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Opnieuw vandalisme
Er zijn eind december diverse vernielingen met behulp van graffiti gepleegd
in de Ooijpolder. Deze keer waren
kunstwerken en borden langs de
Erlecomsedam, de Ooijse Bandijk en
de Ooysedijk het doelwit.

Een herinneringsbank langs de
Erlecomsedam in Ooij, met zicht op de
Waal tegenover de Reomie, is eind
december beklad. De bank was daar
enkele jaren geleden geplaatst als herinnering aan politieman Edwin
Franssen (1963-2017). Hij werkte in de
gemeente Berg en Dal, maar die zijn
laatste jaren bracht hij door bij de
Politie te Water. Vandaar ook dat het
bankje bij de Waal is geplaatst, in de

gemeente Berg en Dal.
Ook het herinneringsmonument uit de
hoogwatertijd met evacuatie uit 1995
van Marjolijn Rigtering uit Millingen
aan de Rijn viel ten prooi aan vandalisme. En opnieuw is het monument
Circul van Ooij niet vergeten.
Bericht van Wijkagenten polder
Berg en Dal
De wijkagenten van de Ooijpolder lieten op Facebook het volgende weten:
‘De laatste tijd zien wij op steeds meer
plekken graffiti / bekladdingen in en
rondom Ooij. Enkele bewoners hebben
dit ook bij ons gemeld en kennelijk zou
dit al langere tijd zo zijn.
Jammer dat dit soort vernielingen
gepleegd worden. Dit kost de maatschappij geld en komt het straatbeeld
niet ten goede.
Mocht u meer weten over wie er verantwoordelijk is, laat dit ons dan
weten!
Via
een
bericht
op
Instagram/Facebook, www.politie.nl of
anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl’
Foto’s: Henk Baron

oplage: 25.000

Weer beslag op de kerk in
Groesbeek-De Horst
GROESBEEK. Het parochiebestuur
heeft rond de kerst in de pers laten
weten dat de kerk op de Horst verkocht is, dat is echter niet waar, de
verkoop is tijdig geblokkeerd door
een beslag.
Het kerkbestuur heeft de wens van de
bewoners en parochianen op De Horst,
uitgesproken in een petitie in mei van
dit jaar, naast zich neergelegd. Sinds
begin 2019 is de werkgroep 'Hart van
de Horst', samen met STEP, de
Wijkraad en Hofmans Vastgoed aan het
onderzoeken hoe zij het huidige dorpshuis in de kerk kunnen vestigen.
Er zijn diverse gesprekken gevoerd en
intenties uitgesproken. Deze zijn uiteraard ook gedeeld met het kerkbestuur.
Hofmans Vastgoed zou de kerk aankopen, omdat zij de financiële middelen
per direct beschikbaar heeft en daarmee het eigendom voor de realisatie
van een dorpshuis veiligstelt. De stichting STEP zou met behulp van subsidies, opbrengst van verkoop van De
Slenk en fundraising de verbouwing

Millingen a/d Rijn, Kekerdom
Erlecom, Leuth, Ooij, Persingen,
Beek, Ubbergen, Berg en Dal,
Nijmegen-oost, Groesbeek,
de Horst, Breedeweg
Heilig Landstichting
Kranenburg, Wyler,
Zyfflich, Keeken, Bimmen

van de kerk realiseren. Het kerkbestuur
zag veel in deze plannen, en reageerde
in juni positief op het bod van Hofmans
Vastgoed.
Het kerkbestuur baalde intussen dat
Spierings met zijn bedrijf beslag had
gelegd op de kerk. Na de beslaglegging
en dreigende juridische stappen heeft
het kerkbestuur kennelijk een ommezwaai gemaakt. Hier is op geen enkele
wijze over gecommuniceerd met de
diverse betrokken partijen. Vol ongeloof heeft Hofmans Vastgoed in de
week voor de kerst uiteindelijk beslag
moeten laten leggen op de kerk.
Spierings meende dat hij na het persbericht van het kerkbestuur al wijzigingen
in de kerk kon aanbrengen, en sloot de
Mariakapel: onrechtmatige handelingen gezien het beslag. De rechter zal nu
een besluit moeten nemen wie het eerste recht van koop heeft, de parochie
blijft nog eigenaar. De tijd zal moeten
uitwijzen welke bestemming de kerk
gaat krijgen.
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Eerste Communie
en Vormsel
coronaproof
in Millingen
Onder kerkberichten parochie Maria
ten Hemelopneming in deze Rozet lees
je hoe Eerste Communie en Vormsel in
mei 2021 worden aangeboden met aanpassingen vanwege corona.

Opnieuw
schaap gestolen
uit de kerststal
in Berg en Dal

Voedselbank Groesbeek e.o. uit de
brand dankzij donaties
Begin december heeft in dit blad een
artikel gestaan over de financiële situatie van de Voedselbank Groesbeek e.o.
Deze was nijpend geworden doordat er
huur betaald moest gaan worden voor
het pand waar de voedselbank begin
2021 naartoe verhuist.
De oproep heeft een geweldige respons
opgeleverd. Door particulieren is ruim
€ 15.000 gedoneerd, waarvan ongeveer
een kwart via de doneerknop op de
website van de voedselbank. Giften van
meer dan € 100 waren geen uitzondering.
Daarnaast hebben enkele bedrijven
geld gedoneerd. De grootste daarvan is
Faas Commerce bv, een Internetwinkel
in Heumen. Directeur Elia van de
Bovenkamp heeft samen met zijn
vader, die vrijwilliger is bij de voedselbank, toegezegd om drie jaar lang de
kale huur te betalen.
Als gevolg van deze hartverwarmende
respons hoeft de voedselbank zich geen
zorgen te maken over het nakomen van

het 5-jaars huurcontract en de bijbehorende energielasten.
De voedselbank beschikt niet over de
adressen van alle gevers en wil daarom
langs deze weg iedereen die heeft gedoneerd, hartelijk bedanken voor zijn of
haar steun.

Langere lockdown? en vaccinatieroute
Afgelopen zondag was er weer een Catshuisoverleg tussen
Kabinet, RIVM en andere betrokkenen over de coronamaatregelen. Omdat de besmettingscijfers niet substantieel
omlaag gaan wordt de lockdown waarschijnlijk met drie
weken verlengd. Aanscherping van de maatregelen wordt
ook niet uitgesloten. De besmettingscijfers zijn nog steeds
veel te hoog, bovendien is de engelse variant van het virus
(veel besmettelijker) in Nederland opgedoken.
Het kabinet maakt vandaag, dinsdagavond, op een persconferentie bekend hoe het na 19 januari verder gaat. Er wordt
nog gekeken of de basisscholen iets eerder open kunnen.
Routekaart vaccinatiebeleid

Net na nieuwjaar is er opnieuw een
schaap gestolen uit de Kerststal aan de
Oude Kleefsebaan in Berg en dal. Het
gaat om het onlangs door de
Rotaryclub Rijk van Nijmegen
geschonken schaap, een ram. Heeft
iemand iets gezien?
Foto: Henk Baron

Vorige week woensdag is het vaccinatieprogramma in
Nederland van start gegaan. De eerste vaccinaties met het
Biontechvaccin waren voor medewerkers acute zorg en verpleeghuiszorg.
In onderstaande illustratie kunt u lezen wanneer u ongeveer
aan de beurt bent voor de vaccinatie. E.e.a. is en blijft natuurlijk wel afhankelijk van de levering van het aantal vaccins en
de snelheid waarmee nieuwe vaccins op de markt worden
toegelaten. Tot nu zijn alleen Biontech/Pfizer en Moderna
goedgekeurd door de EMA. Van Moderna werden de eerste
vaccinaties gisteren in Nederland geleverd. Naar verwachting vraagt Astra Zeneca komende week toelating aan.

SHIATSU-MASSAGE
& ACUPUNCTUUR
Opnieuw schaap gestolen

bij gezondheidsklachten
www.floorpieper.nl
Floor Pieper
Beek - Iepstraat 11
T: 06 57 59 66 81
Veelal vergoed door verzekeraars

Afspraak maken is mogelijk
via de website of telefonisch

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid
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Administratie
Jaarrekeningen
Belastingen
Advisering
Startersbegeleiding

T

Kleding Stomerij
depot
reparatie

SCHOONENBURGSEWEG 11
6611 AA OVERASSELT
TEL: (024) 782 05 44

Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

4 personen gourmet
Compleet: vlees, salade, saus,
stokbrood, champignons,
uitjes, paprika
€ 5 0 , - g ra t i s t h u i s b e zo rg d .
Tel: 06 - 5120 2977

Complete badkamer/toilet verbouwing
Dealer van o.a.:

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant
ONDERHOUD

024-6633100
GEOPEND Elke maandag, donderdag, vrijdag
en zaterdag van 10 tot 16 uur
Laatste zondag van de maand van 12 tot 16 uur

VERBOUW AANBOUW

www.dewijse-timmerbedrijf.nl
Telefoon: 06-38310576

www.frankbv.nl

Inname: alleen maandag van 10-15 u. ivm corona

Industrieweg 19, Groesbeek - 06-11199935
Email: kringloopgbk@hotmail.nl
www.kringloop-groesbeek.eu

Arno's Haarmode
Tel. 0481-433407

RAMEN - DEUREN - SERRES
Telefoon: (024) - 388 3273
www.vblkozijnen.nl

Varkensschnitzel
gepaneerd /ongepaneerd

500 gram
€ 5.25

gram
V filet lapjes alle soorten 500€ 4.95

U heeft (ver)bouwplannen?

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl

Winter grillworstjes

5 halen
4 betalen

Casselerrib vers gerookt

100 gram
€ 1.49

gram
Saksische Leverworst 100€ 0.89
Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 14-23 januari

12 januari 2021

Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

Geen spoed - wel politie:
0900-8844
GGD 024-3297297
DIERENPOLITIE: 144
Brandweer: 024-355 55 55 of 112
POLITIE:
Steunpunt Millingen, Heerbaan 115 Millingen alleen op afspraak: 0900-8844
Steunpunt Groesbeek, Dorpsplein 1 Groesbeek (gemeentehuis) alleen op afspraak:
0900-8844
AED Beheer Ubbergen: tel 024 6843423
AED (defibrillator) locaties:
- Kekerdom: Kulturhus Schoolstraat 7, +
Botsestraat 37 + Vissersstraat 21
-Leuth: Spar Kerkplein + Overhaag +VVLK
- Erlecom: garage Erlecomseweg 42,
- Ooij: SVO + Spar Reiner van Ooiplein +
Marialaan 9 + Oortjeshekken + B&B
Nachtje Ooij, Ooijse Bandijk 9
- Ubbergen: Rijksstr.w.56,Ubbergensdijk 11
- Beek: Nieuwe Holleweg 1 + Kwartelstr.4
+ Nesciostr. 19
-Berg en Dal: flat B Stollenbergw. 102-138;
Appartementencomplex Groot Berg en Dal,
Oude Kleefsebaan 221,
-Persingen, Groot Kuppenhof, Leuthsestr.13
MELD MISDAAD ANONIEM
0800-7000
AANGEREDEN REEWILD
Bij Grofwild aanrijdingen (reeën en zwijnen)
dient men 112 te bellen. De politie zal dan de
dienstdoende persoon oproepen. Andere aangereden dieren kunt u ook melden bij de politie, deze meldingen zullen, indien nodig,
met hulp van de dierenambulance worden afgehandeld.
GEMEENTEHUIS:
• Gem. Berg en Dal, Dorpsplein 1, tel.14024
Locatie Millingen: Kulturhus.

Nutsbedrijven e.d.
NUON:Service nummer: 0900-0808;
bereikbaar ma. t/m vrij. 08.00-17.00 uur
LIANDER NETBEHEER
Nationaal storingsnummer gaslucht,
elektriciteits-, gas- of meterstoring:
0800-9009 www.meterkastman.nl
Meldingen voor storingen in de openbare
verlichting: 088-5426320
ZIGGO storing 0900-1884
VITENS: Servicenummer: 0900-0650 (0,10
/ min), bereikbaar ma. t/m vr. 08.00-17.00 u.
Storingsnummer: 0800-0359 (24u/d) gratis
Waterschap Rivierenland
Postbus 599 AN Tiel, tel. 0344-649090
Zuiveringsschap Rivierenland
Voorlichtingcentrum Jonkerstraat 42,
6551 DK Weurt. Tel: 024-3779529

Medisch / Sociaal
Verpleeghuis Kalorama, tel:024-6847777
EHBO Beek-Ubbergen
Postbus 11, 6573 ZG Beek
E: info@ehbobeekubbergen.nl
W: www.ehbobeekubbergen.nl
EHBO Millingen a/d Rijn-Kekerdom
secr.: Mw. J. Vergeer, Lijsterbesstr. 70, 6566
WC Millingen, 06-54252398, email:
secretaris@ehbomillingenkekerdom.nl
E.H.B.O. vereniging Ooij- Persingen.
mw.P.Brugman(secretaris), Pr.Irenestraat 29
6566 BM Millingen.Tel.:0481-431748
GGD GELDERLAND-ZUID
www.ggdgelderlandzuid.nl
algemeen nummer: (088) 144 7 144
afd. Jeugdgezondheidszorg 088-1447111
Beek-Ubbergen, Kulturhus, Roerdompstraat 6F, spreekuur donderdag 13.30-14.15.
Millingen, Heerbaan 115, spreekuur woensdag van 14.30-15.15.
Groesbeek, Op de Paap 10, spreekuur
Woensdag 9.00 - 10.00
SCHULDHULPBUDDY Berg en Dal. Tel. 06130 817 34. www.schuldhulpbuddy.nl
GESLACHTSZIEKTEN: (088) 144 71 20
seksuelegezondheid@ggdgelderlandzuid.nl
AIDS: Informatie via antwoordapparaat tel:
024-3231600
Bezoekadres GGD: Groenewoudseweg
275, Nijmegen
Kraamzorg Zuid-Gelderland
Kraamzorg Zuid-Gelderland, T 024 – 30 94
800, E info@kraamzorgzuidgelderland.nl
PRAKT. v. FYSIOTH. & MANUELE
THERAPIE VINK
• Leuth: Hengemunde 42, 024-6632784
• Millingen: Nielingen 91, 0481-432500
FYSIOTHERAPIE MILLINGEN E.O.
• Millingen: B.N.M. Jongerius,
Rustenburgweg 16, 0481-431573
• Leuth: Kerkplein 8, 024-6631658
www.fysiomillingen.nl
DE ORTHOPEDAGOGENPRAKTIJK
Kerkberg 18, 6573 DN Beek-Ubbergen
024 8488721 www.doppnijmegen.nl
Fysiotherapie Beek Ubbergen
Fysiotherapie - Manuele therapie
Kinderfysiotherapie - Dry Needling
Verbindingsweg 8, Beek, 024-6843575
beek@fysioboonstra.nl
www.fysiotherapiebeekubbergen.nl
DIËTISTENPRAKTIJK EvE
Mw. E. van Etteger T: 06.44330685
Ooij: De Bouwkamp 1H
Millingen: Heerbaan 121
Beek-Ubbergen: Oude Gracht 16
FYSIOTHERAPIE OOIJ
Praktijk voor fysio- & manuele therapie
Reiner v.Ooiplein 3, Ooij T 024-6631421
W www.fysiotherapie-ooij.nl

kijk voor actualiteit op
www.kaaijadvocaten.nl
tel. 024-3245937
Wijkverpleging ZZG zorggroep
Onze kleinschalige teams wijkverpleging
bieden zorg thuis. Vertrouwde gezichten voor
dagelijkse verzorging, verpleegkundige- en
medische zorg, advies en voorlichting, zorg
bij laatste levensfase. T 024 – 366 57 77,
www.zzgzorggroep.nl.
ZZG zorggroep ook voor beschermd wonen
en herstelzorg voor ouderen.
STERKER SOCIAAL WERK
Voor gratis hulp, informatie en advies. Tel.
088 - 00 11 333. Ma. t/m vrij. van 09.00 17.00 uur. www.sterker.nl
MANTELZORG BERG EN DAL
Tel.06-13 85 91 06
info@mantelzorgbergendal.nl
www.mantelzorgbergendal.nl
SENSOOR: 0900-0767. www.sensoor.nl
Altijd tijd voor een gesprek.
BURO SLACHTOFFERHULP
Spreekuur Nijmegen: St. Annastraat 172,
6524 GT Nijmegen, tel: 0900-0101 0243233322 van 9-17u., op feestdagen gesloten
TEL. HULPDIENST VOOR DIABETEN
9-17 uur: hulpverlening en voorlichting
033-463 05 66, mail: infolijn@dvn.nl.
BELANGENGROEP EPILEPSIE NIJM. E.O.:
Millingen: Jack Verkerk, tel: 0481-431816
PRAKTIJK VOOR OPVOEDKUNDIGE HULP
Mw.Drs. D.C.Jacobs, Orthopedagoge/
Kinderpsygotherapeute, tel: 024-6843933
HULPDIENST ‘OM ELKAAR’ geestelijke ondersteuning middels gesprekken en bezoek afleggen; 024-3238607
HELEN DOWNING INST. GROESBEEK
Centrum voor begeleiding van mensen met
kanker. Inlichtingen dagelijks 09.30-16.00
uur 024-6843620
ANONIEME INCEST OVERLEVENDEN:
www.sia-nederland.nl
LAND. ST. OUDERS V. DRUGGEBRUIKERS
tel. hulpdienst 0900-5152244
AMEVEDI: Gratis registratie van vermiste
gevonden huisdieren, tel: 08800-64687
HUURDERS VERENIGING WOONBELANG
Postbus 75, 6560 AB Groesbeek
info@hv-woonbelang.nl
http://www.hv-woonbelang.nl/
HUURDERSVERENIGING
Millingen aan de Rijn, p/a Klaproos 10,
6566 HM. Contact via de website:
www.hvmadr.nl. E-mail: info@hvmadr.nl
De Kentering voor mensen in / uit de psychiatrie: informatie, ondersteuning, lotgenotencontact, belangenbehartiging!
Open werkdagen 10-16 uur, Limoslaan 10
6523 RZ Nijmegen, Telefoon: 024-3249975
www.dekentering.info
WMO-Adviesgroep Berg en Dal: voor
kosteloos en onafhankelijk advies. Wij behartigen de belangen van al diegenen die een
beroep doen op de Wmo, met of zonder een
beperking. Correspondentie: Haydnstraat
16, 6561 EE Groesbeek (gem. Berg en Dal).
Tel: 06 - 1341 5975
E: info@wmoadviesgroepbergendal.nl
W: www.wmoadviesgroepbergendal.nl
Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling voor lokaal welzijnswerk. Wij ondersteunen en stimuleren mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling,
zowel individueel als groepsgewijs.
Postbus 109 6560AC Groesbeek | telefoon
085 040 60 66 | www.fortewelzijn.nl

