne Schuurmans-Wijdeven

Burgemeesters van Kranenburg

CDA
CDA
CDA
PvdA
CDA
PvdA
PvdA
CDA
VVD
PvdA
VVD

1966 - 1984 Gemeindedirektor Karl Mengeler
1971 - 1989 ehrenamtlicher Bürgermeister Josef-Hugo Bongaerts
1984 - 1999 Gemeindedirektor Erwin Schmitz
1989 - 1999 ehrenamtlicher Bürgermeister Jakob Voß
1999 - 2004 Bürgermeister Julius Meisters
2004 bis heute Bürgermeister Günter Steins

(waarnemend)
(waarnemend)
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25 jaar Rozet

Dank aan...

Wat we wilden, 25 jaar geleden, en nog steeds willen is een
krant. Van u en voor u... Zonder 'links' of 'rechts', we zijn zelf al
verschillend genoeg.
Met aandacht voor sport, cultuur, natuur en kerk, voor junioren
en senioren, voor verenigingen, jubilarissen.
Zonder op te gaan in grotere uitgeversmaatschappijen, maar
lokaal en zelf bepalend, zonder druk van een grote uitgever die
alleen maar kijkt naar winst maken.
Klein, maar fijn... hopen we.
Maar in die 25 jaar hebben we dat zeker niet alleen kunnen
doen. Veel mensen hebben meegewerkt,vrijwillig of tegen een
vergoeding, in dienstverband of op provisiebasis, maar allemaal
met hart voor de Rozet.
We bedanken al die mensen:
Columnisten
Fotografen
Correspondenten
Kantoormedewerkers en typistes
Advertentieverkopers
Computer-deskundigen
Jubileumcoordinator
Tekenaars voor Roza en Roosje
Schoonmaakhulpen en kinderoppas
Drukkerijen
Bedrijven, waar lezers hun kopij of kleine advertentie kunnen
inleveren

Jubel 4

Frans Aleven
Erna Antheunis
Severine Arends
Angelika Arts,
Ellen Arts
Geert Arts
Roos Arts

Henk
Norbert
Thé

Toon Balendong
Henk Baron
Herman Beeren
The vd. Berg
Rob Berlijn
Marida de Boer
Margot van Boldrik
Eva Boudestein
Mischa Braam
Karin Broekhuizen
Arnold de Bruijn
Els Burgers
Burgers mak.
Erik Brockmeijer

Arnold

alle bezorgers, die er, onder leiding van
Bezorgdienst Henk Janssen, 25 jaar voor
gezorgd hebben dat de Rozet bij u in de
bus viel (en die we helaas niet allemaal
bij naam kennen)

Sharon
Richard Deen
Arjen Derks
Susan en Hans van Dommelen
Albert van Dorst
Drukkerijen: (Dnk, Bdu, Janssenpers, Kluijtmans,
Witsiers)
Maria

Marian van Fulpen
Sjaak Gerritse
Wendy Gerritse
Willy Gidding
Ton Gijsbers

De eerste
aanhanger
de stagiaires
tijdelijke columnisten, die van een bijzonder evenement of reis
verslag deden
alle schrijvers, die zorgen dat het dorpsnieuws, hun vereniging
of evenement in beeld blijft
onze ouders voor hulp en steun, raad en daad, huisvesting en
kinderopvang, knip- en plakwerk
onze kinderen, die misschien wel
eens in de deadline-verdrukking
kwamen, maar die ook
meegeholpen hebben
de hond, voor zijn trouwe
invulling als commissie van
in- en uitgeleide,
als waakhond en deurbel,
en als vrolijke noot
... en natuurlijk, last but not least, dank aan u, onze lezers
en adverteerders, want u geeft de Rozet haar bestaansrecht

Francis Hendriks
MarieLouise Hendriks
Bas vd Hoeven
Herman Hertstein
Kyra van Herwijnen
Hans Hooft
Jan Houkes
Karin Huisman
Liesbeth Huisman
Govert Janssen
Henk Janssen
Margret Janssen
Danielle de Jong
Esther de Jong
Toon Kamps
Gerard Karnebeek
Tatjaana Kemper
Bernd Klümper
Irma Knuiman
Stijnie Koedam
Johannet König
Jan Willem Kort
Marleen Kraetz
Andre Kramer
Gijs Kroes
Johannes Kruck
Harrie Kuijer
Bernadette van Kuijk

Dank!!!
Albert de Jong
Nicolette Balledux

Chris Leenders
Norbert Leenders
Henk Lentjes
Jan Leijn
Ina Linders
Gabri vd Logt
Judith Luub

Ina

Magnus auto
Edmar Markhorst
Geert Merkus
Anja Middelkoop
Jan Moerkens
Ed Noyons

Sandy Cobussen
Nik op den Camp

Maria Ebbers
Wim Ebben
Jan van Eck
Even Achterom

En, hoewel niet met name genoemd,
natuurlijk ook onze dank aan

Chris

(in alfabetische volgorde) ...

Anja

Bert Peters
Gerard vd Pluijm
Postkoets
Thon Pouwer
Rina Raaymakers
Caroline Rek
Bert Roodbeen
Rick Schram
Han Smit
Sharon van Steen
Theo van Steen
Stef en Nannet Stienstra
Theo Stoffels
Frans Stuart
Wil Swartjes
Romiley Veenhof
Heidy Verbeet
Esther Verheijen
Gerry Verheijen
Agnes Vermeulen
Maurice Verriet
Yasminka Vidovic
Marcel Vink

Jan

Karin

Maurice

Aad vd Waal
Annet Warmerdam
Wfm-fotografen
Toon Wiebe
Onno Willemse
Suzanne de Winkel
Patty van Woezik
Toon

Helaas zijn enkele van
bovengenoemde kanjers niet meer
onder ons. We herdenken hen.

Gerard

En mochten we iemand in deze
lange lijst vergeten zijn.....
vergeef het ons
Bijzondere aandacht
voor de mensen die ons
al lang terzijde staan:
Henk Janssen 25 jaar
Jan Houkes 24 jaar
Stef-Nannet Stienstra 22 jaar
Ton Kamps 20 jaar
Henk Baron 15 jaar (en daarvoor soms)
Bernd Klümper (met tussenpozen)

We willen niemand tekort doen.
Veel bedrijven bestaan nog geen 25 jaar,
anderen zijn al eerder gestopt.
Maar we willen ze toch even noemen:
de 1e krant adverteerders
Vanaf Rozet 1 wilden ze het met ons
proberen en ze hebben ons nooit in de
steek gelaten, tot op de dag van vandaag
Henk Hanssen, Scholten Toyota, Boy
Stappershoef, Frank bv, v. Benthum,
Elly Keller-Cremers, Meyer assurantiën,
Semperflorens, Marius dhz, Burgers
makelaardij, Rabobank, Jos van Hees.
Eindredacteur, een hondenbaan

Stef

In vergadering bijeen voor het 25-jarig jubileum:
Theo S., Nicolette, Albert, Sjaak, Jan L., Toon B.
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HOPPETAA
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Jubel 5

Rozet

Deze keer alleen voor de snelle tellers

Wat is die prijs dan wel?

JUBILEUM
PUZZEL

van dit jaar
voor onze lezers

In deze krant hebben wij tussen de teksten het hiernaast afgebeelde logo
verstopt.
Zoek het aantal en mail dit direct door
naar de Rozet. Niet schrijven, niet bel- deze telt niet mee
len, maar emailen!

Mail naar: info@derozet.nl

Wat dacht u van 100 vrijkaarten
voor het circus Herman Renz!

De winnaars worden na loting bekend gemaakt en
moeten hun prijs bij De Rozet komen ophalen.
Dit kan uitsluitend a.s. maandagmiddag of
dinsdagmiddag tussen 14.00-18.00 uur

DIT IS SENSATIONS
De nieuwe productie van Circus Herman Renz.
Betoverend circus in een onvervalste wereld vol opwinding, spanning en avontuur.
Sensations is de nieuwe, zinderende circusshow waarmee Nederlands Nationaal
Circus Herman een nieuwe eeuw in haar bestaan binnenstapt. Nederlands
bekendste circus vierde in 2011 haar 100 jarig jubileum en blijft verbazen.
Sensations brengt Circus Herman Renz terug naar de tijd van heldhaftige avonturen met sterke mannen, waaghalzen en onhandige clowns, maar ook naar die
van verleidelijke acrobates, sierlijke danseressen en bijzondere dieren.
Circus Herman Renz brengt een eigentijdse vorm van het klassieke circus mét
dieren, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het live circusorkest. De
show wordt omlijst door een heus circusballet in toepasselijke kostuums en een
kleurrijke lichtshow.
Sinds 30 maart 2012 on tour door heel Nederland