Heeft u hulp of ondersteuning nodig?
Neem dan contact op met het
Sociaal Team Berg en Dal.
Telefoon: 024 - 751 65 20
Bereikbaar op werkdagen tijdens
kantoortijden (09.00 – 14.30 uur)
OOSTERPOORT
Verhuurt woningen in de gemeenten
Berg en Dal en Heumen
Bezoekadres: Atelierweg 12, Groesbeek
Openingstijden: ma t/m vrij van 8.30 - 12.30u
Telefonisch: ma t/m do van 8.30 - 16.00u
Postadres: Postbus 31, 6560 AA,Groesbeek
Tel (024) 399 55 55 Fax (024) 397 15 50
info@oosterpoortwoon.nl
www.oosterpoortwoon.nl Reparatieverzoeken
kunt u melden tijdens openingstijden via tel (024)
399 55 55 keuze 1. Of mail uw verzoek naar
reparatie@oosterpoortwoon.nl
Bij calamiteiten buiten kantooruren hoort u een
doorverwijzing via ons antwoordapparaat.
WAARDWONEN
Bezoekadres: Heerbaan 170,
6566 EV Millingen aan de Rijn
Postadres: Postbus 43, 6850 AA Huissen
U kunt een een afspraak maken via telefoonnummer 026 – 326 30 50 of
info@waardwonen.nl.
W: www.waardwonen.nl

Senioren
VRAAG & ANTWOORD TELEFOON
VOOR OUDEREN KBO - PCOB
030-3400655
De Zonnebloem:
regiosecretariaat: 024-3777749
SWOM (st.welzijn ouderen Millingen)
Kulturhus Den Ienloop, Heerbaan 115.
Werkdagen 9-11uur. telefoon 0481-431105
swom@hetnet.nl, www.swom-millingen.nl
LANGER THUIS IN NIJMEGEN
Tel. 088 - 00 171 21. Ma. t/m vrij. van 09.00
- 12.30 uur.www.langerthuisnijmegen.nl
Mantelzorg Nijmegen,Tel. 088 - 00 11 333

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222
KBOBeek: Iedere donderdagmiddag van 14
– 17 uur – Voor alle senioren in Beek inloopmiddag KBO-Soos in de foyer van het Kulturhus. Woensdag v.a. 14.30u. koersbal in ‘t
Höfke
Thuiszorg Gasthuis Sint Jan de Deo
Aanmelding en informatie over verpleging,
verzorging en begeleiding thuis via Servicetelefoon van het Gasthuis, telefoon 0481-43
30 35 (tussen 9.00 en 15.00 uur).
Dagbesteding en dagopvang Gasthuis
Sint Jan de Deo
Inlichtingen via Servicetelefoon van het
Gasthuis, telefoon 0481-43 30 35 (tussen
9.00 en 15.00 uur).
Gasthuis Millingen, St. Willibrordstraat 1
telefoon 0481-431644,
info@gasthuismillingen.nl
www.gasthuismillingen.nl
Ouderenadviseurs Millingen aan de Rijn:
Ida Jansen: 0481-431955
Ouderadviseurs in de gemeente Berg en
Dal:
u kunt bij ons terecht voor informatie, advies
en ondersteuning in de kerndorpen Berg en
Dal, Groesbeek en de Polder. Wilt u in contact komen met een van de ouderadviseurs?
Bel dan het telefoonnummer: 06-30763931

Kinderen / Peuters
KION kinderopvang
Beek:
Kinderdagverblijf Ollikido (0-4 jaar)
(024) 684 16 73
Peutergroep Ollikido (2-4 jaar)
(024) 684 29 44
Bso Villa Hoog en Laag (4-12 jaar)
(024) 205 33 13
Ooij:
Kinderdagverblijf Op Weg (0-4 jaar)
06 51 78 03 37
Peutergroep Op Weg (2-4 jaar)
06 51 70 28 20
Bso Op Weg (4-12 jaar)
06 33 63 59 01
Informatie: www.kion.nl - bel met
(024) 382 26 55 of loop gerust binnen!
Beek:
Ruilhus
(speelgoedruilbank),
Kulturhus, ingang achterzijde. Alleen op
afspraak open. Afspraak maken kan via het
contactformulier op www.ruilhus.nl
Via de mail: ruilhus@hotmail.dom
Of WhatsApp: 06 442 159 73
Of via Facebook Messenger.
Millingen:
Kinderopvang Humankind, 't Gengske 5
6566 WB Millingen aan de Rijn
1. Kinderdagverblijf De Kinderkorf
t. 0481-225250, 07:00-18.30 uur
2. Buitenschoolse Opvang Op Stelten
t. 0481-225120. Vóór en ná school en
tijdens vakanties, 07.00 - 18.30 uur
3. Peuteropvang Engel en Bengel
t. 0481-225130, ma-vrij 08.45-12.45 uur
Voor informatie: Regio Gelderland,
tel.0315-641.443
Berg & Dal: Kindercentrum Domino:
Kinderdagverblijf, peutergroep &
Buitenschoolse Opvang
Kerstendalseweg 17/Patrijsweg 2, (024)
6843424. Inlichtingen 024 3976320 of
www.Kindercentrum-domino.nl

Openingstijden bieb
met medewerkers
(Bibliotheken zijn ruimer geopend zonder
medewerkers. Voor zelfstandig zoeken, lenen
en inleveren.Kijk op obgz.nl/openingstijden)
Beek: ma, di en wo: 13 – 17u
do*: 11-15u, vr: 9-13u
Ooij: wo*: 12-14.30u; do: 9.30 -11.30u
Kekerdom: do: 12.30-14.30u
Leuth: ma: 10-12u, do: 15-17u
Millingen: ma:14.30-17; wo en vr: 13.30-17
Groesbeek: ma, wo, do,: 14-18u
di: 9.30-18 u, vrij: 14-20u, za: 10-14u
*Alleen hulpkracht of vrijwilliger aanwezig

Ziekenhuizen
Bel voor bezoekuren:
GROESBEEK
• Dekkerswald, tel: 024-6859911.
NIJMEGEN
• Canisius/Wilhelmina, tel: 024-3657657;
• Radboudziekenhuis, tel: 024-3611111;
• St.Maartenskliniek, tel: 024-3659911

Weekend Diensten
Tandartsen: Voor dienstdoende tandarts
bellen: 024-3244200
Huisartsen:
avond- en weekenddiensten voor alle huisartsen: wekelijks van 17.00-08.00 en vrij.
17.00-ma. 08.00: 0900-8880 (€0,10 p.min.)
• Dr. de Graaf en Dr. Veldhoven, gewoon
afsprakennummer: 024-6843356
• Huisartsengoep Milbergen, Dhr. Behr,
Mw. Houben-vd Berg, Dhr. Janssen, Mw.
vd Ligt, Mw. vd Schoot. A.M. Liefferink,
I.J.M.
Langenhuijzen-Maassen,
Dhr.
Krijgsman, Dhr. Leurs en Mw. Hund
centrale afspraken nummer: 024-6632111
Dierenarts
•Weekend diensten dierenartsen praktijk
Groesbeek e.o. bel: 024-397 29 00
• Drs. Bakker dierenkl. Ooijpold. Botsestr.
31 Kekerdom,Tel. 0481-433837
APOTHEKEN
Radboud Apotheek + huisartsenpost:

7 DAGEN P/WEEK 24 UUR PER DAG,
naast de hoofdingang 024-361 91 91
DIERENAMBULANCE NIJM.E.O.
Voor vervoer van huisdieren naar de dierenarts en voor hulp aan dieren in nood.
Info: 024-3562580 Alarm: 024-3550222
Diabeteslijn: 033-4630566 info@dvn.nl,
voor alle vragen over Diabetesver. Ned.
(24 uur per dag, ‘s nachts uitsluitend in geval
van nood)

Kerkdiensten
BEEK
• Protestantse kerk,
- alleen wanneer datum genoemd
OOIJ
• St.Hubertus (zie kerkpagina)
MILLINGEN A/D RIJN
• H.Antonius van Padua (zie kerkpagina)
BERG & DAL
• O.L.Vrouw vh H.Hart - zondag 10.30 uur
H.LANDSTICHTING
• Cenakelkerk - zondag om 11.00 uur
GROESBEEK
• Protestantse kerk - zondag om 10.00 uur
• Cosmas&Damianus, zon. 10u
BREEDEWEG
• H. Antonius, zondag om 09:30 uur
NIJMEGEN-OOST
• H.Maria Geboorte Parochie, Mariaplein
Ma. t/m za. 19.00 uur. Zo. 09.00 en 10.30.
Stille aanb. en sacr. van Vergeving: ma t/m
vr. na de mis tot 20.30 (do. 16-18 uur) tel:
3221371. www.mariageboorte.nl
Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7.
elke zondag 10.30 uur, en elke 2e woensdag van de maand om 10.00 uur een viering georganiseerd door de KBO.
www.effataparochie.nl
NIJMEGEN-CENTRUM
• Petrus Canisiuskerk, Molenstraat
H.H. Missen elke werkdag 12.15 u,
zondagen 09.30u en 10.30 u.
Kerk open elke werkdag 09.30u-17.00u,
zondagen 09.00u-13.00u, elke eerste koopzondag v.d. maand 09.00-17.00 u.
Tel. 024-3226480; www.canisiuskerk.nl

Wat is er te doen?
RUSTIG DE LOCKDOWN
AFWACHTEN

Donorregister
12.900 inwoners van Berg
en Dal ontvangen brief over
invullen keuze
Donorregister
9 miljoen volwassen hebben
al eigen keuze ingevuld op
donorregister.nl
Iedereen vanaf 18 jaar in de gemeente Berg en Dal die nog geen keuze
heeft ingevuld in het Donorregister,
ontvangt uiterlijk 16 januari een
brief met de vraag dat alsnog te
doen.
Het
ministerie
van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
verstuurt brieven naar ongeveer
12.900 inwoners van Berg en Dal.
Sinds 1 juli 2020 heeft Nederland een
nieuwe donorwet. Iedereen vanaf 18
jaar komt in het Donorregister. Je kunt
je
keuze
zelf
invullen
op
www.donorregister.nl. Maak je geen
keuze? Dan kom je in het register met
‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’.
Dat betekent dat je organen en weefsels
na je overlijden naar een patiënt kunnen
gaan. Minister van Ark van het ministerie van VWS: “Orgaandonatie is geen
makkelijk onderwerp om over te praten, maar het is belangrijk dat iedereen
bewust zijn of haar keuze invult in het
Donorregister. Op dit moment hebben 9
miljoen volwassenen dit al gedaan.”
Brieven van het Donorregister
Om mensen die nog een keuze moeten
invullen hieraan te herinneren, verstuurt het ministerie van VWS brieven.
Bij de brieven zit een formulier waarop
je je keuze kan invullen. Als je al weet
welke van de vier mogelijkheden je
kiest, hoef je niet op de brief te wachten. Je kunt je keuze op ieder moment
invullen
óf
wijzigen
via
www.donorregister.nl.
Inwoners van de gemeente Berg en Dal
die nog geen keuze hebben ingevuld,
ontvangen de eerste brief rond 16 januari. Als je zes weken na ontvangst van
de brief geen keuze hebt ingevuld, krijg
je een tweede brief. Onderneem je
daarna nog steeds geen actie, dan kom
je met ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het Donorregister. Ook hierover ontvang je een bevestigingsbrief.
Bekijk hier de Nederlandstalige brief
en de brief in andere talen.
Dit vulden inwoners van Berg en Dal
in
Tot 1 december 2020 vulde 55,9% van
de inwoners van Berg en Dal vanaf 18
jaar zijn keuze over orgaan- en weefsel-
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COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533 F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com
De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: v. Raay Diervoeders
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl
Inleveradressen kopij:
LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
MILLINGEN A/D RIJN
Atelier Mimi, Heerbaaan 174 a
T: 0481- 432069
Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

INTERNATIONALE KEUKEN
BALKANSPECIALITEITEN

EL TORO
WIJ ZIJN OPEN VOOR
ETEN AFHALEN
BESTEL TELEFONISCH

Tel.: 0049-2826-419
Große Straße 80, Kranenburg
donatie in. Van de ingevulde keuzes
gaat het bij 56,8% om toestemming
voor orgaandonatie na overlijden.
31,4% wil geen orgaandonor worden
en 11,8% laat deze keuze over aan de
partner, familie of iemand anders.
Verhalen van keuzemakers
Welke keuze je maakt over het doneren
van organen en weefsels, bepaal je zelf.
Ook kun je je keuze altijd veranderen in
het Donorregister. Vind je het lastig om
een keuze te maken? Dan kan het helpen om de verhalen van mensen die al
een keuze maakten te lezen.
Meer weten?
Ga voor meer informatie in het
Nederlands en andere talen naar donorregister.nl. Ook kun je kijken op hoewerktorgaandonatie.nl. Daar krijg je
stap voor stap uitleg over hoe orgaandonatie werkt. Bel voor vragen over het
Donorregister of hulp bij het invullen
van je keuze naar 0900 - 821 21 66. Het
Donorregister is ook bereikbaar per email via het contactformulier op de
website.

De Rozet
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BON VOOR 'ROZETJES'
Rozetjes dienen contant en met gepast geld
te worden voldaan.
Gebruik uitsluitend dit formulier

Voorwaarden
* Alleen voor privé doeleinden
* Niet voor handelsdoeleinden
* Geen familieberichten of wensen
* Tussen de woorden steeds één hokje open laten
* Ook voor leestekens een hokje gebruiken
* Onleesbare advertenties worden geweigerd
* Uiterste inleverdatum: vrijdag voorafgaande
aan de volgende editie
* Geen geld terug bij onjuist gebruik

Let : niet voor zakelijke- of familieadvertenties
2,50
op

inleveradressen

3,00

Beek:

3,50

De Redactie, Rijksstraatweg 92a;
Primera de Postkoets, Waterstraat 64

4,00

Millingen a/d Rijn:

4,50

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

Rozetjes

Te huur aangeboden bedrijfsruimte 115m2

Te koop gevraagd oude
vuilnisbak uit Nijmegen.
Tel. 06-10534399

(horecacat. 1) incl. bedrijfswoning 75m2 te Beek.
Ruime achtertuin met voldoende eigen parkeergelegenheid. Huurprijs € 1.350 per maand.
Contact: 06 - 12 53 34 72

6,00

Exclusief uw flyer of folder mee in de Rozet?
Nu ook in Groesbeek mogelijk!

De Rozet

mail naar bezorgdienstderozet@gmail.com
of bel naar 06 - 2350.2075

voor al uw familieberichten

Dankbetuiging
Theo Rossen

Gezocht: oppas voor teckel. 3 halve + evt 2 hele
dagen. Kan niet bij huisdieren en kinderen. Nodig tot
november. 06-45022491

09-04-1935/11-12-20
Via deze weg willen wij graag de familie, de
buurt, vrienden en bekenden, alsmede Henk
voor de fotoreportage, bedanken voor alle
hulp en steun, tijdens zijn ziekte en na het
overlijden van mijn man, onze vader,
schoonvader en opa, Theo Rossen.

Gevraagd:
alle soorten luchtdrukwapens
(oud/gebruikt), ongeacht de
staat, tevens onderdelen etc.

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Uurwerkreparatie
Gediplomeerd
Past. Graatweg 27-b
ingang Crumpsestraat
Millingen aan de Rijn
0481-432463 / 06-49416129
ma. t/m vrij. na 17.00 uur
za. na 12.00 uur

Een speciaal woord van dank aan de
Thuiszorg, de huisartsen en uitvaartbedrijf
Claudia Rossen, die het mogelijk gemaakt
hebben dat Theo tot het laatst thuis kon blijven. Heel veel dank aan allen!

Th. Moers Kunststoffen e.K.
uit Kleve, repareert ook uw
terrasoverkapping, carport,
vervangen van kanaal- en
dakplaten, PVC dakgoten en
toebehoren, incl. montage en
afvoer van oude platen
Snel en voordelig
Tel. 0049 2821 98496

Tevens wensen wij u allen
een heel goed en gezond 2021!
Leuth, Margrietstraat 14, 6578 AX
Wilhelmien Rossen-Kievits.
Hellouise en Hans
Angelique.
Jan
Wim en Janina
Roy

Millingen en
omstreken
B.Hermsenstraat 146
Millingen a.d. Rijn

0481- 432054
06 - 24861017

Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04

www.rossenuitvaartverzorging.nl
Persoonlijke uitvaartzorg, ongeacht waar en of u verzekerd bent.

• Verbouw • Nieuwbouw • Renovatie • Aanbouw
• Onderhoud • Sloopwerkzaamheden • Storten van funderingen
• Plaatsen van dakkapellen • Bouwen véranda/pergola

Aannemersbedrijf Driessen
www.driessen-aannemersbedrijf.nl
0647827557• info@driessen-aannemersbedrijf.nl

Sidone Korse & Eveline de Lange

Palsstraat 36 y 6566 WZ Millingen aan de Rijn y 0481 - 35 49 28 y www.limesuitvaartzorg.nl

Rijwielhandel
Bruinewoud

Marga Huinink
Strijkcentrale

Tooropstraat 3 - 6521 NH Nijmegen
024 322 1771
www.bruinewoudtweewielers.nl

Achter iedere traan van verdriet,
schuilt een glimlach van herinneringen...

Brompton-dealer

nieuwbouw - renovatie - onderhoud - service - alarm - camera’s

van Nijmegen en omstreken

Heerbaan 144
6566 EV Millingen aan de Rijn
Tel. 0481-431175
Fax 0481-432275

Ook verkoop van nieuwe en gebruikte
elektrische fietsen vanaf €1499,-

Rob van Alst

ZAKELIJK

Boosheid over oliebollenkraam
op marktterrein in Groesbeek
Inwoners van Dorpszicht in Groesbeek
hadden moeite met de plaatsing van de
jaarlijkse oliebollenkraam. De bewoners van de appartementen achter de
kraam moesten dagenlang tegen de
achterkant de van de kar aankijken en
dat belemmerde hun utizicht. Daarom
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Kledingcontainers Aanzienlijk minder vuurwerkschade
De afgelopen jaarwisseling heeft voor den dat de schade zoveel kleiner is:
op slot
aanzienlijk minder schade gezorgd dan “Het is een ontzettend zware tijd voor
de afgelopen jaren. Zo zijn er dit jaar
bijvoorbeeld geen ruiten van bushokjes
gesneuveld. Bovendien heeft de
gemeente dit jaar met minder werknemers hoeven controleren op schade,
waardoor ook de kosten voor het inventariseren lager zijn. De uiteindelijke
schade kan nog wat hoger uitvallen
doordat schades aan rioolkolken vaak
pas later in het jaar naar voren komen.

hadden ze een boze brief aan de
gemeente gestuurd. In die brief pleitten
ze ervoor dat de kraam er niet zo vroeg
als 23 december mag staan, maar later,
pas vanaf 27 december, als de verkoop
begint.
Foto: Henk Baron

Tijdens Oud en Nieuw waren de kledingcontainers alsmede de brievenbusen tijdelijk op slot. Sommige mesnen
hebben hun kledingafval er daarom
maar naast gezet, zoals hier in Ooij.
De textielcontainers waren vanaf 29
december tot 5 januari gesloten.
Foto: Henk Baron

Tweede Grote
Snertactie
fanfarekorps
Ons Genoegen

Burgemeester Mark Slinkman is tevre-

onze ondernemers en verenigingen, die
onze steun hard nodig hadden en hebben. We kunnen het schaarse gemeenschapsgeld wel beter gebruiken dan
voor het herstellen van vuurwerkvandalisme.” De burgemeester ziet hier
ook een argument in voor een permanent vuurwerkverbod: “Nergens in
Europa hebben ze deze vernielcultuur,
en toch is het overal gezellig op
Oudjaarsavond. Het is tijd voor een
nieuw normaal.”

Tabel 1: totale schades afgelopen jaren*
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Schades incl. geraamde her- € 5.439,steluren

€ 4.136,-

€ 6.548,-

€ 1.092,25

Inventariseren schades door € 1.200,buitendienst

€ 1.200,-

€ 1.200,-

€ 600

€ 800,-

-

-

€ 6.136,-

€ 7.748,-

€1692.25

2019-2020

2020-2021

€ 2.400,-

Inhuur veegwagen

Totale kosten vuurwerk excl. € 9.039,BTW

Tabel 2: totale schades afgelopen jaren per kern*
2017-2018
2018-2019

Als het restaurant gesloten is...
...eten de mensen maar buiten, zoals hier nabij de Bartholomeuskerken in Beek.
Foto: Henk Baron

Millingen a/d Rijn

928,-

1198,-

2231,-

-

Kekerdom

80,-

-

-

-

Leuth

133,-

293,-

275,-

-

Ooij

1477,-

522,-

2116,-

-

-

-

-

Heilig Landstichting 380,Berg en Dal

-

-

-

-

Groesbeek

2113,-

1767,-

1390,-

940,25

Beek

328,-

259,-

536,-

152,25

Erlecom

-

106,-

-

-

*De totale vuurwerkschade is excl. btw en incl. de geraamde hersteluren van het
gemeentepersoneel.

s- en
Nieuw ieblad
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DE ROZET

zoekt voor Duitsland (regio Kranenburg - Kleve)
per 1 januari 2021 een:

Advertentieverkoper
Wij zoeken iemand:
• met Duitse taalvaardigheid (en liefst ook nederlands)
• in bezit van een auto
• bij voorkeur met verkoopervaring
• die goed bekend is met het gebied
• met interesse in je a.s. klanten
• en met affiniteit met De Rozet

MILLINGEN. Dankzij de medewerking van de AH van den Hatert, staan
we met onze verkoopkraam op zaterdag
16 januari van 09.30 uur tot 14.00 uur
in de AH van Millingen a/d Rijn om
onze zelfgemaakte, rijk gevulde erwtensoep te verkopen.
We zullen dit uiteraard doen met
inachtneming van de coronaregels.
U betaalt voor 1 liter snert € 4,50
( 3 liter €12,50 ).
De opbrengst uit deze actie is
iedere keer weer een welkome
aanvulling op de clubkas.
Kopers alvast hartelijk dank en
smakelijk eten!
Let op, naast contant betalen kan
er ook gepind worden!
Fanfarekorps Ons Genoegen

Inloop & Ontmoeting
bedankt Nenini
BEEK. Via deze weg willen
wij Nenini (tweedehands kwaliteitkleding Beek) van harte
bedanken voor de gulle gift die
we
mochten
ontvangen.
Hiervan hebben wij een leuke
kerstattentie aan onze vrijwilligers
van
Inloop
&
Ontmoeting Ooij, Beek en
Berg en Dal kunnen geven.
Samen met onze vrijwilligers
kunnen wij de Inloop &
Ontmoeting draaiend houden.Hartelijk dank hiervoor.
Paulien en Ester

Wij bieden: vergoeding op basis van provisie

Reacties met c.v. naar: info@derozet.nl

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

De Rozet sucht für Deutschland (Region Kranenburg - Kleve)
ab dem 1. Januar 2021 einen:

Anzeigenberater / Werbeverkäufer
Wir suchen jemanden:
• mit Deutschkenntnissen (und vorzugsweise auch Niederländisch)
• im Besitz eines Autos
• vorzugsweise mit Vertriebserfahrung
• der mit der Gegend bestens vertraut ist.
• mit Interesse an der Kundschaft
• und mit einer Affinität zu der Zeitung De Rozet......

Meidoornstraat 10
Beek-Ubbergen
06-46 3732 26
info@bersontuinen.nl

Tel: 06 - 5120 2977
De Bouwkamp 2 - Ooij
tel. 024 - 6841748
info@autobedrijfwijlhuizen.nl

Wir bieten: Nebenjob für Rentner
Gehalt auf Provisionsbasis
Electro installaties

Vollständige Bewerbung an: info@derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijk en gratis Nieuws- en Advertentieblad dat sinds 1987
eens in de 14-dagen huis-aan-huis wordt verspreid in de gemeente Berg en Dal
(Millingen aan de Rijn, Kekerdom, Leuth, Erlecom, Ooij, Persingen, Beek, Ubbergen, Berg en Dal,
Heilig Landstichting, Groesbeek, De Horst, Breedeweg), Nijmegen-oost
en in Duitsland in Wyler, Zyfflich, Bimmen, Keeken en Kranenburg

4 personen gourmet
Compleet: vlees, salade, saus,
stokbrood, champignons,
uitjes, paprika
€ 5 0 , - g ra t i s t h u i s b e zo rg d .

Camera beveiliging
M
E
I

06 12 32 98 57
info@electroservicehuilmand.nl
www.electroservicehuilmand.nl

Wij doen alles voor uw auto

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

De Rozet
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Ondersteuning voor kinderopvang
en basisscholen bij noodopvang
De gemeente Berg en Dal gaat basisscholen en kinderdagverblijven
ondersteunen bij de noodopvang
voor ouders met cruciale beroepen.
Deze ondersteuning is nodig omdat
de organisaties overspoeld worden
door de vraag naar noodopvang.
Hierdoor staat de opvang onder
druk en raakt overbelast.
Waarom neemt de vraag toe?
Het aantal kinderen in de noodopvang
is ten opzichte van de eerste coronagolf
meer dan verdubbeld en soms verdrievoudigd. Dit komt omdat de lockdown
langer duurt, de lijst met cruciale
beroepen is uitgebreid en ouders het
moeilijk vinden om thuiswerken en
kinderen te combineren. Ook merken
scholen en kinderdagverblijven dat
sommige ouders de noodopvang ruimer
gebruiken. Zo brengen ze hun
kind(eren) soms ook naar de opvang als
ze zelf niet hoeven te werken.
Burgemeester Mark Slinkman benadrukt dat noodopvang hier niet voor is
bedoeld:
“De noodopvang is er voor die momenten dat ouders met cruciale beroepen
naar hun werk moeten en geen andere
opvangmogelijkheden hebben.’’
Hoe gaat de gemeente ondersteunen?
Wethouder Annelies Visser: “We gaan
personeel beschikbaar stellen aan de
kinderdagverblijven en scholen. Dit
personeel gaat de toegang tot de nood-

opvang beoordelen. Hiermee willen we
bereiken dat mensen er alleen gebruik
van maken als ze moeten werken en
zelf geen opvang kunnen regelen.
Gezinnen met kwetsbare kinderen die
opvang nodig hebben vallen niet onder
deze toets.’’
Burgemeester Mark Slinkman:
‘’De noodopvang is er zodat ouders
met cruciale beroepen hun werk kunnen doen. Het is een essentieel onderdeel in de aanpak van de coronacrisis.
Ouders die er gebruik van maken
omdat het echt niet anders kan, moeten
dit met een gerust hart kunnen blijven
doen. Ze hoeven zich niet schuldig of
bezwaard te voelen. De noodopvang is
er voor hén.
Maar dit systeem kan alleen overeind
blijven als we er zorgvuldig mee
omgaan. Ik begrijp heel goed dat het
zwaar is nu de kinderen weer thuis zitten. Maar gebruik de noodopvang
waarvoor die bedoeld is: voor noodsituaties. Alleen dan houden we het
beheersbaar.’’
Wethouder Annelies Visser:
“Scholen en kinderdagverblijven vangen onze kinderen met liefde en aandacht op. Ze doen hun cruciale werk
met veel inzet en toewijding. Hier past
niet alleen dankbaarheid maar ook een
helpende hand. Ik ben blij dat we met
de extra inzet van personeel onze scholen en kinderopvang kunnen ondersteunen.’’

Robert Schel ziet Abraham
Op 4 januari 1971 werd Robert Schel uit Ooij geboren. Hij was de tweede zoon
van Jan en Ria Schel. Dus 4 januari 2021 maakte hij kennis met Abraham. Zijn
vriendengroep was dit niet ontgaan en daarom hadden ze zondagavond al zijn tuin
versierd met allerlei attributen die hem daar aan herinneren. Helaas kon het nachtelijk bezoek van de Abrahams, vanwege de coronabeperkingen, niet doorgaan en
verder moet het feestje in beperkte kring gevierd worden. Robert, van harte gefeliciteerd!
Foto: Henk Baron

Tips voor een zuiniger en
duurzaam leven (deel 1)
Kook pasta en eieren korter
Pasta en eieren kun je na 2 minuten
koken prima van het gas halen. Zet er
een goed sluitende deksel op voor 5
minuten en het hete water doet de rest.
Eet smakelijk!
Voorspoelen? Vaatwassers houden
juist van vuil!
Sinds kort weet ik ook waarom. Je
vaatwasser kan beter zijn werk doen als
jij je vaat er vies in zet.
Dat komt door de enzymen in vaaswasmiddelen die zich beter hechten aan
etensresten. Zonder viezigheid spoelen
de wasmiddelen zo de afvoer in.
Voorspoelen van je afwas? Onder een
lopende kraan? Doe dus vooral geen
moeite!
’s Nachts je telefoon opladen? Niet
doen!
’s Nachts je telefoon opladen: een automatisme van zo’n beetje heel
Nederland. Alleen kost het onnodig
energie, omdat je telefoon meestal al in
een uurtje opgeladen is. Oké, dat is niet
veel sluipverbruik ... Maar wel als je

Een extra, gezamenlijk voorlichtingsmoment voor acht Helicon MBO-vestigingen
De acht MBO vestigingen van Helicon
opleidingen organiseren gezamenlijk
op zaterdag 16 januari 2021 een extra
online open dag voor studiekiezers.
Tijdens deze open dag wordt er via een
livestream en online voorlichtingen via
Teams, informatie gedeeld met leerlingen die zich oriënteren op een nieuwe
studie. Helicon helpt daarmee de toekomstige student in het maken van een
keuze voor hun vervolgopleiding.
Leerlingen kunnen zich vooraf aanmelden zodat Helicon hen gericht kan
voorzien van de juiste informatie.
Online open dag
Een goede en weloverwogen studiekeuze is hartstikke belangrijk voor een
leerling. Een bezoek aan een open dag
is dan ook een activiteit die een belangrijke rol vervult in het oriëntatieproces.
Vanwege de corona-maatregelen hebben de acht Helicon MBO vestigingen
een extra voorlichtingsmoment in het
leven geroepen: één gezamenlijke
online open dag. Op zaterdag 16 januari, van 10.00-16.00 uur, komen alle
richtingen en opleidingen van Helicon
aan bod en wordt dé informatie gegeven waar een leerling behoefte aan
heeft. Docenten én studenten komen

aan het woord en beantwoorden vragen
over opleidingen, stages, de sfeer bij
Helicon en nog veel meer. Per richting
is een livestream te volgen. Na de livestream kunnen leerlingen, via
Microsoft Teams, aanhaken bij een
online voorlichting over een specifieke
opleiding.
Open dagen op locaties
De open dagen die de acht Helicon
MBO scholen op hun eigen vestiging
hebben ingepland, vinden doorgang in
een aangepaste vorm. Afhankelijk van
de dan geldende maatregelen, kunnen
studiekiezers zich vooraf, binnen een
tijdslot, aanmelden voor een live of
online 1-op-1 gesprek met een docent
op de school van hun voorkeur. De
scholen houden zich aan de RIVMmaatregelen.
Over Helicon
Helicon Opleidingen biedt groen
onderwijs aan vanuit acht MBO scholen in Velp, Nijmegen, Geldermalsen,
Tilburg,
Den
Bosch,
Boxtel,
Eindhoven, Helmond. Zie voor meer
informatie helicon.nl.
Voor meer informatie en aanmelden ga
naar opendagen.helicon.nl

Anke van Dijk

Online meditatie
Tot aan de zomer van 2021 biedt het
HFC korte online meditaties aan:
driemaal per week een live begeleid
'meditatief moment' van 25 minuten via
Zoom, plus als extra's: vraag-enantwoordmomenten en themasessies.
Je kunt ieder moment instromen en je
inschrijven voor kortere of langere
periodes.
Kijk hier voor alle informatie en inschrijving: www.fortmanncentrum.nl/

Voorleesplezier
in verschillende talen
Tijdens de Nationale Voorleesdagen
van 20 tot en met 30 januari is er
extra aandacht voor voorleesplezier
bij de Bibliotheek Gelderland Zuid.
Want voorlezen is altijd een fijn
relaxmomentje én belangrijk voor de
taalontwikkeling van kinderen. Of je
nu voorleest in het Nederlands,
Engels, Turks of Arabisch.
Ondanks dat de bibliotheken nog
steeds zijn gesloten, wil de Bibliotheek
Gelderland Zuid een steentje bijdragen
aan voorleesplezier thuis. Want voorlezen is goed voor de taalontwikkeling
van je kind, in welke taal je dat ook
doet. Voor ouders die de Nederlandse
taal nog lastig vinden of meertalig zijn,
heeft de bibliotheek een kleine collectie prentenboeken in het Arabisch,
Engels, Pools, Spaans en Turks. Ook
heeft de bieb een speciale website over
meertalig
voorlezen
gelanceerd
(www.obgz.nl/meertalig), met onder
meer prentenboeken in verschillende
talen, informatie over meertalig opvoeden, voorleesfilmpjes en een podcast
over meertaligheid.
Leesplezier stimuleren
Taalwetenschapper Sharon Unsworth
van de Radboud Universiteit doet
onderzoek naar meertaligheid bij kinderen. Zelf las ze haar kinderen (nu 7
en 10 jaar) vaak voor in haar moedertaal Engels. “Ik wil dat mijn kinderen
heel goed Engels leren en het voorlezen

Helicon opleidingen informeert studiekiezer tijdens online open dag

bedenkt dat we dit massaal zo doen.
Ook krijgt je accu er een korter leven
door. Want opgeladen tussen de 50%
en 80%: dan blijft de batterij van je
telefoon het langst goed (en dus niet als
ie de hele nacht tot zijn max gedreven
wordt). Je kunt net zo goed je telefoon
een uur voordat je naar bed gaat aan de
lader leggen. En hem er weer vanaf
halen vlak voor het slapengaan (zo
rond het tandenpoetsen.

heeft hier zeker bij geholpen. Ik weet
dat er bepaalde woorden zijn die ze
alleen kennen omdat we deze zijn
tegengekomen in een boek. Bovendien
leren kinderen beter Nederlands als ze
een stevige basis hebben in de taal die
thuis wordt gesproken.” Ook zorgt
voorlezen in de thuistaal voor meer
leesplezier bij ouder én kind, aldus
Sharon. “Als je voorleest in je moedertaal, kun je makkelijker woorden uitleggen en grapjes maken. Hierdoor
geniet je zelf meer van het voorlezen,
maar je kind ook!”
Voorleestips
Tijdens de Nationale Voorleesdagen
staat het prentenboek Coco kan het!
van Loes Riphagen centraal. Dit
Prentenboek van het Jaar 2021 gaat
over het babyvogeltje Coco, dat niet
durft te vliegen. Een hartverwarmend
verhaal over moed verzamelen en meer
kunnen dan je denkt. Op zoek naar
voorleestips, leuke luisterboeken of
knutselwerkjes over Coco? Op deze
website vind je het allemaal:
www.obgz.nl/nationalevoorleesdagen.
Gratis biebabonnement
Voor kinderen tot 18 jaar is een bibliotheekabonnement gratis. Als je je kind
inschrijft tijdens de Nationale
Voorleesdagen betaal je geen inschrijfkosten. Na inschrijving heb je direct
toegang tot al het (online) materiaal
van de bibliotheek.

Nieuwe verkeerssituatie
Kerkdijk in Ooij compleet
Deze week is er een einde gekomen aan
de onveilige verkeerssituatie op de
Kerkdijk in Ooij, op het weggedeelte
tussen de Sint Hubertusweg en de
Rietvoornstraat. Dit gedeelte maakte
deel uit van de voorrangsweg die nog
verder doorloopt, maar eerder al hadden mensen van de gemeente Berg en
Dal de borden voorrang verlenen al
weggehaald bij de Rietvoornstraat, terwijl het bord voorrang op de Kerkdijk
wel was blijven staan.
Bij de Prins Bernhardstraat was het
anders, daar bleven ook de bestaande
borden van voorrang krijgen en voorrang verlenen staan terwijl op het weg-

dek een zogenaamde punaise was aangebracht. Alles wees er op dat de situatie veranderd zou worden en dat is nu
ook gebeurd. Beide kruisingen zijn nu
gelijkwaardige kruisingen geworden en
dat betekent dat verkeer van rechts
voorrang heeft. Dus kom je uit de richting van de Sint Hubertusweg dan moet
je als bestuurder alle bestuurders van
rechts voorrang verlenen. Het zou echter voorlopig nog beter zijn als er borden bij geplaatst worden dat de verkeerssituatie veranderd is, want voor
veel mensen blijft het onduidelijk,
vooral omdat het voorheen anders was.
Ook dit gedeelte van de Kerkdijk is nu
30 km geworden.