MEER INFO: Winnaars krijgen ieder 2 vrijkaarten.
Uitsluitend voor de avondvoorstelling op
dinsdag 24 april.
Kijk elders in deze krant voor een kortingsbon
als u niet gewonnen heeft... (pagina 21 regulier)

Doorntjes

door Albert de Jong

Als ik de achterpagina van de eerste
Rozet doorlees, zie ik een pagina vol
beloftes. Een krant voor iedereen, voor
alle lagen van de bevolking, onafhankelijk van subsidies, financieel gesteund
door adverteerders en gevuld met het
nieuws aangeleverd door de lezers.
‘Maak dat maar eens waar’, dacht ik
toen. En we maakten het waar, met z’n
tweeën!
Terugkijkend in de jaargangen zie ik de
krant groeien van illusie naar werkelijkheid, van een droom naar realiteit.
Zonder enige vorm van bescheidenheid
durf ik te stellen dat we het fenomeen
krant ‘opnieuw hebben uitgevonden’. Dat
durf ik te beweren omdat u allen daar
voor de volle 100% aan hebt meegewerkt. Een krant met voor elk wat wils.
Vandaag zou ik die tekst op de achterpagina zo weer plaatsen want we gaan
gewoon door op de weg die we 25 jaar
geleden hebben ingeslagen.
“Is er dan nog wel vraag naar gedrukte
kranten in de toekomst ?” hoort men
vaak.
Ik ben er van overtuigd dat de krant in
z’n huidige vorm blijft bestaan, ondanks
het internet en de ‘sociale media’.
Immers, wij moeten het niet van het laatste nieuws hebben, wij hebben geen primeurs, want wij verschijnen maar één
keer in de 14 dagen. Bij ons ziet u activiteiten die u nooit zou gaan zoeken op het
internet, stomweg omdat u niet weet dat
ze bestaan, beurzen, exposities, lezingen,
zakelijk nieuws etc. Nee, we gaan
gewoon door, en dat doen onze adverteerders ook. Ook hier geldt dat u niet gaat
zoeken naar aanbiedingen waarvan u het
bestaan niet eens kent. U moet daar mee
geconfronteerd worden! “Kan nog steeds
via het internet”, zult u terecht antwoorden. Klopt, maar er zijn nog steeds veel
mensen die het internet niet gebruiken en
veel mensen willen een gedrukt exemplaar in of bij de hand hebben, zodat ze
hem kunnen lezen waar en wanneer ze
dat willen.
Nee, De Rozet blijf wel bestaan (als het
aan ons ligt). Niet dat ik het internet
bagatelliseer, in tegendeel, het is de
mooiste uitvinding aller tijden. Maar men
moet wel alles in de juiste context blijven
zien. Een oplossing voor veel, maar lang
niet voor alles! Zonder internet zaten wij
nog te typen, knippen en plakken.
Zou u deze pagina’s op internet gaan zoeken als u niet zou weten dat ze bestaan?
Ik bedoel maar!

Prijzen: Volwassenen €17 - €25 - €30 - €35 ,
Kinderen €12 - €20 - €25 - €30
*let op! Speciaal voor de komst naar Nijmegen heeft Circus Herman Renz een
unieke actie opgezet. Op woensdag 25 april en op Koninginnedag geldt de
‘familyticket’ voor beide voorstellingen: Slechts € 10,- p.p. voor een luxe tribuneplaats en slechts € 15,-p.p. voor een luxe logeplaats.
**Zie website www.hermanrenz.nl
Reserveren: Kaarten zijn op 3 manieren te bestellen.
Online via: www.hermanrenz.nl
Telefonisch: Reserveerlijn 0909-5030060 (€ 0,45 p.m.) tijdens kantooruren.
Circuskassa: Op speeldagen van 11.00 – 17.00 uur en van 19.00 – 20.15 uur.
Onze website met uitgebreide informatie: www.hermanrenz.nl

KOMT DAT ZIEN! Circus Herman Renz met
Sensations in Nijmegen
Wanneer: Van dinsdag 24 april t/m dinsdag 1 mei
Waar: Goffertpark, Slotemaker de Bruïneweg
Speeltijden:
dinsdag 24 april 20.00 uur
woensdag 25 april 15.00 uur* & 20.00 uur*
donderdag 26 april 20.00 uur
vrijdag 27 april 16.30 uur & 20.00 uur
zaterdag 28 april 15.00 uur & 20.00 uur**
zondag 29 april 11.00 uur & 16.30 uur
maandag 30 april 13.00 uur* & 16.30 uur*
dinsdag 1 mei 13.00 uur & 16.30 uur
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Nicolette en Albert,
wij feliciteren jullie met het
25 jarig bestaan van
De Rozet.

m

Nicolette und Albert, wir
gratulieren Euch recht
herzlich zum 25jährigen
Bestehen der „Rozet“.
Wir hoffen für die Zukunft,
dass ihr noch viele Jahre so
weiter macht und wünschen
Euch viel Erfolg im Beruf
und alles Gute für die
Gesundheit.