Kruising Prins Bernhardstraat-Kerkdijk in Ooij

Foto: Henk Baron

Ooijse
Klinkertjes
Wij beschikken in Ooij sinds kort
over een fenomenale toeristische
trekpleister. Ik heb het over het nieuwe wandelpad, in de volksmond
ook wel genoemd de “Jonkmans
Promenade”. Ik denk dat Frits
Rutten er misschien een andere
naam aan zou willen toedichten, als
de grote “Frits” en klein “Fritsje”
daar in de wei staan te grazen. De
“Voerweg” lijkt mij dan meer voor
de hand liggend. Dat is zeker niet
gerelateerd aan uitspattingen die er
aan de Nijmeegse Voerweg plaats
vinden of vonden. Nee, de Ooijse
“Jonkmans Promenade” gaat zeker
wedijveren met de “Promenade des
Anglais” in Nice, de “Ramblas” in
Barcelona of “De Pier” in
Scheveningen.
Burgemeester
Slinkman zal, zodra dit pandemievrij
kan geschieden, de promenade openen met het leggen van de laatste
Klinker. Die steen krijgt de inscriptie
M.S., de initialen van onze actieve
burgervader. Neutrale lezers zullen
bovenstaand allemaal misschien een
tikkeltje overdreven vinden, maar
niets is minder waar. Bij het Fletcher
hotel stromen inmiddels de reserveringen al binnen, vanwege deze
prachtige promenade. Er wordt zelfs
gefluisterd, dat er onder aan de Prins
Bernhardstraat een stoeltjeslift
wordt aangelegd, om de minder
mobiele wandelaar boven op de
Kerkdijk te krijgen. Aan het trottoir
te zien, zijn de ondergrondse leidingen al gelegd. Ook het afstappunt is
al mooi gesitueerd door een architectonisch fraaie cirkel. Tinus en Ger
de Haas worden de uitbaters van
deze eerste Gelderse stoeltjeslift.
Achter hun huis hebben zij al een
wachthuisje ingericht voor hun
D.H.H.E. (De Haas Hijs Express). Zij
zouden in hun abri nog gebruik kunnen maken van de vergunning van
Thé Reijnen. Wordt er aan de dijk
eindelijk weer zwak makende alcoholische dranken geschonken, zoals
een Franse Pernod, Deense Aquavit,
Wodka of English Gin. Een passende
naam voor dit wachtlokaal zou dan
ook wel “Pikketanissie” kunnen zijn.
Op deze locatie ben je echter pas in
het voorportaal van vele toeristische
attracties tot aan de Hubertusweg.
Dat begint al in de voormalige “ontzorg-locatie” van Thé Reijnen waar
nu de Ooijse zorg is gehuisvest. Daar
is nog het originele vooroorlogse toilet te bewonderen. Ook het Ooijse
kerkbestuur heeft ingehaakt op de
toenemende belangstelling voor dit
deel van Ooij. Om de kas te spekken
gaat Geert Verweij wekelijks een
rondgang door onze Dom organiseren. Hij zal dan bijvoorbeeld tekst en
uitleg geven over het glas-inloodraam van Nijmeegse vluchtelingen naar Ooij in oorlogstijd. Ook het
Oorlogsmonument zal daarbij op
weg naar de promenade veel aandacht krijgen. Geruchten gaan, dat
in de voormalige tabakswinkel van
Harrie Janssen de Stichting Stivoro
een tentoonstelling gaat creëren
met beelden van de laatste straffe
rokers in Nederland. Via wat parkeerplaatsen kom je dan eindelijk bij
de “Jonkmans Promenade”. De
bedoeling is, dat er In de kolk van
Jonkmans hof elke week, onder auspiciën van de Voorn, viswedstrijden
worden gehouden. Het gaat erom
wie de meeste Ooijse straatvis,
zoals; Elft, Goudwinde, Alver,
Karper, Rietvoorn en Blei kan verschalken. Bij die plas zal ook
Galloway knuffelen mogelijk worden, terwijl de “Ploegdrievers-vlonder” beschikbaar wordt, om over
water te kunnen lopen. Het O.T.P.
(Ooijs Toeristisch Platform) gaat
“promeleidingen” verzorgen. Zij
zouden zelfs Midas Dekker hebben
gestrikt om “Vroege Vogels” tochten over de promenade te houden.
Grote aandacht zal besteed worden
aan inheems Ooijs levende natuur,
zoals bijvoorbeeld de Haan, de Vink,
de Wolf, de Vos en de Leeuw. Heel
speciale aandacht zal geschonken
worden aan het meest duurzame
dier, namelijk de zonne-energie K.I.P.
Het wordt file op de “Jonkmans promenade”.
Gelukkig en actiever 2021, medeklinker.

Hoorspel

Het hart dat zichzelf verraadde
Op 27 december kwam Het hart dat
zichzelf verraadde uit. Het is een
muziektheaterhoorspel in 8D door
Collectief Ludvik, waar ook Milou
Peters aan mee heeft gewerkt. Milou
is opgegroeid in Berg en Dal en 7
jaar geleden verhuisd om te gaan
studeren.
Collectief Ludvik is een muziektheatercollectief dat sinds 2018 bestaat. Ze
maken muziektheater op de grens van
opera en muziektheater.
Toen ze afgelopen voorjaar ineens een
lege agenda hadden, gingen ze op zoek
naar een andere manier van theater
maken. Ze zochten naar een vorm die
makkelijk toegankelijk is, waarvoor je
de deur niet uit hoeft, maar waarbij je je
toch even in een andere wereld waant.
Afleiding en fantasie in tijden waarin je
het goed kan gebruiken. En zo kwamen
ze uit bij een vorm die al sinds 1924
bestaat, namelijk een hoorspel, tegenwoordig beter bekend als podcast.
Sindsdien is Collectief Ludvik hard aan
de slag geweest om dit plan te realiseren. Ze maakten een concept, ontvingen subsidie, componeerden, schreven,
schrapten, en uiteindelijk was het daar:
Het hart dat zichzelf verraadde.
Het hart dat zichzelf verraadde
(HHDZV) is een vierdelige podcastserie gebaseerd op van Edgar Allan Poe’s
korte verhaal The Tell-Tale Heart; een
horrorverhaal uit 1843. In de versie van

Collectief Ludvik staat het thema
waanzin centraal. Een vrouw geeft
zichzelf aan op een politiebureau. Vies
en besmeurd komt ze aan en ze vertelt
dat ze een moord heeft gepleegd. In
detail vertelt ze hoe ze tot deze daad
gekomen is, wat haar heeft gedreven,
en hoe ze het gedaan heeft. De agenten
die haar ondervragen begrijpen er weinig van en komen uiteindelijk tot een
wonderbaarlijke conclusie.
Milou Peters wilde met haar collega's
een hoorspel maken om te onderzoeken
hoe je een verhaal vertelt waarbij je als
publiek alleen je oren gebruikt. Alle
informatie komt maar via één zintuig
binnen, en dat maakte het leuk en uitdagend voor ze. Wanneer vertel je iets
met muziek, wanneer spreek je, wanneer is het stil? Ze hebben gebruikgemaakt 8D audio. Een techniek die
ervoor zorgt dat je via je koptelefoon
het gevoel krijgt dat alles wat je hoort,
zich om je heen afspeelt uit verschillende hoeken. Hierdoor zit je middenin
het verhaal en wordt je fantasie geprikkeld.

België, Frankrijk en Engeland. Ze was
voor het laatst in Nederland bij de opening van de nieuwe “Oversteek” over
de Waal op 23 november 2013. De dag
daarvoor op 22 november was ze aanwezig bij de onthulling van de luisterkei en een houtsnijwerk van een parachutist, welke uit een boom gesneden
was bij Sionshof in Heilig
Landstichting.

Barbara Fauntleroy bij de luisterkei in Heilig Landstichting in 2013
Foto: Henk Baron

Oudejaarsnacht in Ooij
met wijn en oliebollen
Een paar buurtbewoners uit de Prins
Mauritsstraat in Ooij is oudejaarsnacht
langs diverse woningen in de Prins
Mauritsstraat gegaan om daar de bewoners te verrassen met Glühwein, olie-
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Atelier
Hoom-Meet

Boek ‘Daten boven de dertig’

VENZELDERHEIDE. Atelier HoomMeet: De echte ambacht vind je onder
de molen. Hier zit sinds 2020 de creatieve familie Coppens.
Lia, Gert-Jan en zonen Robert en
Jeremy hebben allemaal een eigen handigheid gevonden: van keramiek tot
houtbewerking en van mozaïek en
schilderijen tot metaalproducten!
In het mooie atelier met winkel vertellen ze maar al te graag hoe het gemaakt
wordt. De vrolijke producten zijn stuk
voor stuk uniek, met zorg gemaakt en
erg leuk om cadeau te geven.
Kom vooral eens langs om het zelf te
bekijken, of voor een gezellig praatje.
En houd zeker ook de doe-dagen in de
gaten om achter de schermen mee te
kijken. Of pak je eigen scherm erbij
voor de webshop!
www.atelierhoom-meet.com
Kleefseweg 61, Ven-Zelderheide
06 389 771 97
robertcoppens@live.nl

Het hoorspel is op alle mainstream
podcastkanalen te beluisteren, en ook
op YouTube.
Beluister hier de trailer:
https://bit.ly/3hRA07C
Het gehele hoorspel op Spotify:
https://spoti.fi/3brHNYJ

Oudste dochter van generaal
James Gavin overleden
Op 6 december 2020 is de oudste dochter van generaal James Gavin (19071990), Barbara Fauntleroy, op 87-jarige
leeftijd overleden. Gavin was commandant van de 82ste Airborne Divisie tijdens Operatie Market Garden.
Barbara verving haar beroemde vader,
nadat hij zelf niet meer in staat was om
naar Europa af te reizen, bij de jaarlijkse oorlogsherdenkingen in Nederland,

C U LT U R E E L

bollen en appelflappen. Urbanus (tweede van rechts), de maker van de oliebollen, had die avond tot 23.30 uur
staan bakken om voldoende oliebollen
klaar krijgen. Hulde.

Column
Schaken
Ik ben gek op Schaken, niet dat ik het
goed kan. Voor mij geen boeken hierover of allerlei ingenieuze openingen.
In de netflixserie The Queen’s Gambit
verslaat een vrouwelijke schaakgenie
verschillende mannen. Het bewijs dat
vrouwen ook kunnen schaken, lees ik
in een artikel. In dezelfde krant vertelt
grootmeester Judit Polgar dat in de tvserie het verhaal wel erg geromantiseerd is. Geen enkele man heeft mij
ooit een handkus gegeven na mijn
overwinning. Er was zelfs een man
die met zijn hoofd op het bord begon
te bonken ! Zegt ze. Apart wereldje,
dat wel. Wat ik ook leuk vind zijn de
schaakstukken, ik spaar ze zo’n beetje. Uit Afrika heb ik een set met een
mooie giraffe.Het spel komt oorspronkelijk uit India. Volgens kunsthistorica
Wieteke van Zeil is het spel de beste
oefening voor het echte leven (?), en
zegt dus veel over de cultuur waaruit
het voortkomt. Dat laatste klopt wel,
denk ik. Zo komt de koningin niet
voor in het Indiase spel. Ooit heb ik
een schaakspel bij St Michael
(Kringloop) in Groesbeek gevonden.
Daar zijn de lopers kardinalen. Echt
katholiek. Toch kun je niet zeggen dat
het schaakspel vrouwonvriendelijk is.
De Koningin is machtig, ze neemt
grote stappen. Van de andere kant, het
draait ook wel om de koning, die moet
mat gezet worden.
Phil Poffé , Groesbeek.

Activiteitenagenda Leuth
Vriendenkring &
Kulturhus
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Daten leert ons meer over
onszelf dan over de ander
MILLINGEN. Marieke van Deursen,
intuïtieve life coach en auteur van het
boek, vertelt je over daten na haar echtscheiding op haar eenendertigste. In
een rap tempo is er in Nederland veel
veranderd in de wereld van daten en
relaties en lange tijd heeft zij de grootste moeite gehad met haar weg vinden
in deze ‘nieuwe’ wereld. Door haar verhaal te delen reikt zij de hand aan andere mensen in een vergelijkbare positie
en neemt zij hen mee op zoek naar de
waarde die juist te vinden is in de zoektocht, en niet alleen in de gewenste
relatie zelf. In het boek beschrijft zij
haar proces op een luchtige en vlotte
manier aan de hand van een groot aantal date-ervaringen. Zij laat zien dat
haar eigen motivatie om zicht te krijgen
op de situatie, en de hulp van een aantal deskundigen op het gebied van spiritualiteit en psychologie ervoor zorgen
dat zij leert zien dat zij juist een hele
mooie en bijzondere reis maakt waar
niet de partner centraal staat, maar zij
zelf. ‘Daten boven de dertig’ is te koop
via boekenbestellen.nl.
Erkenning voor gevoelens van eenzaamheid en falen
Vaker dan eens wordt er om haar gelachen als ze na de zoveelste poging nog
steeds ‘de ware’ niet heeft gevonden.
Ze lijkt er een neus voor te hebben de
meest bijzondere mannen eruit te pikken en elke keer zorgt het weer voor
een vermakelijk verhaal. Voor haar
omgeving althans. Maar hoe is het nu
echt als je boven de dertig bent, een
kinderwens hebt, en je de één na de
andere poging ziet sneuvelen?
Gevoelens van eenzaamheid en falen
beuken in op haar zelfbeeld en zelfvertrouwen. Aan de buitenkant lacht ze het
weg maar inwendig doet het pijn. Het
niet bespreekbaar maken van haar
gevoelens zorgt dat zij in een isolement
raakt. Totdat… totdat zij gaat praten
met andere vrouwen in een verglijkbare positie. Het blijkt dat de thema’s
waar zij mee worstelt behoorlijk universeel zijn.
Een eerlijk verhaal luchtig en humoristisch beschreven
‘Je creëert je eigen werkelijkheid’, dat
staat vermeld in één van de eerste
hoofdstukken. De schrijfster geeft
daarmee aan dat hoe jij naar het leven
kijkt en het beoordeelt, bepaalt hoe je
je leven ervaart. Zij heeft er voor
gewaakt dat het verhaal verre van een
tranendal is over het verloren gaan van
jaren, maar eerder een luchtige en
humoristische kijk geeft op haar ervaringen met daten. Het boek heeft wel
een serieuze ondertoon. Marieke is er
namelijk van overtuigd dat al haar ervaringen haar iets hebben geleerd. ‘Je
kunt er voor kiezen er om te huilen, of

om er van te leren. Zie je de les, dan zie
je ook de humor.’ Marieke heeft niets
overdreven in haar verhaal. ‘Alles wat
beschreven is, is zo gebeurd. Er zijn
wel aspecten aangepast om herkenning
van bepaalde personen te voorkomen.
Ik ben er niet op uit om iemand nadelig
in beeld te brengen. Het gaat om het
leerproces in de zoektocht, niet om wie
wat gedaan heeft.’ De eerste recensies
zijn hartverwarmend. Er is veel herkenning maar ook waardering voor het
delen van haar kwetsbare en persoonlijke verhaal. Lezers geven aan erg te
moeten lachen maar ook op een andere
manier over zichzelf te gaan nadenken
na het lezen van dit boek. ‘Dat was ook
mijn intentie. Ik wil mensen aan het
denken zetten zonder dat het een echt
zelfhulpboek zou worden, maar aan de
hand van herkenbare ervaringen.’
Daten boven de dertig is te bestellen bij
boekenbestellen.nl

Kinderzwerfboek
Kinderzwerfboek wil alle kinderen de
mogelijkheid bieden om leuke boeken
mee naar huis te nemen en te lezen. En
daarna het boek weer te laten zwerven
zodat andere kinderen hetzelfde boek
ook kunnen lezen.
Om dit te realiseren zijn er kinderzwerfboekstations
nodig.
Een
Kinderzwerfboekstation is een plank of
een kastje met zwerfboeken voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.
Heb je nog wat vrije tijd over en ben je
graag bezig met kinderen en boeken,
dan ben jij degene die ik zoek. Voor het
opzetten en onderhouden van een kinderzwerfboekstation in jouw gemeente.
Ik zal je hierbij ondersteunen.
Kijk voor meer informatie op kinderzwerfboek.nl.
Kinderzwerfboek is een initiatief van
Nationaal Fonds Kinderhulp.
Ben je enthousiast geworden, mail mij
dan 07claassen@gmail.com
Dorite Claassen
Regio Ambassadeur Kinderzwerfboek
Nijmegen e.o.

Zesde lichtjesavond op Canadese
erebegraafplaats sober en
met weinig bezoekers
GROESBEEK. Waar normaal honderden mensen op kerstavond de lichtjesavond op de Canadese Erebegraafplaats in Groesbeek bijwonen, was het
deze keer erg rustig. In verband met
corona was er geen ruchtbaarheid aan
gegeven. Desondanks kwamen er toch
nog diverse bezoekers naar de begraafplaats om dit eerbetoon te aanschou-

wen. Daar waar normaal het publiek
zou meehelpen de kaarsjes op de graven van 2619 gesneuvelde soldaten, die
hier hun laatste rustplaats vonden, te
plaatsen, was dat nu al overdag door
vrijwilligers gedaan. De kaarsjes branden, als het goed is, in ieder geval 24
uur en een deel daarvan is op Eerste en
Tweede Kerstdag ook nog te zien.

Op dit moment is de lockdown nog van
kracht en dat betekent dat zowel de
Vriendenkring als het Kulturhus gesloten zijn tot 19 januari voor alle
(sport)activiteiten. Hoe het daarna verder gaat, is op dit moment nog niet
bekend.
Het Kulturhus blijft in deze periode wel
open voor:
- Kinderopvang van Partou
- Logopediepraktijk Klaretaal op
afspraak (Judie Koenders tel. 06
24225674)
- Inloop en Ontmoeting op maandag
van 14.00-16.00 uur
- Prikpost CWZ (trombosedienst) elke
donderdag, let op de gewijzigde tijd
van de prikpost: 08.00-08.30 uur
Foto: Henk Baron

De lichtjes op de Canadese begraafplaats in Groesbeek

Foto: Henk Baron
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Serenade in Berg en Dal voor lid
Jan Janssen van Edelweisz

KBO Beek
nieuws 2021

De Rozet
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Jan Janssen ( “de melkboer”) is al 40
jaar een gewaardeerd lid van muziekgezelschap Edelweisz in Berg en Dal.
Helaas is onlangs gebleken dat hij ernstig ziek is. Dat was voor de leden van
Edelweisz een reden om Jan op zaterdag 9 januari, voor zijn appartement de
Meerberg in Berg en Dal, een serenade

te brengen. Dat was iets dat Jan nog
graag wilde meemaken. Helaas kon hij
zelf niet meer op zijn balkon verschijnen maar van achter het raam kon hij
toch nog genieten van de muziek. Jan
werd nog gehuldigd voor zijn 40-jarig
lidmaatschap (met speld en certificaat)
en benoemd tot erelid van Edelweisz.