Jubel 6

jaar

20 1 2

Wij hopen nog vele jaren,
op de bekende, prettige
wijze, zaken met
jullie te doen.

Kleve

Voor ècht woongevoel

Botsestraat 14b - Leuth

Hotel
Millings
Centrum

Autobedrijf
Pouwels

www.lampen-udo.de
T+F: 0049-2821-980564

Millingen a.d. Rijn

Heerbaan 105 en 146
Millingen aan de Rijn
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Millingen a/d Rijn
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Bredestraat 2 - Leuth

Große Straße 24 • 47533 Kleve
Tel. 0049-2821-24041 Fax
0049-2821-24043
email: klever.rsb@derpart.de

Oude Kleefsebaan 147A, 6572 AL BERG EN DAL
(024) 684 16 43
www.autobedrijfmagnus.nl

Kleve-Kellen Emmericherstr. 230
T: 0049 2821 715 330
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Klever Reisebüro
Seit 60 Jahren
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Millingen aan de Rijn

Millingen aan de Rijn
Millingen a/d Rijn

HUIDVERZORGING
E. KELLER-CREMERS

  



Ooij

Verbindingsweg 19 Beek

Scholten
Milllingen BV
Heerbaan 264
Millingen aan de Rijn

Radio - TV - Electro
Heerbaan 166,
Millingen a/d Rijn

A u t o b e d r i j f

Lieskes Wengs 1- Leuth
Klever Straße 191 Goch

Ben van Eck Autoʼs
06 50 60 25 77

Keglerbörse

HAUS IDA
horecabedrijf

De Vink
Ooij

Nimwegerstraße 99, 47533 Kleve 1
Tel: 0049 2821 23698

Uw leverancier
voor
kaasproducten

MARIJKE’S
FASHION

Schweers GbR
0049 2821 30132

Heerbaan 156, Millingen

TEGELSHOP

Molenveld 29B - Millingen a/ Rijn

Grand - Café
Millingen a/d Rijn

MEN

WOMEN

GROESBEEKSE
AUTO
BEDRIJVEN
Jeroen Winkels

Millingen a/d Rijn

SCHOLTEN
AUTOSCHADE MILLINGEN B.V.

Schellingshof 2, Beek

Molenveld 20
Millingen a/d Rijn

OOIJ

Installatiebedrijf

Thuis in de polder!

TEGELWERKEN
Ooij
Millingen aan de Rijn

FRANK

B.V.

wordt vervolgd
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25 jaar bij het
Bevrijdingsmuseum
Geachte redactie van De Rozet
Allereerst willen wij u feliciteren
met het 25-jarig jubileum van onze
onmisbaar geworden tweewekelijkse krant: “De Rozet”.
Ook voor mij (ons) is 1987 een bijzonder jaar geweest. Op 6 mei
1987 heeft Z.K.H.Prins Bernhard
het Nationaal Bevrijdingsmuseum
geopend!
Mijn man, Philip van Elteren (
overleden in 2000) was de eerste
secretaris en ik de eerste secretaresse van het bestuur. Wij horen bij
de oprichters van het museum. Dit
jaar op 6 mei a.s. viert het museum
het 25-jarig bestaan en dat wordt
met een feestweek gevierd. Als
oudste vrouwelijke vrijwilliger ben
ik er trots op dat ik aan de wieg heb
gestaan van het enige Bevrijdingsmuseum in Nederland.
Ik wens u van harte de volgende 25
jaar toe!
Liesje van Elteren-van Hemel
is dat
jubileumolette
te
is
o
o
ic
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Jubel 7

Ook een 25-feestje
25 jaar bij de Leuthse Super
Ook ik vier dit jaar een jubileum, en wel dat ik 25 jaar werkzaam ben bij de
Leuthse Supermarkt.
In 1987 ben ik begonnen bij The Verriet (service super- dat was voorheen de
VIVO).
IK was daar het enigste personeelslid samen met The en zijn vrouw Truus.
Ik heb daar een super tijd gehad, ook omdat het zo kleinschalig was en ik door
The en Truus echt werd opgenomen in de familie.
In het weekend kregen we altijd lekkere harde broodjes van Selten uit millingen
en dan mocht ik op het kleine kantoortje koffie drinken met een broodje smeerkaas en een krantje erbij, dat was voor mij het ultime weekend gevoel.
Ik geloof in 1991 dat we zijn verhuist naar het andere pand aan de steenheuvelsestraat waar ook een supermarkt heeft gezeten, dit pand was een stuk groter en
dus minder intiem,er kwam ook een personeelslid bij. De naam van de winkel
veranderde in SPAR
Ik ben The en Truus nog steeds dankbaar dat ze mij zo hebben opgenomen in hun
zaak, we hebben veel lief - leed - en geluk meegemaakt samen.
Van de een op de andere dag werd The ziek en heeft zijn zoon Stefan de zaak
overgenomen, dat heeft hij jaren gedaan maar hij wilde na enkele jaren toch wat
anders gaan doen.
Volgens mij in 2001 is de winkel overgenomen door Berry Joosten en alle personeelsleden mochten blijven.
In 2004 is er begonnen met de bouw van een nieuw winkelpand op het kerkplein,
en weer zou daar een nieuwe eigenaar inkomen en wel, Johan en Peter
Looyschelder. En ook deze keer mocht ik mee naar het nieuwe pand wat in februari 2005 werd geopend.
Ik heb dan wel vier verschillende werkgevers gehad, maar ik hoor gewoon een
beetje bij het interieur.
Ik heb met veel klanten ook een leuke gezellige band opgebouwd en dat is mij
heel dierbaar. 10 mei zorg ik ook dat er voor de klanten een lekkere attentie is,
want met hun heb ik dus echt 25 jaar doorgebracht.
Met vriendelijke groet, Bea van der Heijden, Leuth

25 jaar geleden, 1987
Wij, mijn man Jop en ik, woonden samen sinds 1984 in
Beek. In 1985 zijn we getrouwd en in 1987 is onze zoon
Vincent in Beek geboren.
Dat betekent dat we nu 25 jaar ‘ouders’ zijn. En moeilijke klus, waarvoor we geen opleiding gehad hadden of
een examen voor afgelegd hadden. Net als iedere ouder,
zijn we in het diepe gegooid.
Toen Vincent 1,5 jaar oud was, zijn we verhuisd van
Beek naar Lelystad. Een moeilijke en pijnlijke beslissing: vanwege het werk van Jop moesten we verplicht
verhuizen.
Geen opa en oma in de buurt om op te passen of om raad
te vragen. De kleutertijd, de basisschooltijd en de middelbare schooltijd waren voor ons vol moeilijke opvoedmomenten, vol leermomenten, maar ook vol leuke activiteiten met buurtbewoners. Aan de tijd dat Vincent
opgroeide hebben we dan ook veel leuke herinneringen.
Opa en oma zijn altijd in Beek blijven wonen. Vincent
ging ook graag bij hen logeren. Dus de Ooijpolder, de
bossen, de kabouterboom…..het zijn voor hem bekende
plekjes.
Nu, 25 jaar later, kunnen we zeggen dat we de klus goed
geklaard hebben. Onze zoon is uitgegroeid tot een vriendelijke , eerlijke, behulpzame, ambitieuze jonge man.
Hij komt nog graag en regelmatig in Beek, bij zijn oma.
Lucia Fackeldey-Vergeer

geslagen.
Europese ECU worden.
te
rs
ee
de
dt
or
de euro
In 1987 w
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De ECU zal de

25 jaar STAM
Dit jaar bestaat STAM (Stichting Toernooi Activiteiten
Millingen ) 25 jaar. Opgericht in januari 1987 als opvolging
van de toernooicommissie van Aksios en vervolgens in juni
1987 onder Switch ’87 voortgezet. Behalve het bekende buitentoernooi zijn er de afgelopen jaren ook tal van binnentoernooien georganiseerd. Maar behalve toernooien nam
STAM ook de organisatie van internationale wedstrijden op
zich: op 2e kerstdag 1987 het nationaal team van Cuba tegen
de Braziliaanse clubkampioen Fiat Minas uit Belo
Horizonte en volleybaldemonstraties: in 1991 het Nationale
team met coryfeeën als Ron Zwerver, Avital Selinger en
Edwin Benne en als jubileumactiviteit – 10 jaar Switch ’87
– in 1997 een onderlinge wedstrijd met Jong Oranje.
(zie ook elders in deze uitgave)