Tractor Gezelschap Millingen aan
de Rijn brengt nieuwjaarsgroet
bij Gasthuis St. Jan de Deo
Op 2 januari ‘s ochtends om 10.30 uur werden de bewoners en verzorgenden van
Het Gasthuis in Millingen verrast met een nieuwjaarswens door
Carnavalsvereniging De Deurdouwers in samenwerking met Traktoren
Gezelschap Millingen. Maar liefst 17 tractoren maakten een rondje voor en om het
Gasthuis.
Foto: Han van den Brink

Foto: René Hendriks

Foto: Henk Baron

Amnesty zoekt collectanten
voor landelijke collecte
Wordt u dit jaar óók een van de 13 duizend collectanten die de straat opgaan
om geld in te zamelen voor Amnesty
International? De jaarlijkse collecteweek van Amnesty vindt plaats van 15
tot en met 20 maart 2021.
Amnesty-collectanten gaan met veel
plezier langs de deuren, én met succes.
Vorig jaar haalden zij ruim 900.000
euro op. Een heel mooi bedrag als je
bedenkt dat de collecte vanwege het
coronavirus vroegtijdig beëindigd
moest worden. Amnesty zoekt in Beek,
Ubbergen, Ooij, Leuth en Kekerdom
nog vrijwilligers die een paar uur willen collecteren. Wilt u meer informatie
of wilt u zich aanmelden als collectant?
Kijk dan op www.amnesty.nl/collecte.
Of mail naar collecteservice@amnesty.nl.
Waarom collecteren?
Amnesty International komt op voor de
slachtoffers van mensenrechtenschendingen, waar ook ter wereld. De
opbrengst van de collecte wordt

gebruikt om het werk voor deze mensen voort te kunnen zetten. Want
Amnesty wil altijd en overal kunnen
zeggen wat ze vindt. Tegen welke autoriteit of machthebber dan ook. Daarom
neemt de organisatie voor onderzoek
en actie geen geld aan van overheden of
politieke groeperingen. Juist daarom is
de opbrengst van de jaarlijkse collecte
voor Amnesty van onschatbare waarde.
Met het geld dat tijdens de collecte
wordt opgehaald, kan Amnesty haar
werk blijven doen voor mensen als
Nassima al-Sada uit Saudi-Arabië die
sinds 2018 gevangenzit. Ze sprak zich
uit voor meer vrijheid voor vrouwen in
haar land. Dat ging ten koste van haar
eigen vrijheid. Al-Sada voerde actie
tegen het voogdijsysteem dat ervoor
zorgt dat een vrouw over veel zaken
eerst toestemming moet krijgen van
een mannelijke voogd.
Kijk voor meer informatie over het
werk van Amnesty International op
www.amnesty.nl.

De wens van het Alzheimercafé
voor 2021: samen in vreugde!
2020…. Wat een jaar! We werden met
ons allen overvallen door corona. We
moesten thuisblijven, niemand mochten we ontvangen, het alzheimercafé
moest dicht, toen mocht het weer even
open en helaas, in november, december
werd de deur gesloten en ook in januari
van dit jaar blijft de deur dicht.
Eenzaamheid, saamhorigheid, creativiteit en verdriet zijn wellicht de meest
gehoorde woorden van 2020. Wat
brengt 2021 ons? Krijgen we het virus
eronder? Mogen we weer wat dichter
bij en tot elkaar komen? Mag het
Alzheimercafé weer open? U leest het

vanzelf. Aan de medewerkers zal het
niet liggen en aan de bezoekers ook
niet. Immers, we willen elkaar graag
weer ontmoeten in het Groeske. Laten
we gaan voor een 2021 waarin de
woorden samen en vreugde de meest
gehoorde zullen zijn.
Voor een praatje of voor meer informatie kunt u mailen of bellen. g.poorterman@alzheimervrijwilligers.nl
tel.
06-44900806.
Het team van het Alzheimercafé Berg
en Dal hoopt u snel weer te zien en
wenst u van harte toe gezond te blijven!

Kerstpakketjes in Millingen
aan huis bezorgd
Veel Millingenaren hebben gehoor
gegeven aan de oproep om een cadeautje naar het Kulturhus te komen brengen en iemand te nomineren voor een
kerstverrassing.
Er
lagen meer dan 200
cadeautjes onder de
kerstboom! Zo hebben
we donderdag 24
december, voor kerstavond, bij 70 adressen
in Millingen een tasje
met cadeautjes langs
kunnen brengen. En
wat waren de mensen
verrast. Samen zorgen
we ervoor dat iedereen
toch een beetje het vertrouwde kerstgevoel
kreeg dit jaar. Mede

mogelijk gemaakt door inwoners van
Millingen, huurders van Kulturhus Den
Ienloop, de gemeente Berg en Dal en
Forte Welzijn. Bedankt allemaal!

BEEK. De KBO Beek wenst u een bijzonder goed en gezond 2021. Wij danken onze leden voor de vele bedankjes
en kaarten van dank en de beste wensen
die wij van u mochten ontvangen,
geweldig, dank u wel. Ook onze
Kerstattentie persoonlijk bij u thuis
gebracht door onze vrijwilligers is
enorm aangeslagen, een succes na alle
teleurstellingen van het niet doorgaan
van activiteiten van het afgelopen jaar.
Wij danken alle diegene die zich ingezet hebben om de afsluiting van het
KBO Beek jaar tot een groot succes te
maken.
Hoe het KBO Beek jaar verder zal verlopen is op het moment van schrijven
nog onbekend, 12 januari kunnen wij
vernemen wat het kabinet gaat beslissen. Wij hebben ons programma klaar
en zijn zeer gemotiveerd om er voor
onze leden een groots jaar van te
maken.
De muzikale nieuwjaarsinloop voor
senioren, de eerste zaterdag van het
nieuwe jaar, samen met de Zonnebloem
en de beheerstichting van het Kulturhus
Beek, altijd een groot succes, schoot er
dit jaar ook bij in, voor 8 januari 2022
ligt Perry, altijd een succes voor een
spetterende (dans)middag vast, hopelijk allemaal tot dan. Zie foto.
Nu lid worden gaat zeer zeker lonen en
voor € 20,- per kalender jaar maakt u
alle activiteiten, educatieve middagen
en nog veel meer van nabij mee. Doe
het nu!! Genieten doe je met elkaar,
maak een vriend(in) of kennis ook lid.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek. Alle info 024 3226377.

Hennie de Haas
uit Ooij
overleden
Hennie de Haas uit
Ooij is vrijdagmorgen 8 januari onverwachts is overleden.
Hij werd 71 jaar.
Hennie was al enige
tijd ziek en overleed
thuis in zijn slaap.
Hij heeft meer dan
40 jaar bij de
PGEM
gewerkt,
later ook bij de
Flevocentrale. Eerst als werknemer
later als ploegleider. In de Flevopolder
heeft hij zijn vrouw Hannie ontmoet.
Wij wensen zijn vrouw Hannie, de kinderen en kleinkinderen, alsmede de
overige familieleden en vrienden heel
veel sterkte bij het verwerken van dit
grote verlies.
Foto: Henk Baron

Vrijwilliger gezocht:
Afhalen pakket bij de voedselbank
Voor een meneer uit Millingen is Forte
Welzijn op zoek naar iemand die zijn
pakket bij de voedselbank kan ophalen
en thuis kan bezorgen. Meneer is
helaas niet in staat om het pakket zelf
bij het afhaalpunt in Millingen af te
halen. Het voedselpakket kan vrijdag
rond het middaguur worden opgehaald

bij een afhaalpunt in Millingen zelf.
Vind jij het leuk om een helpende hand
te bieden en deze meneer uit de brand
te helpen? Neem dan even contact op
met Jesse Jansen, opbouwwerker bij
Forte Welzijn (06-82612612 of
jesse.jansen@fortewelzijn.nl). Alvast
bedankt!

Spaces van Wil
1 december 2020 was het laatste
bezochte evenement in De Rozet 24.
Door de corona zijn veel evenementen
niet doorgegaan, maar het bezoek aan
Enkhuizen in 2007 was nog niet
beschreven! Een dag voordat de kerstexpositie in Museumpark Orientalis
zou starten kreeg de pers de mogelijkheid om foto's te maken. Kunst in het
kerkje van persingen op 12 december
ging wel door, maar iedereen moest een
mondkapje op. De Zandzuiger was
gedemonteerd en de onderdelen werden bij de dam bij de oude steenfabriek
weer opgebouwd, en dat zijn veel foto's
en filmpjes geworden. 31 december
waren de dam bij de zandwinning en de
oude steenfabriek overstroomd, een
verassing was dat bij de toegang van de

polder bij de kerk en daar verderop
grind was gestrooid omdat door het
vele transport de weg moeilijk te volgen. De eindfase in de polder is al
begonnen en was nog te bezoeken tot
einde 2021. 15 december 2013 is een
gerepareerde rubriek!
6 januari 2021: De ontmanteling van de
zandwinninginstallatie in Millingen
aan de Rijn is gestart. Onder leiding
van werknemer van K3 zijn Duitse
werklieden gestart met afkoppelen van
apparatuur zoals aandrijfmotoren. De
transportbanden zijn al verwijderd alsmede een gedeelte van de dragende
constructie.
Op internet invullen: Spaces van Wil en
telt u bij aan de nu bijna 412.000
bezoekers!

De ontmanteling van de zandwinninginstallatie in Millingen op 6 januari

Gratis webinars om digitaal vaardiger te worden
In samenwerking met SeniorWeb organiseert de
Bibliotheek Gelderland Zuid op 18, 19 en 21 januari 2021
drie gratis webinars over de e-overheid, digitale veiligheid en Windows 10.
Op maandag 18 januari van 15.00 tot 16.00 uur vindt het gratis webinar ‘Werken met de e-overheid’ plaats. Tijdens dit
webinar krijg je onder meer uitleg over de gelijknamige cursus die je bij de bibliotheek kunt volgen. Dit webinar behandelt verschillende onderwerpen met betrekking tot de digitale overheid, bijvoorbeeld hoe je toeslagen aanvraagt, je weg
vindt op de website van de Belastingdienst of online een
baan zoekt.
Digitale veiligheid
Tijdens het webinar ‘Digitale veiligheid’ op dinsdag 19 januari van 10.00 tot 11.00 uur leer je hoe je omgaat met mails
van afzenders die jouw gegevens willen hebben om bijvoorbeeld aan jouw geld te komen (phishing). Ook leer je hoe je
veilig kunt Whatsappen en online bankieren.
Windows 10
Tijdens het webinar ‘Werken met Windows 10’ op donderdag 21 januari van 10.00 tot 11.00 uur ga je aan de slag met
Windows 10. Je begint bij de basis. Via de bibliotheek kun je

dan verder met de cursus ‘Werken met Windows 10’, die uit
tien lessen bestaat.
Aanmelden
De webinars worden georganiseerd in het kader van de jaarlijkse Computervraagdagen in samenwerking met
SeniorWeb. Magda Steegh, programmamaker van de bibliotheek in de gemeente Lingewaard: “Ieder jaar organiseren
we als leslocatie van SeniorWeb de computervraagdagen
fysiek in onze bibliotheken. Vanwege corona doen we het in
2021 online.” Meedoen? Graag van tevoren aanmelden bij
Magda Steegh via msteegh@obgz.nl.
Videobellen via Zoom
De webinars vinden plaats via Zoom, een programma waarmee je kunt videobellen. Graag Zoom van tevoren instellen
op je computer, telefoon of tablet en inloggen met je voor- en
achternaam. Tijdens de webinars kun je via de chat vragen
stellen. Heb je nog nooit met Zoom gewerkt? Vraag van
tevoren hulp via de digitale hulplijn van de Bibliotheek
Gelderland Zuid via 024 – 327 49 99.
Kijk voor meer informatie over de digitale cursussen en
workshops van de Bibliotheek Gelderland Zuid op
www.obgz.nl/digitaalvaardig.
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

Bel het calamiteitennummer bij omgewaaide bomen, verstopte riolering, wegverzakking, kapot trottoir en andere gebeurtenissen die gevaar of ernstige hinder kunnen veroorzaken. Bel het calamiteitennummer alleen buiten kantooruren. U kunt dan
een boodschap inspreken. Tijdens kantooruren kunt u het gewone nummer van de gemeente bellen 14 024. We gaan direct
met uw melding aan de slag.
Gemeentehuis Groesbeek
Dorpsplein 1
6562 AH Groesbeek
Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur

gemeente@bergendal.nl
Telefoon 14024
Vanuit buitenland +31 24 751 65 00

Afspraak college
Bel (024) 751 65 06
of mail
bestuurssecretariaat@bergendal.nl

Wij helpen u op afspraak! Maak uw afspraak op www.bergendal.nl of bel 14024

■ Stembureauleden gezocht
Op 17 maart zijn er landelijke verkiezingen. Wij zoeken inwoners
die willen helpen om de verkiezingen goed en veilig te laten
verlopen. Wilt u stembureaulid
worden en zo uw steentje bijdragen aan deze verkiezingen?
Meld u dan aan!
Door het coronavirus zijn deze verkiezingen anders dan anders. Om
te zorgen dat iedereen veilig kan
stemmen hebben we extra mensen
nodig. Als stembureaulid krijgt u
een interessante blik op ons democratisch verkiezingsproces.
Wat moet u doen als stembureaulid?
Een dienst op het stembureau is
van 07.00 tot 14.00 uur of van
14.00 tot 21.00 uur. Het tellen van
de stemmen start om 21.00 uur en
duurt ongeveer 3 uur. Het kan ook
langer duren. Alle stembureauleden
helpen ’s avonds om 21.00 uur bij
het tellen van de stemmen.
Aan welke eisen moet een stembureaulid voldoen?
Om stembureaulid te kunnen worden, moet u voldoen aan de volgende eisen:
▪ U bent minimaal 18 jaar.
▪ U valt niet in de risicocategorie
voor Covid-19.

▪ U heeft minimaal mbo werk- en
denkniveau.
▪ U beheerst de Nederlandse taal
goed.
▪ U bent in staat om stembiljetten te
tellen (zo nodig op de vloer).
▪ U bent nauwkeurig.
▪ U beschikt over een e-mailadres
en een mobiele telefoon.
Training en vergoeding
Bent u door ons benoemd als stembureaulid? Dan krijgt u een (digitale) training om u goed voor te bereiden op de verkiezingsdag.
Als medewerker van het stembureau ontvangt u een vergoeding.
Wat u krijgt hangt af van uw taken.
Het is nu nog niet duidelijk hoe
hoog de vergoedingen dit jaar zijn
bij de gemeente Berg en Dal. De
vergoeding is niet belastingvrij,
maar wordt meegerekend bij de
inkomstenbelasting.
Meer informatie en aanmelden
Wilt u meehelpen en voldoet u aan
de eisen? Meld u dan aan via
https://bergendal.mijnverkiezing.nl.
Wilt u meer informatie over het werken op een stembureau? Kijk dan
eens op de website www.rijksoverheid.nl. Zoek op ‘Werken op een
stembureau’.

■ Wandelen over geopaden: de ijstijd herleeft
Wandelen in de sporen van de
ijstijd? Dat kan in onze gemeente
over de geopaden. Geopaden
zijn wandelroutes in het stuwwalgebied van de Nederlands-Duitse
grensregio. Inmiddels zijn er al
13 routes. Al wandelend geniet u
van de prachtige natuur én ziet u
sporen van het natuurgeweld uit
de ijstijd.
Ongeveer 160.000 jaar geleden
was een groot deel van het noorden, waaronder ons land, bedekt
met enorme ijsmassa’s. Deze ijsmassa’s drukten de bevroren
onderliggende grond omhoog tot
een heuvellandschap. Dit heuvellandschap was toen wel enkele
honderden meters hoog. Hier is het
huidige heuvelachtige stuwwallandschap van overgebleven met heuvels tot 90 meter hoog.
Het geopad Nederrijk - Holdeurn
Deze geowandeling gaat door een
golvend heuvellandschap met verschillende droogdalen. Deze dalen
zijn ontstaan doordat het water in
de ijstijd geulen (kloven) maakte in
de bevroren ondergrond. U wandelt
dwars door de droogdalen, die
soms erg steile hellingen hebben!
Het geopad loopt door prachtig
open gebied met uitzichten over de

weilanden op de heuvels. Door de
openheid van het landschap kunt u
de heuvels en droogdalen goed
zien. Ook tussen de heuvels van de
Zevenheuvelenweg zijn droogdalen
te herkennen.
Een tip: breng na afloop van de
wandeling een bezoek aan de
indrukwekkende
Canadese
Erebegraafplaats
aan
de
Zevenheuvelenweg.
Meer informatie
De lengte van het geopad Nederrijk
- Holdeurn is ongeveer 8 kilometer.

Op verschillende plekken staan
tweetalige informatieborden. Meer
informatie vindt u op
www.geopaden.nl.
Groot en afwisselend aanbod in
Wandelgemeente van het jaar
Berg en Dal is bekroond met de titel
Wandelgemeente van het jaar. U
vindt in Berg en Dal afwisselende
wandelroutes; van boerenlandpaden tot struintochten en van dorpsommetjes tot wijngaardwandelingen. Laat u informeren en inspireren op
www.wandeleninbergendal.nl.

■ Vrijwilligers gezocht
Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ook
in de gemeente Berg en Dal. Lijkt
het u leuk om als vrijwilliger aan
de slag te gaan? Dan is een van
onderstaande vacatures misschien iets voor u.

■ We passen de website
www.bergendal.nl aan. Heeft u tips?
De komende tijd gaan we aan de
slag met het verbeteren van onze
gemeentelijke website www.bergendal.nl. Wat kan beter? Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat
bezoekers snel en makkelijk de
informatie vinden die ze zoeken?
Om de website te verbeteren kijken
we waar inwoners en andere
bezoekers tegenaan lopen. Over
welke onderwerpen komen veel
vragen binnen bij de gemeente?
Wat zijn de meest gebruikte zoek-

woorden op de website? Ook willen we ervoor zorgen dat de website goed toegankelijk is en blijft voor
alle inwoners.
Heeft u een tip of loopt u tegen problemen aan op onze website? Kunt
u informatie over een bepaald
onderwerp niet (goed) vinden?
Geef het aan ons door via
eindredactie@bergendal.nl. We
nemen uw opmerkingen graag
mee!