Wij hebben ook iets te vieren
want ons zusje, De Rozet,
wordt 25!!
Liefs, Esther en Danielle
Trouwe bezorgdienst

Ingrid Kers - Janssen viert dit jaar haar 25-jarig
jubileum als muzikant van Muziekgezelschap
Edelweisz uit Berg en Dal. Ze is begonnen bij
Edelweisz op 29 mei 1987 met het bespelen van
een Lyra. Later stapte ze over op een bugel, waar
ze nog steeds op blaast. Naast een instrument
bespelen, steekt ze enorm veel werk in alle reclame die Edelweisz nodig heeft. Optredens plaatsen
in de media e.d., haar woordje doen in radioprogramma's over de optredens en verzorging van
posters en programmablaadjes. Al met al iemand
die op vrijwillige basis haar steentje bijdraagt bij
Edelweisz. Ondanks dat ze nu in Heumen woont,
komt ze elke vrijdag trouw naar de repetitie.
Ingezonden door J.M. Janssen, bestuurslid
MG. Edelweisz.

25-jarig jubileum
Bevrijdingsmuseum

25 jaar
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Het Nationaal Bevrijdingsmuseum
1940-1945 werd op 6 mei 1987
opgericht en viert dit met een
uitgebreid feestprogramma
van 3 t/m 9 mei 2012.
Trouwe bezorger
Vanaf het moment dat Henk
Janssen is begonnen met de bezorging van de Rozet heeft hij wel een
hele trouwe bezorger:
Dit is de fam. Heijmink
Dennenstraat 14, Millingen a/d
Rijn
Het is begonnen vanaf de eerste
Rozet door mij bezorgd.
De jongste dochter is begonnen
maar na een tijdje kwam ze in de
problemen met haar school, en
heeft haar moeder het over genomen. En die loopt nog steeds, met
af en toe wat hulp van haar zoons.
Hulde!!!!!!!!!
Gr. Henk Janssen

Rijschool
In 1987 startte
Rijschool Ineke
Leijn-Haukes. Ineke
mocht de 25 niet
halen, maar 1987
was wel een
bijzonder jaar.
Jan
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Hulde aan Bezorgdienst Henk Janssen
25 jaar Switch ‘87
Op 14 mei 2012 bestaat Switch ’87 25 jaar. Zo rond
het gereed komen van de Sporthal De Duffelt worden
in 1985 de eerste besprekingen gevoerd tussen Aksios
uit Millingen en Set Up ’68 uit Leuth over een mogelijke fusie. Uiteindelijk komt de fusie in 1987 rond en
ontstaat er een vereniging met zo’n 300 leden. De
samensmelting van beide verenigingen leidt vrij snel
tot successen, de dameslijn snelt van de eerste klasse
door tot de eerste divisie, bijna elk jaar een klasse
hoger. En ook de herenlijn krijgt snelheid, hoewel dat
minder bestendig is. Heren 1 stagneert in de promotieklasse. Maar zaterdags thuis in De Duffelt is echt
een Switchfeestje: ’s morgens de jeugd, dan Dames 2,
Heren 1 en Dames 1: van 10.00 tot 19.00 is het volleybal wat de klok slaat.
De sportieve resultaten in de afgelopen 25 jaar kenmerken zich door een golfbeweging met pieken en
dalen. Op dit moment speelt het Dames 1 team weer
in de eerste klasse en behaalt een verdienstelijke
plaats in de middenmoot met volgend jaar volop kansen voor de jeugd. De jeugdopleiding binnen Switch
heeft zijn vruchten in de afgelopen 25 jaar reeds afgeworpen met als toppers: Brigitte Rutjes, die een jaartje eredivisie balde bij VVC Vught en Florieke
Eggermont, die dit jaar met Sliedrecht Sport
Landskampioen in de DELA League is geworden.
Verder is dit jaar gestart met Smashbal – speciaal ontwikkeld om het volleybalspelletje aantrekkelijker
voor jongens te maken – en met een samenwerking
met de BSO om de jeugd kennis te laten maken met
volleybal. Verder wordt ingespeeld op de vraag naar
beachvolleybal: er is een beachveld aangelegd naast
de sporthal en de komende weken wordt dat gepromoot: op 22 april met een toernooi op het nieuwe
beachveld samen met STUW en op Koninginnedag
met een demonstratie op het Oranjeplein. Op 12 mei
wordt een clinic georganiseerd met Sliedrecht Sport,
daar komt ook de jeugd weer aan bod en kunnen we
genieten van een demonstratiewedstrijd. Kortom, na
25 jaar nog steeds een bruisende vereniging.