Cavia’s en konijnen
Verzorgingshuis ’t Hofke in Beek
zoekt aaibare cavia’s en konijnen.
Contact met dieren werkt kalmerend en stress verlagend. Het stelt
mensen open voor contact met
anderen. Wilt u mensen met
dementie een fijne beleving bezorgen en heeft u een aaibaar handzaam huisdier? Neem dan contact
op met Sandra Sennef. U bereikt
haar via telefoonnummer
06 20511027 of via e-mailadres
s.sennef@kalorama.nl.
Ooms, tantes, opa’s en oma’s
Buurtgezinnen Berg en Dal zoekt
ooms en tantes, opa’s en oma’s.
Vanuit de gedachte ‘opvoeden doe
je samen’, kunt u helpen met praktische
en
informele
steun.
Bijvoorbeeld door samen iets te

ondernemen, een speelafspraak of
logeerpartij te regelen of een rustige huiswerkplek te bieden.
Wilt u het verschil maken in het
leven van kinderen en hun ouders?
Neem dan contact op met Marloes
Bazuin van Buurtgezinnen Berg en
Dal. U bereikt haar via
06 42921883 of via e-mail
marloes@buurtgezinnen.nl.
Kijk voor meer informatie op
www.buurtgezinnen.nl/bergendal.
Hond uitlaten
Twee jaar geleden is er een oproep
gedaan om een hulphond voor Kim
mogelijk te maken. Dit is gelukt.
Kim heeft veel pijn in haar benen.
Daardoor kan ze niet de hele dag in
haar rolstoel zitten. Nu zoekt Kim
mensen die in de avonduren haar
hond uit willen laten.
Woont u in Groesbeek, bent u gek
op honden en lijkt het u leuk om
Kim te helpen? Bellen kan naar Kim
via 06 82214412. De opbouwwerker van Forte Welzijn ondersteunt

Kim
in
haar
zoektocht.
Contactpersoon hiervoor is Lisanne
Bron. Zij is te bereiken via
06 83544053 of
lisanne.bron@fortewelzijn.nl
Gastheer/gastvrouw gezocht
Stichting Kulturhus Beek is op zoek
naar een gastheer/gastvrouw. Het
gaat om het ontvangen van bezoekers, de weg wijzen, koffie schenken, zalen openen, sluiten en opruimen. Maar ook een leuke activiteit
opzetten behoort tot de mogelijkheden. Werkzaamheden vinden overdag en ’s avonds plaats.
Lijkt het u leuk om mee te doen? En
bent u ook bereid u vrijwillig in te
zetten voor bezoekers? Neem dan
contact op met Liny Toenders via
06 21590920 of
ltoenders@planet.nl
Er is een vergoeding mogelijk als u
tenminste 1 dag per week de volledige verantwoording neemt voor de
organisatie en het beheer.
Andere vacatures
Misschien wilt u een maatje voor
iemand zijn? Bijvoorbeeld bij
Humanitas, Pluryn, of Forte
Welzijn. Of zoekt u nog wat
anders? Kijk voor meer vacatures
en mogelijkheden op www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/bergendal.
Forte Welzijn gaat graag met u in
gesprek. Contactpersoon is Anke
Jacobs. Mail naar
vspbergendal@fortewelzijn.nl of
bel 085 0406066.
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Mededelingen

■ Uit de raad van Berg en Dal: samen optrekken

De mededelingen van deze week gaan over onderstaande adressen.
De mededelingen in dit huis-aan-huisblad zijn géén formeel juridische
bekendmakingen. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Meer informatie over deze mededelingen vindt u op www.overheid.nl/overuwbuurt.
U kunt zich ook abonneren op de e-mailservice op
www.overheid.nl/attenderingsservice om op de hoogte te blijven van
bekendmakingen binnen uw postcodegebied.

De gemeenteraad van Berg en
Dal vergaderde digitaal op 10
december 2020. Het was de laatste raadsvergadering van het
jaar. De volgende besluiten werden genomen.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ De Ravenberg 3, kap boom (verleend)
▪ De Ravenberg 40-42, realiseren dakopbouw (verleend)
▪ Nieuwe Holleweg 12, nieuwbouw groepswoningen Kalorama
(aanvraag)
▪ Plataanstraat 14, renoveren voorgevel (aanvraag)
▪ Potgieterstraat 15, uitbreiden woning (verleend)
▪ Rijksstraatweg 153-155, verbouwen van dubbel woonhuis tot vier
woningen (aanvraag)
▪ Van der Veurweg 27, uitbreiden groepsaccommodatie (verleend)
Berg en Dal
▪ Johannaweg 65, plaatsen container t.b.v. mestopslag (aanvraag)
▪ Oude Kleefsebaan 130, wijzigen gebruik van recreatie- naar
burgerwoning (ontwerpbesluit)
Groesbeek
▪ Breitnerweg 14, realiseren dakopbouw (aanvraag)
▪ Burg. Ottenhoffstraat 5, uitbreiden woning (buiten behandeling
stellen)
▪ nabij Grafwegen 10, bouw schuurwoning (aanvraag)
▪ plan De Heikant, Veldzicht kavel 73, bouw woning (aanvraag)
▪ De Hekselaar 1, plaatsen twee dakkapellen (verleend)
▪ Herwendaalseweg 19, verbouwen winkelruimte tot twee appartementen (aanvraag)
▪ Kerkstraat 6, verbouwen keuken en plaatsen handelsreclame
(verleend)
▪ nabij Klein Amerika 7, bouw woning (verlengen beslistermijn)
▪ Knapheideweg 10, vervangen dakkapel (verleend)
▪ Lage Horst 8, uitbreiden verdieping en isoleren dak (aanvraag)
▪ Molenweg 20, realiseren bijgebouw (niet vergunningplichtig)
▪ Nijerf 1, bouw bergingen (verleend)
▪ Plakseweg 25, veranderen inrit (verleend)
▪ Spoorlaan (project fase 2), uitbreiden twee bestaande winkels (Jan
Linders en Aldi), realisatie van laad/los hof, realisatie commerciële
bedrijfs/winkelruimte en 24 appartementen (aanvraag)
▪ Wylerbaan 25, bouw woning (verleend)
▪ Wylerbaan 25, sloop woning (aanvraag)
▪ Wylerbaan 37, positief bestemmen van woning als tweede bedrijfswoning (ontwerpbesluit)

Samen optrekken: een sterkere
regio Arnhem-Nijmegen
De 18 gemeenten in de regio
Arnhem-Nijmegen willen de regionale samenwerking versterken.
Daardoor kunnen ze samen beter
werken aan grote taken die op de
regio afkomen. Denk daarbij aan
het oplossen van problemen van
bereikbaarheid, huisvesting, economische groei en werkloosheid.
De raad stemde in grote meerderheid in met de versterking.
Ook was er een raadsbreed
gesteunde motie bij dit onderwerp.
Om de 18 gemeenteraden te
betrekken bij de versterking wordt
er een commissie ingesteld. In de
motie wordt aandacht gevraagd
voor de samenstelling (geen 40,
maar 18 leden), de taken en de
naam van deze commissie. De
motie is naar de overige 17
gemeenten in de regio verstuurd.
Corona herdenken door bosje te
planten
In totaal stonden er drie moties
(verzoeken aan het college) op de
agenda, waarvan er twee een
meerderheid haalden. Eén daarvan
kwam uit de koker van GroenLinks,
GVP en Polderbreed. De fracties
dienden een motie in om één corona-herdenkingsbosje aan te leggen

in de gemeente. De coronacrisis
raakt ons allemaal en heeft een
ontwrichtend effect op onze samenleving. Mensen voelen zich ook
somber en angstig. Met een herdenkingsplek geven we corona niet
alleen figuurlijk, maar óók letterlijk
een plek in ons leven. Een 16-6
meerderheid in de raad stemde in
met de motie, die werd aangevuld
door het CDA.
Bij het bosje komt een klok, die nu
in de opslag van de Cosmas- en
Damianuskerk in Groesbeek staat.
Het college komt na de coronacrisis
naar de raad met een voorstel hierover.
Raad ook betrokken bij de kleinere zonneparken
De gemeente Berg en Dal gaat op
basis van de Ruimtelijke Visie
Duurzame Energie meerdere pilots
voor zonneparken ontwikkelen. Het
college kan bij de kleinere pilots
zelf een omgevingsvergunning
afgeven. De raad wil ook hier
vroegtijdig bij betrokken worden.
Polderbreed diende daarom een
motie in om de raad in een vroeg
stadium te betrekken bij álle pilots,
dus ook de kleinere. Zo kan de raad
tijdig bijsturen, mocht dit nodig zijn.
De motie werd aangenomen.
Afsluiting van een hectisch jaar
De vergadering werd afgesloten
met een terugblik op dit hectische
jaar. Tot en met maart werd er nog
fysiek vergaderd, maar dit veranderde plots door het coronavirus.

Kekerdom
▪ Botsestraat 31, gebruik bedrijfswoning als reguliere woning
(aanvraag)
Ooij
▪ Kon. Wilhelminastraat 2, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Ooijse bandijk 74, verbouwen monument (verleend)
▪ Ooijse Bandijk 126, verbouwen boerderij (verleend)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Kennisgeving ontheffing verbranden snoeihout:
▪ Kruisstraat 26, Ooij
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
U kunt de besluiten ook inzien in het gemeentehuis. Meldt u zich dan
bij de receptie van het gemeentehuis in Groesbeek. U kunt een
afschrift of kopie krijgen tegen vergoeding van de kosten.

Burgemeester Mark Slinkman
bedankte iedereen voor de inzet.
De griffie (het secretariaat van de
gemeenteraad) werd door de voorzitter van de werkgeverscommissie
(namens de raad) ook nog even in
het zonnetje gezet.
Overige genomen besluiten
Tijdens de raadsvergadering zijn
verder de volgende besluiten genomen:
▪ Ingestemd
met
zienswijze
Kaderbrief GGD Gelderland Zuid
▪ Gedragscode integriteit Berg en
Dal 2020 vastgesteld
▪ Najaarsnota Berg en Dal 2020
vastgesteld
▪ Regionale
beleidsnota
Wet
Inburgering 2021 vastgesteld
▪ Belastingverordeningen Berg en
Dal 2021 vastgesteld
▪ Verordening behandeling klachten
Berg en Dal 2021 vastgesteld
▪ Ontslag verleend aan dhr. Lamers
(CDA) als carrousellid
▪ Mevrouw Vree (GroenLinks) en
mevrouw
Hustedt
(VOLG)
benoemd tot de werkgroep
Bestuurlijke Vernieuwing
Meer zien en lezen?
Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website
http://bergendal.raadsinformatie.nl.
Per agendapunt kunt u terugkijken.
Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken
zijn ook te vinden via de app
Politiek Portaal in de App Store.
Kies voor ‘Berg en Dal’.
Sociale media
Wilt u op de hoogte blijven van de
laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op
Twitter, Facebook en Instagram.
Door op deze media te zoeken op
‘Gemeenteraad Berg en Dal’ komt
u bij ons kanaal.

Heilig Landstichting
▪ Nijmeegsebaan 108, kap boom (verleend)

Ubbergen
▪ Kasteelselaan 8, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Recreatiegebied Wylerbergmeer, vervangen toiletgebouw (aanvraag)

Het digitaal vergaderen was even
wennen, maar de besluitvorming
moet doorgaan en ondanks de
beperkingen die er zijn gaat het
vergaderen goed.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 28 januari 2021.

■ Coronavaccinatie
gestart
De eerste ziekenhuis- en verpleeghuismedewerkers zijn vorige week gevaccineerd. Vaccineren helpt om het coronavirus te bestrijden en het verlaagt de druk
op de zorg. Het is begrijpelijk dat u vragen
heeft over het coronavaccin. En dat u wilt
weten wanneer u aan de beurt bent voor
vaccinatie.
Kijk op www.coronavaccinatie.nl voor antwoorden op uw vragen.

■ Meld u aan voor de nieuwsbrief
Om de twee weken staat ons gemeentelijke nieuws in de Rozet. U
kunt dit nieuws ook digitaal ontvangen via een nieuwsbrief. Wilt u
dit? Meld u aan!
Hoe kan ik mezelf aanmelden?
Voor aanmelden stuurt u een e-mail naar nieuwsbrief@bergendal.nl. Zet in
deze mail het e-mailadres waarmee u zich wilt aanmelden. Wij voegen uw
mailadres toe aan de lijst. U ontvangt dan iedere week een nieuwsbrief van
ons.

Deze rubriek is samengesteld door de gemeente Berg en Dal en is de enige officiële bijdrage van de gemeente aan dit blad.

N AT U U R

Brandweer Ubbergen was druk
met omgewaaide bomen
BEEK. De vrijwillige brandweer van
Ubbergen is zondag 27 december enkele uren druk geweest met het verwijderen van twee omgewaaide bomen op de
van Randwijckweg in Beek. Als gevolg
van een storm was een grote boom in
de stuwwal omgewaaid en deze blokkeerde daardoor de van Randwijckweg,

terwijl een tweede boom op omvallen
stond. De brandweer heeft beide
bomen verwijderd. De weg was als
gevolg daarvan geruime tijd afgesloten.
Onder aan de berg werd het verkeer
tegengehouden door een patrouille van
de Koninklijke Marechaussee.
Foto: Henk Baron
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Wolkenregenboog

Beverdam in Beek

Het lijkt op een witte regenboog alleen
is er geen druppel regen gevallen. Bij
een wolkenboog regent het dan ook
niet. Het zonlicht wordt dan gebroken
door de minuscule druppeltjes in de
wolken, die minstens honderd keer
kleiner zijn dan regendruppels. In die
kleine druppels wordt het zonlicht veel
sterker gebroken. Daardoor gaan de
regenboogkleuren elkaar overlappen,
met als gevolg dat je geen kleuren ziet,
maar wit.
Een uniek weersverschijnsel gezien
door Lauren tijdens het spelen.

Langs de Nieuwe Rijksweg, maar ook langs de Marterstraat, in Beek bouwen
bevers steeds opnieuw een dam. De Provincie ruimt de gebouwde dammen elke
keer op, maar de bevers hebben het zo weer opgebouwd.
Foto: Henk Baron

Foto:Maarten van Oostendorp

Een ‘wederopgebouwde’ beverdam langs de Nieuwe Rijksweg in Beek

Bomen gerooid in Pr. W.
Alexanderstraat Ooij
Groen Traineeship Project van
Klimaateducatie tot Klimaatactie
Help jij ons met het uitbreiden van de
klimaatcursus? Dan is het Groen
Traineeship
project
Van
Klimaateducatie tot Klimaatactie misschien wel wat voor jou! Samen met
een groep jongeren zorg jij voor de vernieuwing van de online IVN klimaatcursus en het organiseren van een klimaatevenement. Met jouw impact kun-

nen we nog meer mensen bereiken om
zich in te zetten voor een duurzame
wereld.
Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie over het project en de aanmelding
op
de
site:
https://nl.deedmob.com/o/GroenTraineeship/deeds/Van-klimaateducatie-tot-klimaatactie/30004

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

‘Boswachter Tim’ Nijmegenaar van het Jaar 2020
Op 4 januari 2021 is tijdens de digitale nieuwjaarstalkshow van de
gemeente de Nijmegenaar van het
Jaar 2020 bekend gemaakt. De prijs
ging dit jaar naar Tim Hogenbosch.
Een stadspanel verkoos hem boven
de andere genomineerden Moniek
van Daal en Frits Jans.

stadsbrede publieksjury heeft
uit het totaal aantal genomineerden vijf kandidaten gekozen. Deze zijn voorgelegd aan
het
digitale
stadspanel,
bestaande uit zo’n 4000
Nijmegenaren. Zij hebben de
uiteindelijke winnaar gekozen.

Tim Hogenbosch, ‘boswachter Tim’, is
een bijzondere jeugdheld. Hij leert jong
(en oud) opnieuw van het bos te houden. Hij laat ze zien waarom het zo
mooi is en waarom het zo belangrijk is
dat we er goed mee om moeten gaan.
“In een jaar waarin door Corona meer
mensen het bos bezoeken, is het extra
belangrijk om te leren dat we er te gast
zijn en er dus ook respect voor moeten
hebben.” Deze boodschap verspreidt
hij op tv, social media en komt terug in
zijn nieuwe boek voor kinderen.

Eerdere winnaars
De titel Nijmegenaar van het
Jaar is eerder gegaan naar Said
Achouitar
(Initiatiefnemer
vrijwilligersproject
Futsal
Chabbab), prof. dr. Sijbrand de
Jong (Initiatiefnemer Cosmic
Sensation), Mia Schoffelen
(oprichter Nijmeegse School’s
Cool), prof. dr. Bas Bloem
(Zorgheld van het Jaar 2011),
Roland van der Hoek (bestuurslid van
Nijmegen4KidsRights), Rob Jaspers
(verslaggever Gelderlander), Toine
Tax,
(directeur
poppodium
Doornroosje), Hendrik-Jan Derksen
(online community Welcome to

Procedure
Dit jaar is voor de vijfde maal de winnaar gekozen door het stadspanel. Een

Foto: Bert Roodbeen. Meer op www.inhetlaag.nl

Nijmegen), Eugenie Aartsen, (Stichting
gratis2dekansje), Rhea Elise Khoeblal
(Buiten Spelen Piano’s), Linda van
Aken
(Vincentius
Vereniging
Nijmegen) en Qader Shafiq (bureau
Wijland).

Relatief rustige Oudejaarsnacht voor
de brandweer van de gemeente Berg en Dal
Voor de brandweerkorpsen in de
gemeente Berg en Dal was de
Oudejaarsnacht relatief rustig. Zowel
voor de korpsen van Millingen aan de
Rijn en Ubbergen waren er in het
geheel geen meldingen en de brandweer van Groesbeek moest twee maal
uitrukken. Een keer voor een grote
vuurwerkpot en vervolgens om 02.24
uur voor een schuurbrand in de
Dasstraat op de Horst. De bewoners
van de aangrenzende woning lagen al
op bed. Het was dat buurtbewoners nog
wakker waren en rook zagen anders
was het flink uit de hand gelopen. De
gewaarschuwde brandweer kon erger
voorkomen.
Ondanks het vuurwerkverbod werd er
rond de jaarwisseling toch nog op veel
plaatsen vuurwerk afgestoken, hetgeen
niet echt voor overlast zorgde, althans
voor zover nu bekend. In de
Gelderlander meldde burgemeester
Slinkman: ‘De jaarwisseling verliep in
Berg en Dal best heel goed. Er waren
wat klachten over vuurwerk, maar over
het algemeen gaf het een heel rustig
beeld.’

De brandweer blust een schuurbrand in De Horst
Oud & Nieuw-feest voorkomen
De politie heeft oudjaarsavond voortijdig een eind gemaakt aan een gepland
oud&nieuwfeest in een fabriekshal aan
de Industrieweg in Groesbeek.
Mogelijk werden honderden mensen

Foto: Waldie Rutten

verwacht in de feestlijk ingerichte hal.
De zeven aanwezigen vertrokken snel,
tegen de organisator is procesverbaal
opgemaakt.
Ook
aan
de
Cranenburgsestraat is die avond een
feest met teveel mensen beeindigd.

OOIJ. Maandag 21 december heeft de
familie Kuijpers uit Leuth in de Prins
Willem Alexanderstraat drie bomen
gerooid en in de Nassaustraat zijn ze
allemaal gerooid.