Fontein
De Beekse
fontein is 25

Kranenburger
Jugendreisen
Bereits seit 25
Jahren bietet der
Verein Tagestouren,
Wochenendausflüge
und Ferienprogramme für
Groß und Klein an.

Toyota

Knipperlicht

1987...
een bijzonder jaar...
Ik kocht m’n eerste
Toyota bij Scholten.
En nu nog steeds
Toyota dus.
Henk

Onze knipperlichtschoonzoon
wordt 25!!

En verder worden in 2012 ook 25:
Jeffrey Wammes, Rick van Gastel, Marianne Vos, Lisa Hordijk,
Roel Stoffels, Martijn van de Ven, Lia Dekker, Javier Martina,
Håvard Bøkko, Ellen van Dijk, Jan Smeekens, Eljero Elia, Florence
Kiplagat, Evi Neijssen, Robin Haase, Royston Drenthe, Joss Stone,
Marianne Vos, Lionel Messi, Brenda Baar, Mitchell Burgzorg,
Joran van der Sloot, Jim Bakkum, Amy Macdonald, Kelvin
Snoeks, Dominique Kivuvu, Femke Heemskerk, Hilary Duff,
Carolien Spoor, Danny Holla, Roy Beerens, en nog vele anderen
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Exclusief jubileum interview met roosje
Al bijna 20 jaar kunt u haar observaties en opmerkingen volgen in de
Rozet: Roosje. Het 25 jarig jubileum
van de Rozet is een mooie aanleiding
om eens met haar in gesprek te gaan.
Roosje, hoe ben jij zo in De Rozet
terechtgekomen?
Nou dat komt door mijn moeder
Roza. Zij stond al in de Rozet vanaf
1988. De bekende Beekse kunstenaar
Ed Noijons (overleden in 2011) heeft
Roza getekend tot juni 1993. Daarna
heb ik mezelf op “handige wijze”
n
onder de aandacht van Albert en
anaf
Nicolette weten te brengen, en vanaf
1993 sta ik in De Rozet.
Leuk voor je…
ezier
Ja, Keileuk! Ik heb er heel veel plezier
van, ik ben toch een beetje een
publieke figuur geworden in het
verschijningsgebied.

Je blijft er al die jaren goed uitzien
op de tekeningen.
Ja dat komt door die Susan. Zij heeft
een bedrijfje voor vormgeving en zo.
Vroeger moest ze me helemaal met
inktpen op een lichtbak overtrekken,
maar sinds 1998 scant ze me in en
word ik digitaal verstuurd. Als ze tenminste tijd voor me heeft, want soms
sta ik er ook gewoon niet in. Dan is
mevrouw weer op vakantie geweest.
Kunnen we nog lang van jouw
avonturen genieten?
Ik hoop het wel want De Rozet is
natuurlijk fantastisch om in te staan.
Maar ik wil wel dicht bij mezelf blijven
en niks forceren voor de leukigheid.
Alles aan mij is echt echt.

eerste schetsen
van Roosje

moeder Roza
in 1988

Oh, dus je bent ook echt blond?
(Einde gesprek)

Dat moet soms ook nadelen
hebben.
Jazeker, dat is ook zo. Ik probeer al
ken
langer met Susan Wolters afspraken
te maken over de manier waarop
p ze
me neerzet; het is toch vaak wel een
beetje een karikatuur wat ze van me
dje.
maakt, een beetje een dom blondje.
En dat ben je niet?
(Roosje zucht diep, kijkt de interviewer geërgerd aan en er valt
een enigszins pijnlijke stilte.) Neee
natuurlijk niet ! Maar dat beeld willen
de mensen graag zien, denk ik. Alle
omen
echt slimme dingen die ik zeg komen
en
natuurlijk niet in het stripje. Ik ben
otibijvoorbeeld heel politiek geëmotisen
oneerd, maar dat weten de mensen
niet.

Zo verscheen
Roosje in mei 1993
voor het eerst op
de voorpagina
van de Rozet.

Roosjes’ hoogtepunten
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Roosje feliciteert de Rozet 2012

Heeft u nog
leuke mopjes
voor Roosje
stuur ze dan
op naar

susan@wolterscreative.nl
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De Rozet zou De Rozet niet zijn zonder de vele mooie foto’s van onze Hoffotogaaf Henk Baron,
hij begon voorzichtig, met af en toe een foto, maar is al zeker zo’n 15 jaar onze hofleverancier
Hij was er bij... bij hoog bezoek

Paul Rosenmuller

Erica Terpstra

... bij sport

schoolvoetbal

... bij (bijna) rampen

BVC 90 jaar

... en natuurlijk
veel mooie
natuurfoto’s

... en bij hoog en laag

natuurlijk maar een kleine greep..
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23 april 1987 ... de eerste Rozet, de voorpagina van die krant zag u al als voorpagina van dit jubileumkatern.
Er zouden er in 1987 nog 16 volgen, hierbij de voorpagina’s van dit eerste jaar. Het eerste ‘eigen’ lokale krantennieuws

Van harte!!
Beste Nicolette en Albert
Laat ik beginnen met jullie te feliciteren met het 25jarig bestaan
van de “Rozet”. Een hele mijlpaal, waar jullie beiden gerust trots
op mogen zijn. Zoals ik in de omgeving van de mensen hoor kijken ze er allemaal naar uit. GEWELDIG, want toen jullie begonnen, moest je het maar afwachten. Het zal volgens mij toch wel
een gok geweest zijn. Het is een groot succes geworden. Daar
mogen jullie zeker trots op zijn.
Het gros van de mensen kijkt er naar uit. Dat alleen geeft al voldoening en zeker de wil om door te gaan.
Dan ben ik ook een beetje trots, dat THEO daar 22 jaar aan heeft
bijgedragen. Hij zou er een feest-column van gemaakt hebben,
maar dat is niet mijn hobby. Nog hoor ik nog weleens dat ze
Theo’s verhalen missen.
Daarom vond ik deze felicitatie per krant wel op zijn plaats.
Nicolette en Albert,
Ga zo door, voorlopig nog 25 jaar erbij met veel succes en misschien nog eens eens tot ziens.
Hartelijke groeten
Riet van den Berg-Coppens
Redactie....proficiat met het 25 jaar
bestaan!
Groet van Wil
Gipman.

Hallo Albert en Nicolette,
Wat vliegt de tijd: alweer 25 jaar de
Rozet .
Ik kan me nog goed herineren hoe
het begonnen is.
Gefeliciteerd!!!!
groetjes, Stijnie
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Van harte!!
DE ROZET bestaat 25 jaar
Hartelijk Gefeliciteerd met dit jubileum.
Ik denk dat de H.Remigiusparochie zo ongeveer 18 jaar
kerkberichten plaatst in De Rozet.
Nicolette, dit is steeds tot grote tevredenheid geweest. Is er
iets mis, iets vergeten, of te laat doorgegeven geworden,
dan kon dit altijd - mits binnen de redelijke tijd - nog gewijzigd worden.
De Rozet een fijne krant om te lezen, maar ook om zaken
mee te doen.
Wij wensen De Rozet veel geluk en veel succes voor de
toekomst.
Kerkbestuur H.Remigius, Leuth
vice-voorzitter, Diny Rutten

Katholieke Belangen Organisatie
voor Senioren, afd. Beek, gem.
Ubbergen
feliciteert DE ROZET met haar 5e
lustrum; wil hier ook de drukker,
Janssen Pers uit Gennep bij betrekken.
U bent een nuttige en gezellige
huis-aan-huis krant.
De KBO afd. Beek, gem. Ubbergen
wenst u al het goede voor de toekomst.
Leonie Schotvanger-Gockel
Voorzitter

Beste redactieleden
van de Rozet,
Allereerst waardering
voor het werk dat jullie verrichten om
iedere keer weer een
mooie uitgave van de
Rozet op te zetten.
Heerlijk om er iedere
keer weer het regionale nieuws te bekijken.
Met
vriendelijke
groet
Marcel Vosters
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Scholten Milllingen BV | Vertrouwde kwaliteit voor een scherpe prijs

Autocrew Toyota Scholten Millingen
in een nieuw jasje!
Een nieuwe look
met onder andere:
- Een nieuwe showroom
- Vers geschilderd pand

maar wél dezelfde
betrouwbare
medewerkers!

Natuurlijk willen wij dit met u vieren!
Graag toasten we met u op onze

feestelijke openingsshow
in het weekend van 21 en 22 april
len
a
h
u
N
01 3
2
1
0
01- alen!
bet p!
Geld

Let o ost geld
k
lenen

Poffertjeskraam

Profiteer v
aanbieding an
en!

Scholten Milllingen BV
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Heerbaan 264 - Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481 - 433700
www.scholtenmillingen.nl