Ook in de Goudwindestraat worden er
bomen gerooid.

Dit gebeurde omdat er vanaf maandag
4 januari verder wordt gegaan met de
wegwerkzaamheden. Deze bestaan
vooralsnog uit nutswerkzaamheden
(kabels en leidingen fase 2/3). Ook in
de Marialaan worden hiervoor werkzaamheden uitgevoerd.
Daarna komt het riool (maart fase 4)
aan de beurt in de bovengenoemde straten. Het gedeelte van de Nassaustraat
tussen de prinses Irenestraat en de
Marialaan of St. Hubertusweg is dan
weer afgesloten voor verkeer behalve
voetgangers.

Langs de Ooijse Bandijk is iemand ter
hoogte van de Oude Waal een matras
kwijtgeraakt.
Foto: Henk Baron

Matras gevonden

Schoorsteenbrand in Beek
BEEK. De vrijwillige brandweer van
Ubbergen moest zondagavond 27
december uitrukken voor een schoorsteenbrand in een woning aan de
Rijksstraatweg in Beek. De bewoners
van de woning hadden, net als andere
avonden, de open haard aangestoken en
zaten gezellig in de woonkamer, toen
ze ineens een zwaar geluid hoorden,
alsof er een vliegtuig laag over de
woning vloog. Nader onderzoek wees
uit dat het bovenste segment van de

schoorsteen,
vlam
had
gevat.
Onmiddellijk werd de brandweer
gewaarschuwd en zij konden erger
voorkomen.
Er was nagenoeg geen schade. De
schoorsteen, die regelmatig bijgehouden wordt, moet gedeeltelijk vervangen
worden. De brandweer van Ubbergen
kreeg assistentie van de hoogwerker
van de brandweer van Nijmegen.
Foto: Henk Baron
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen.
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
Wat is normaal
Na een Kerst die anders was dan normaal is het nieuwe jaar ook anders dan
normaal inmiddels begonnen. Maar ja,
wat is normaal? Misschien zei afgelopen Kerst ons wel meer dan ooit, juist
omdat er minder ‘moest’ en ‘mocht’.
Misschien was minder wel meer. Het
kan zijn dat van een ontmoeting met
slechts enkele mensen meer blijft hangen dan van een traditioneel ‘evenement’ dat je elk jaar ‘moet’ ondergaan.
Wanneer alles gewoon z’n gangetje
gaat, kun je blijven hangen in een vast
patroon. Maar als vanzelfsprekendheid
wegvalt, kom je wellicht eerder bij het
diepere, kun je met een ander misschien eerder wat delen. En dan is het
nog maar de vraag of we terug willen
naar het ‘oude normaal’. Ontmoeten
zou ‘normaal’ moeten zijn voor ons
mensen. Voor een ontmoeting hebben
we tijd nodig en een ander en of dé
Ander. Het nieuwe normaal?
Zestig jaar
Na de Kersttijd die eindigde met het
feest van de Doop van de Heer (10
januari) is de tijd door het jaar al
begonnen, de ‘normale’ tijd. En toch
heb ik zelf dan al meteen bijzondere
dagen te gedenken, nl de dagen dat ik
zestig jaar geleden werd geboren (16
januari) en gedoopt (17 januari).
Tijdens de vier eucharistievieringen op
deze twee dagen – met beperkte deelname – zal ik hier dankbaar bij stilstaan. Twee minuten stilte (grapje).
Uitgebreid je verjaardag vieren tijdens
een lockdown kan natuurlijk niet. Maar
binnen de regels en met wat inspiratie
kan er wel wát.
Aanbidding
Komt laat ons Hem aanbidden. Met
Kerstmis zingen we dit. Elke donderdag tussen 9.30 en 18.00 uur is er in de
dagkapel van de kerk in Millingen aanbidding van Jezus in de heilige Hostie
in de monstrans. U mag gewoon binnenlopen, zoals de herders en de wijzen
in de stal … om Hem te aanbidden.
Met de herders en de wijzen heeft het
best wel wat gedaan.
Eerste Communie en Vormsel: 16
mei en 24 mei 2021
Met het starten van een nieuw kalenderjaar pakken we de draad weer op. In
2020 hebben we samen met de ouders
van onze communicanten besloten het
project even te pauzeren. Door Corona
was het niet mogelijk de Communie te
vieren zoals gewenst. Nu zijn de kinderen weer thuis van school en weten we
niet hoe het in mei ervoor zal staan. De
voorkeur voor de Communiemis in
2021 gaat natuurlijk uit naar allemaal
samen vieren in de kerk. Maar als het
nodig is, gaan we het doen zoals met de
Vormselmis 2020. Deze heeft plaatsge-

Gelegenheid voor
gebed en kaarsje:
Leuth Mariakapel elke
dag 9.00-17.00 uur
Beek Mariakapel Grote
Bartholomaeus elke dag
9.30-17.30 uur
Beek kapel kerkhof elke
dag
Millingen dagkapel elke
dag 9.00-17.00 uur
Millingen Fatimakapel,
Schoolstraat 4, elke dag

vonden met alleen de gezinnen in de
kerk en de familie thuis voor de TV,
hetgeen mogelijk is door de livestreamverbinding. Zo te vieren was bijzonder.
Vandaar dat we nu kunnen zeggen: 16
mei 2021 is er een Communiemis!
Daarom gaan we verder met het project. De kinderen mogen thuis met hun
ouders werken in het project. De pastoor zal afspreken voor een bezoek, dan
ook meedoen met het project en ingaan
op vragen van kinderen en ouders.
Maar je kunt ook zelf afspreken met de
pastoor. Zo gauw als mogelijk gaan we
verder met de woensdagmiddagen in de
ontmoetingsruimte.
Voor kinderen uit de huidige groep 3 en
4 die graag de Communie doen, starten
we in het volgende schooljaar met een
nieuwe groep. Met het inschrijfformulier op de website kun je je kind hiervoor al aanmelden.
Voor de kinderen van groep 8 gaan we
starten met de vormselvoorbereiding.
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 zal de
Vormselmis plaatsvinden. Met het
inschrijfformulier op de website kun je
je kind hiervoor al aanmelden. Zodra
duidelijk is wat er kan en mag krijgt u
een uitnodiging voor een ouderavond
waar we elkaar ontmoeten en uitleg
zullen geven over het project.
Parochieblad ontvangen
Wilt u het parochieblad (blijven) ontvangen, bij u in de brievenbus of digitaal, dan dient u dit door te geven:
Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom of
m.g.b.oosterwijk@gmail.com
Gebedsweek voor de eenheid van de
christenen
H. Missen en misintenties
Dinsdag 12 januari 19.00 uur H. Mis
Mariakapel
Leuth:
Hebr.2,5-12,
ps.8,2a.5-9, Mc.1,21-28
Woensdag 13 januari 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus; Hebr.2,14-18,
ps.105,1-4.6-9, Mc.1,29-39.
Donderdag 14 januari 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur ; Hebr.3,7-14, ps.95,6-11,
Mc.1,40-45.
Vrijdag 15 januari 09.00 uur H. Mis
Millingen: Hebr.4,1-5.11, ps.78,3.4bc.
5-7, Mc.2,1-12.
Zaterdag 16 januari 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed ; Hebr.4,12-16, ps.19,8-10.15,
Mc.2,13-17.
Zaterdag 16 januari 17.00 uur H. Mis
Beek (orgel en zang) – 2e zondag door
het jaar B: 1Sam.3,3b-10.19, ps.40,2.4.
7-10, 1Kor.6,13c-15a.17-20, Joh.1,3542.
Henny Peijnenburg, Theo en Bert van
de Heide.
Zaterdag 16 januari 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel en zang)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Theo

Neijenhuizen.
Zondag 17 januari 10.30 uur H. Mis
Millingen (voorzang) (zie boven)
Willy en Diny Leijgraf, Gerrit de Kleijn
en echtgenote en hun kinderen Dora,
Toon en Gert, Hendrik en Agnes Peters.
Dinsdag 19 januari 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Hebr.6,10-20,
ps.111,1-2.4-5.9.10, Mc.2, 23-28.
Woensdag 20 januari 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus: Hebr.7,1-3.1517, ps.110,1-4, Mc.3, 1-6.
Donderdag 21 januari 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur: Hebr.7,25-8,6, ps.40,710.17, Mc.3,7-12.
Vrijdag 22 januari 09.00 uur H. Mis
Millingen; Hebr.8,6-13, ps.85,8.10-14,
Mc.3,13-19.
Zaterdag 23 januari 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed ; Hebr.9,2-3.11-14, ps.47,2-3.6-9,
Mc.3,20-21.
Zaterdag 23 januari 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel en voorzang) – 3e zondag
door het jaar B: Jona.3,1-5.10, ps.25,49, 1Kor.7,29-31, Mc.1,14-20.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Zondag 24 januari 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel en voorzang) (zie
boven)
Marina Staub-Bach en de ouders Jan
Bach en Emma Bach- Thunnissen,
Hanspeter Staub en Jo Staub- Lelie
Dinsdag 26 januari 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: 2Tim.1,1-8 of
Tit.1,1-5,
ps.96,1.2a,2b-3,7-8a,10,
Luc.10,1-9.

Kerkberichten
Protestantse
Gemeente
Groesbeek
Vanwege de verscherpte coronamaatregelen zijn tot nader bericht
alle vieringen alleen online mee te
vieren: Ga naar de website
www.pkn-groesbeek.nl en klik op
"Diensten" en daaronder "Deze
maand" U ziet daar de link.
Zondag 17 januari: aanvang 10.00 uur
Voorganger: da. N. Da Costa uit
Nijmegen
De diaconiecollecte is dan bestemd
voor Stichting GAST Nijmegen; zij
helpen asielzoekers die onder schrijnende omstandigheden leven in
Nijmegen en omgeving, o.a. door het
maken van een plan voor de toekomst.
U kunt uw bijdrage digitaal overmaken,
op het rek.nr. NL 08 INGB
0000961922 t.n.v. Diaconie Prot.
Gemeente Groesbeek o.v.v. Gast
Zondag 24 januari is er Oecumenische
Viering, georganiseerd samen met de
R.K Parochie. Het thema is: "Blijf in
mijn liefde". Vanwege corona kon er
geen gezamenlijke dienst in een van de
kerken plaatsvinden.
In de Cosmas en Damianus zullen
voorgaan da. Janneke Ruijs en pastoor
Aloys van Velthoven.
In de Protestantse kerk zal voorgaan
pastor Joke Huisintvelt; deze viering
kunt u online meekijken via www.pkngroesbeek.nl
Beide vieringen beginnen om 10.00 uur
en volgen hetzelfde leesrooster.

Herdertjesmis in Millingen
In de St. Antonius van Paduakerk in
Millingen aan de Rijn vond op kerstavond donderdag 24 december de
Herdertjesmis plaats. Celebrant was
Pastoor Rudo Franken. Hij werd bijgestaan door een aantal misdienaren.
Deze mis werd muzikaal begeleid door
een delegatie van het Familiekoor

onder leiding van Lianne van der
Burgt. Het kerstspel werd uitgebeeld
door een aantal kinderen. Zij werden
begeleid door Daisy Janssen. Helaas
mochten er geen kerkgangers bij deze
mis aanwezig zijn, vanwege de coronamaatregelen.
Foto: Erik Hell (BD1 Media)

“Stille Nacht Heilige Nacht”
in de gemeente Berg en Dal
Op sociale media en in de Rozet was
een oproep gedaan om op Kerstavond
om 19.30 uur gezamenlijk in de straten
van de gemeente Berg en Dal “Stille
Nacht, Heilige Nacht ” te zingen. Het is
niet duidelijk op hoeveel plekken dat

gebeurd is maar een aantal bewoners
van de Prins Mauritsstraat in Ooij deed
er in ieder geval aan mee. Een buurjongetje deelde zelfgemaakte koekjes uit.
Een mooi gebaar.
Foto: Henk Baron

Zang in de Prins Mauritsstraat in Ooij

Workshop Figuurzagen kerststal
in de kerk in Ooij en Millingen
Pastoor Rudo Franken heeft op Eerste
Kerstdag in Millingen aan de Rijn en
op Tweede Kerstdag in Ooij een workshop figuurzagen Kerststal gegeven in
de kerken. De bezoekers konden de
kerststallen in de beide kerken bezoeken en tegelijk meedoen aan een

workshop. Er lagen bouwtekeningen in
de kerk die je mee naar huis kon nemen
en er stond een, door pastoor Franken
zelf gemaakte, kerststal als voorbeeld.
De deelnemers konden de kant en klare
bodemplaat zo al gebruiken.
Foto: Henk Baron

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

12 januari 2021

PAGINA 13

De Rozet

De Rozet Autonieuws Exclusief ©
verzorgd door Nannet en Stef Stienstra uit Ubbergen

Kia Rio
De Kia Rio is het eerste model van het Koreaanse automerk Kia met een nieuwe aandrijflijn, waarbij de zogenaamde EcoDynamics Mild Hybrid (MHEV)
benzinemotor en een nieuwe slimme zes-handversnellingsbak zijn gecombineerd. De aandrijflijn bestaat uit een Smartstream 1.0 T-GDi driecilinder
benzinemotor, een 48V MHEV-systeem met Mild-Hybrid Starter-Generator
en een 48-volt lithium-ion-polymeerbatterij. Dankzij een regeneratief remsysteem wordt energie teruggewonnen bij afremmen en zo brandstof
bespaard.

De voor deze test gereden Kia Rio had de nieuwe kleur Sporty Blue
De 2021 uitvoering van de Kia Rio met
de nieuwe aandrijftechniek is van buiten het beste te herkennen aan de smallere ‘tiger nose’-grille, een lagere voorbumper en gewijzigde mistlampbehuizingen. Bij de testauto is de fraaie blauwe kleur ‘Sporty Blue’ ook nieuw.
Verder is bij de vijfdeurs B-segment
hatchback niet zoveel veranderd en ziet
het er gewoon uit als een opfrissing van
de praktische compacte gezinsauto.
Nieuwe hybride technologie
De meest bijzondere en nuttige wijziging aan de Kia Rio is de 48 Volt mildhybridtechnologie in combinatie met
een zuinige driecilinder benzinemotor
en een ‘clutch-by wire’ handversnellingsbak. Kia heeft de Mild Hibrid
Starter Generator (MHSG) via een
riem verbonden met de krukas van de
motor. Zodoende schakelt men naad-

loos tussen de ‘motor’ en ‘generator’
aandrijving. In ‘motor’-modus, als de
benzinemotor de auto voortstuwt ,
biedt de MHSG tijdens het accelereren
elektrische ondersteuning om de
motorbelasting en emissies te verlagen.
Tijdens het vertragen, heeft de MHSG
de mogelijkheid om over te schakelen
op de ‘generator’-modus, waarbij energie wordt teruggewonnen om de batterij op te laden.
Met een knop kan de bestuurder kiezen
uit de rijstanden ‘Eco’, ‘Sport’ en
‘Normaal’. De boordcomputer past dan
de aandrijving aan. Dat kan de Kia
door de hybride elektronisch de juiste
keuzes te laten maken. De nieuwe slimme versnellingsbak heeft daarbij een
belangrijke rol. Het is geen automatische versnellingsbak. De koppeling
werkt niet mechanisch, maar geheel
elektronisch. Het heeft de naam

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic
Het adagium van Toyota topman Akio Toyoda is “No more boring cars”. Dat
gaan we dan wel even uittesten met de nieuwe Toyota Yaris, de compacte Bsegment 5-deurs hatchback. We kregen daarvoor het zuinige model 1.5
Hybrid Dynamic mee en niet de instapper, de Toytoa Yaris 1.0 VVT-i Comfort
met een prijskaartje van € 18.795,-. Deze testauto met maar liefst 44 pk meer
vermogen kost € 23.295,-. Beduidend meer, maar inderdaad ook heerlijk en
spannend rijdend.

Road Test
Kia Rio
Koets: 5-deurs hatchback
Prijs: € 21.795,- (vanaf € 20.295,)
Gewicht: 1105 kg
Cil.inh.: 999 cc
Vermogen: 100 pk
Top: 188 km/uur
Acc.0-100: 10,4 sec.
Gem. verbr.: 1 op 18,4
Lengte: 406,5 cm
Breedte: 172,5 cm
Kofferruimte: 325 liter
Aanhangergewicht: 900 kg
‘clutch-by-wire’ gekregen en dit systeem integreert naadloos met de
MHSG om de motor eerder uit te schakelen bij het uitrollen en daarmee het
brandstofverbruik verder te verlagen.
Als men de voet van het gaspedaal
haalt, dan gaat de verbrandingsmotor
uit en wordt met de MHSG verder
gereden. Die laad de 48-volt lithiumion-polymeerbatterij op, als men (licht)
afremt of gebruikt stroom als er toch
nog rij-ondersteuning nodig is. Vooral
als men ‘zeilend’ (zonder verbrandingsmotor) naar de bochten naar het
stoplicht rolt, dan bespaart men veel
energie.
Zowel de rijeigenschappen als de wegligging zijn voor de testrijder saai. Dus
gewoon goed. We kunnen weinig kritiek geven, maar buitengewoon spectaculair is het ook weer niet. Gewoon een
auto om van A naar B te rijden en voor
de gemiddelde bestuurder is dat
behoorlijk vlot dankzij de hybride aandrijving.
Zuinige motor
Wij reden de Dynamic-line uitvoering
van de Rio en daarin levert de 1-liter,
driecilinder motor 100 pk in het toerentalbereik van 4500 tot 6000 toeren per
minuut. Het maximale koppel is 172
Nm in het toerentalbereik tussen 1500
en 4000 toeren per minuut. Daarmee is
een topsnelheid te bereiken van 188
km/uur en accelereert de 1105 kg

van groot (de recent geteste Toyota
Camry en RAV4) tot nu ook klein. Het
zijn echte hybride auto’s, maar zonder
(meestal door belasting-voordeel
gedreven) plug-in versies.
De elektromotor is bij de moderne
hybride auto’s een stuk krachtiger en
met de Yaris kan men zelfs tot 130

Road Test
Toyota Yaris 1.5 Hybrid
Dynamic
Koets: 5-deurs hatchback
Prijs: € 23.295,- (vanaf € 18.795,)
Gewicht: 1160 kg
Cil.inh.: 1500 cc
Vermogen: 116 pk (gecombineerd)
Top: 175 km/uur
Acc.0-100: 9,7 sec.
Gem. verbr.: 1 op 21,6
Lengte: 394,0 cm
Breedte: 174,5 cm
Kofferruimte: 286 liter
Aanhangergewicht: 450 kg

Het nieuwe model van de Toyota Yaris ziet er spannend uit
Het nieuwe model van de Toyota Yaris
ziet er van voren sportief uit met krachtige lijnen. Ook pal van achteren staat
er een spannende auto. Van achter
schuin opzij kan de Toyota Yaris ons
minder bekoren, maar smaken verschillen uiteraard. Het ziet er een stuk beter
uit ten opzichte van het vorige model.
De nieuwe Yaris is korter en lager,
maar heeft daarbij wel een grotere
wielbasis om meer binnenruimte te
creëren. Ook is de spoorbreedte groter
en de carrosserie zelf is eveneens breder, wat binnenin weer extra schouderruimte oplevert.
Nieuw onderstel
De nieuwe Toyota Yaris staat op een
nieuw platform en daarmee is de tor-

siestijfheid met maar liefst 37% toegenomen. Dat merkt men positief in de
rijeigenschappen. De Yaris stuurt
scherp, is lekker sportief te rijden, maar
is daarbij toch ook voldoende comfortabel. Het lage zwaartepunt en een volledig nieuwe wielophanging ligt ten
grondslag hiervan.
Het is ook de eerste Toyota met de
nieuwe Lithium-Ion batterij, die sneller
op- en ontlaadt. Daarbij is deze batterij
ten opzichte de voorganger met dezelfde capaciteit ook nog zo’n 12 kilogram
lichter.
Hybride motor
Toyota is het meest ervaren – al 20 jaar
- met hybrideaandrijving. Dat merkt
men bij de moderne hybride modellen

km/uur puur elektrisch rijden. De elektromotor is gecombineerd met een driecilinder benzinemotor met een inhoud
van 1,5-liter en die is goed voor 85
kW/116 pk en 120 Nm koppel. Met
ondersteuning van de elektromotor
levert dat vlotte prestaties op met een
topsnelheid van 175 km/uur en een
acceleratie vanuit stilstand naar de 100
km/uur in 9,7 seconden. Dat is bijna
twee seconden sneller ten opzichte van
de voorganger. Ook de tussenacceleraties zijn dankzij de krachtigere elektromotor sterk verbeterd en de overgang
van benzine- naar elektromotor verloopt perfect. De CVT automaat houdt
de overgangen van krachten onder controle.
Daarbij is de hybride motor heel zuinig. Men rijdt altijd wel zuiniger dan de
1 op 20. Dat is toch de kracht van de
combinatie van grotere motoren. Zowel
de benzinemotor van 1,5 liter als de

zware vijfdeurs hatchback in 10,4 seconden
vanuit stilstand naar
de 100 km/uur.
Als men rustig rijdt,
dan kan men de 1 op
20 halen, maar gemiddeld haalden we 1 op
18,4, wat een netjes
verbruik is voor deze
soft-hybride benzineauto. Het is ook de
enige motor, die Kia
nu biedt in haar Rio De vernieuwde Kia Rio heeft een nieuwe soft-hybride
model. De prijzen aandrijflijn met innovatieve koppeling.
beginnen
bij
€
20.295,- en lopen op tot € 26.295,- voor het niet doorheeft als de voorliggende
de GT-Line met de krachtiger 120 pk auto optrekt.
motor. De gereden Dynamic-line kost €
21.795,00.
Conclusie
De nieuwe Kia Rio is voornamelijk in
Vernieuwd interieur
de aandrijving en de elektronica fors
Met het nieuwe model heeft het info- verbeterd en kan beter concurreren met
tainmentsysteem een groter 8-inch andere hatchback’s in het compacte Btouchscreen gekregen en het is nu segment. Daarbij biedt de Kia Rio vermogelijk om twee telefoons tegelijker- rassend veel binnenruimte en een
tijd via Bluetooth te koppelen. Het sys- kofferbak, die 325 liter bagage kan verteem ondersteunt Apple CarPlay en stouwen en na omklappen van de achAndroid Auto, beide draadloos. Het is terbank kan men 1.103 liter bagage
nu ook mogelijk om navigatie-informa- meenemen. Het is een praktische auto,
tie van de telefoon naar de auto te ver- waarmee men lang plezier aan kan hebzenden. Je kunt ook de locatie van de ben, want Kia biedt 7 jaar volledige
auto checken of voertuigdiagnostiek fabrieksgarantie (max. 150.000 km) en
inzien.
de eerste 3 jaar zelfs volledige fabrieksKia vindt veiligheid erg belangrijk en garantie zonder kilometerbeperking.
levert de Rio altijd met diverse rijhulp- Dat geeft vertrouwen en lage leasesystemen. Dat zijn: Forward Collision- tarieven.
Avoidance Assist (FCA) met voetganger-, voertuig, én fietserherkenning,
Lane Keeping Assist (LKA), Driver
Attention Warning (DAW) en BlindSpot Collision Warning (BCW).
Daarnaast is de hatchback ook te krijgen met Blind-Spot CollisionAvoidance Assist (BCA), Intelligent
Speed Limit Warning (ISLW), Smart
Cruise Control (SCC) en Lane
Following Assist (LFA). Ook nieuw is
de Rear Cross-Traffic CollisionAvoidance Assist (RCCA) en Rear Dankzij het 48V MHEV-systeem met
Occupant Alert (ROA). Een primeur in Mild-Hybrid Starter-Generator en een
dit segment is het Leading Vehicle 48-volt lithium-ion-polymeerbatterij
Departure Alert. Dit systeem waar- gebruikt de Kia Rio weinig benzine en
schuwt de bestuurder wanneer hij of zij bespaart ditBPM.

elektromotor
zijn
krachtiger ten opzichte
van de concurrentie.
Wij reden gemiddeld 1
op 21,6.
Interieur
Voorin zit men heerlijk in de nieuwe
Toyota Yaris, maar
achterin merkt men,
dat het een compacte
B-klasse is. De beenruimte is niet royaal en
de hoofdruimte is door
de iets aflopende dak- Met grotere motoren rijdt de Toyota Yaris zuiniger dan
lijn niet optimaal. Ook de concurrentie
de bagageruimte is
beperkt tot 286 liter
terwijl het voorgaande model 342 liter matisch grootlicht, een lichtsensor en
bagageruimte bood. Daarentegen zit rijstrookbewaking met eventuele stuurmen voorin optimaal en is het stuur correcties.
goed in te stellen voor maximaal rijple- Het eigentijdse infotainment bevat een
zier.
apart, tegen het dashboard geplaatst,
centraal beeldscherm. De kaart van het
Veiligheid
navigatiescherm laat zich helaas niet
Veiligheid staat hoog in het vaandel bij scherm-vullend instellen en dat geeft
Toyota en de nieuwe Yaris heeft zelfs een wat ouderwetse uitstraling. Er is
met zijn ‘Center Airbag’ een primeur. wel een app voor de smartphone en
Dit nieuwe type airbag bevindt zich koppelmogelijkheden met Android- en
tussen de voorstoelen en moet letsel Apple-telefoons.
voorkomen bij een aanrijding in de
flank van de auto. Deze Toyota heeft Design
een indrukwekkend aantal veiligheids- Dankzij de moderne LED-verlichtingssystemen standaard, waaronder een technologie is tegenwoordig meer
automatisch noodremsysteem (met mogelijk in het design en daarin zijn de
radar), verkeersbordherkenning, auto- ontwerpers van Toyota ver gegaan. Het
is absoluut geen saaie auto om te zien.
Aan de opdracht van de baas is voldaan.

De Toyota Yaris rijdt heerlijk vlot door
het verkeer

Conclusie
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic rijdt
heerlijk, is ontzettend zuinig en ziet er
ook nog eens aantrekkelijk uit. ‘No
more boring cars’ – het adagium van
Toyota topman Akio Toyoda – is geen
loze belofte, zelfs niet bij deze compacte hatchback. Daarbij spreekt Toyota
ook vertrouwen uit in zijnproducten
door de garantietermijn te verlengen tot
vijf jaar garantie (tot 200.000 km).
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Zwischen Rhein & Maahs
Grußwort des Bürgermeisters der
Gemeinde Kranenburg
KRANENBURG. In seinem Grußwort
auf 2021 und Rückblick auf 2020 ging
Bürgermeister Ferdi Böhmer von
Kranenburg ausführlich auf die
Corona-Pandemie ein, aber nicht nur.
Es gibt auch viel Positives zu melden
aus der Gemeinde. Rozet-Redakteur
Heinz Maahs las den Text und machte
folgende Themenauswahl.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
• 2020 war ein Jahr schwerer
Prüfungen. Viele verbinden mit diesem
Jahr auch das Gefühl, dass die Welt insgesamt aus den Fugen geraten ist. Die
Corona-Pandemie hat uns alle auch in
unserem persönlichen Umfeld sehr eingeschränkt.
• Es ist wichtig, dass wir gemeinsam
Rücksicht auf uns und Andere nehmen.
Augen zu und durch ist keine zielführende Strategie. Nur durch die gelebte
Geschlossenheit besteht die Aussicht,
dass
die
Maßnahmen
bzw.
Einschränkungen auch die erhofften
Wirkungen zeigen.
• Große Hoffnung setzen wir alle in
den Impfstoff. Dabei kommt es darauf
an, dass möglichst viele Menschen sich
impfen lassen. Ich habe großes
Vertrauen in die Wissenschaft und lasse
mich dementsprechend ohne Wenn und
Aber impfen.
• Trotz der Pandemie konnten wir im
abgelaufenen Jahr 2020 die Gemeinde
positiv
weiterentwickeln.
Das
Breitbandnetz
mittels
Glasfaserleitungen konnte nahezu
flächendeckend in Betrieb genommen
werden. Die letzten Bauarbeiten werden Mitte 2021 abgeschlossen sein.
• Die
in
2018
begonnen
Umbauarbeiten in den Grundschulen in
Nütterden und Kranenburg sind weitestgehend
abgeschlossen.
Die
Bauarbeiten haben den Schülerinnen
und Schülern, den Lehrerinnen und
Lehrern, den Schulleiterinnen und auch
den Eltern viel abverlangt. Nunmehr
werden wir uns um die Beschaffung
der erforderlichen Hardware und digitalen Ausstattung der Klassenräume
kümmern. Dabei schließe ich die
umfängliche Beschaffung der Schüler
Tablets ein.
• Eine verkehrliche Entspannung konnte
durch
den
Bau
des
Kreisverkehrsplatzes im Bereich der
Einkaufsarena Kranenburg erzielt wer-

den. Der symbolische Spatenstich zur
Erweiterung der Einzelhandelsfläche,
konnte wegen der Pandemielage nicht
stattfinden. Die Grundsteinlegung ist
für April 2021 geplant.
• Zurzeit gehen wir davon aus, dass
der
Haushaltsplan
für
das
Haushaltsjahr 2021 am 18. Februar
2021 beschlossen werden kann. Sicher
ist jedoch, dass wir auch in 2021 keine
Schulden aufnehmen müssen. Trotz der
Verluste aufgrund der Corona-Krise in
Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR bis Ende
2021 werden wir dennoch in die
Bereiche Bildung, Infrastruktur und
Gebäude investieren können.
• Auch werden Sportplätze und
Platzhäuser in Zusammenarbeit mit
den Vereinen verbessert. Freuen würde
ich mich sehr, wenn die zuständige
Bewilligungsbehörde die beantragte
Mitfinanzierung eines Klimamanagers
genehmigen würde. Die Gebühren z.B.
für
die
Abfallund
Abwasserbeseitigung können im nächsten Jahr gesenkt werden.
• Ich wünsche Ihnen und Ihren
Familien von Herzen, trotz der massiven Kontaktbeschränkungen, für das
Jahr 2021 vom Guten nur das Beste
und vor allem eine riesige Portion
Gesundheit. Bitte richten Sie Ihr
Verhalten weiterhin nach den aktuellen
Corona-Vorgaben.
Kranenburg, im Dezember 2020
Ihr Ferdi Böhmer

Schützenverein Kranenburg ist
vorsichtig optimistisch

Die Aussichten auf dem Corona-Impfstoff lassen den Verein hoffen, dass es im Jahr
2021 wieder aufwärts geht und die Schützentermine wieder anrollen. (Foto nicht
aktuell)
KRANENBURG. Die Kranenburger
Schützenfamilie konnte in diesem Jahr
lediglich ihr kleines Sommererlebnis
bei Grillwurst, Bier und Vogelknüppeln
am
Schützenhaus
feiern.
Zusammenkünfte in größerem Rahmen
waren nicht möglich. Nach dem
Frühahrslockdown traf sich vo Juni bis
Oktober eine kleine Gruppe untentwegter Schützen zum Mittwochstreff.
Außerdem tagte der Vorstand in dieser
Zeit. Die Aussichten auf dem CoronaImpfstoff lassen den verein hoffen, das
es im Jahr 2021 wieder aufwärts geht
und die Schützentermine wieder anrollen. Mit vorsichtigem Optimismus und
in Absprache mit dem Kranenburger

Kirmeskomitee
könnte
das
Königsschießen am Sonntag, 25. Juli,
und der Festumzug mit Krönungsball
am Sonntag, 8. August, stattfinden.
Sicherer sind die Aussichten für 2023.
Da darf sich die Schützenfamilie auf
den ersten Teil der Feierlichkeiten zum
100-jährigen Vereinsjubiläum freuen.
Die Vorbereitungen laufen bereits.
Aktuell heißt es aber noch „abwarten“,
bis es wieder losgeht. So hat der
Vorstand entschieden, dass die
Jahreshauptversammlung, die traditionell Anfang Januar durchgeführt wird,
zunächst verschoben wird. Ein Termin
wird dann zu einem späteren Zeitpunkt
bekannt gegeben.

Gewinner des Fotowettbewerbs 2020 geehrt
EUREGIO RHEIN-WAAL. In Dezember wurden die
Gewinner des jährlichen Fotowettbewerbs der Euregio
Rhein-Waal geehrt. Das Thema in diesem Jahr lautete
"Gemeinsam stärker während Corona-Zeiten". Der
Wettbewerb brachte nicht nur schöne Bilder, sondern auch
viele bewegende Geschichten hervor. Wir möchten uns bei
allen Fotografen dafür bedanken, dass sie diese oft persönlichen Geschichten mit uns geteilt haben! 38 Fotografen nahmen in diesem Jahr teil und reichten insgesamt 72 Fotos ein.
Nach einer Vorauswahl durch den Vorstand war es dann letztendlich die Öffentlichkeit, die die zwei besten deutschen
und niederländischen Einsendungen bestimmte.
Schließlich gingen die Fotos "Jong en oud" von Jet Wynia
und "Stay home" von Johannes Weyers als Siegerfotos hervor. Jet Wynia ist Schülerin des Isala College in Silvolde und
hat ein Foto gemacht, das die ineinander verschlungenen
Hände mehrerer Familienmitglieder zeigt. Das Foto wurde
im Garten aufgenommen, wo die Familie Coronaproof zu
Besuch war. Johannes Weyers hat sein neugeborenes
Enkelkind fotografiert. Das Baby wurde im Krankenhaus
geboren, was bedeutete, dass der frischgebackene Vater und
die Großeltern nicht sofort zu Besuch kommen konnten.
Außerdem gab es zwei zweite Preise. Diese gingen an Svea
Gerritsen, ebenfalls Schülerin des Isala College in Silvolde,
für ihr Bild "Warmte door het raam" und an Melanie Rikken
für ihr Bild "Grenzenlose Zuneigung". Beide Fotografinnen
wählten ein ähnliches und sehr wiedererkennbares Motiv
und hielten einen Fensterbesuch, wie so viele Menschen diesen während Corona abgestattet haben, fest. Die Fotografen
gewannen jeweils € 200,- und € 100,-.

Eines der Gewinnerfotos: “Grenzenlose Zuneigung“
(Melanie Rikken)

Gemeinde Kranenburg:
Rathaus nach Terminvereinbarung geöffnet
KRANENBURG. Die Gemeindeverwaltung Kranenburg ist
mit allen Serviceangeboten auch in Zeiten von Corona für
Sie erreichbar. Für nicht aufschiebbare Besuche im Rathaus
vereinbaren Sie zuvor bitte ausdrücklich einen
Gesprächstermin. Den Terminwunsch können Sie für
Angelegenheiten im Bürgerservice (z.B. Melde- und
Passangelegenheiten, standesamtliche Angelegenheiten)
unter der Tel.-Nr. 02826/ 79-99 bzw. per E-Mail an: buerger-

service@Kranenburg.de anfragen.
Andere Fachbereiche können ebenfalls für unbedingt erforderliche Gespräche aufgesucht werden. Die erforderlichen
Terminvereinbarungen können weiterhin telefonisch direkt
mit der zuständigen Sachbearbeiterin bzw. dem jeweiligen
Sachbearbeiter erfolgen. Bei Ihrem Besuch im Rathaus sind
die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln unbedingt einzuhalten.

Aufruf Fensterausstellung B.C. Koekkoek-Haus 2021
KLEVE. Auch in diesem Jahr möchte
das B.C. Koekkoek-Haus während der
Corona-Schließung
eine
Fensterausstellung mit anschließendem
Kalender für 2022 veranstalten. Alle
von 5-16 Jahren sind herzlich zum
Mitmachen eingeladen! Die Bilder
werden in Folge des Eintreffens an den
vielen Fenstern des Hauses aufgehängt
und sind vom Koekkoekplatz aus zu
betrachten. Ebenso werden sie auf der
Facebook-Seite des Museums vorge-

stellt. Aus den schönsten Beiträgen entsteht ein Kalender für 2022.
Falls Ihr es nicht schon lange wisst:
Barend Cornelis Koekkoek war nicht
nur ein erfolgreicher Landschaftsmaler,
der gerne wanderte, sondern er liebte
auch Gärten. Bevor er sein Haus in
Kleve am heutigen Koekkoekplatz
erbaut hat, kaufte er sich zuerst einmal
ein großes Gartengrundstück. In einem
ehemaligen Gartenhaus richtete er sein
Atelier ein und erweiterte es um einen

Regenbogenfahne zum
Welt-AIDS-Tag
KLEVE. Anlässlich des „Welt-AIDSTages“ am 01.12.2020 wurde die
Regenbogenfahne von der AIDS-Hilfe
Krefeld e.V. mit Unterstützung des
Bürgermeisters Wolfgang Gebing am
Rathaus der Stadt Kleve gehisst und
war bis zum 14.12.2020 als Zeichen
der Toleranz und Akzeptanz der Stadt
Kleve zu sehen. Ziel des Welt-AIDSTages ist es, Solidarität mit Menschen
mit HIV und AIDS zu fördern und
Diskriminierung entgegen zu wirken.
Das Motto des Welt-AIDS-Tages am
01.12.2020 lautete: „Leben mit HIV –
anders als du denkst“. Der Tag soll an
die Menschen, die an den Folgen der
Infektion verstorben sind, erinnern.
Zudem soll dazu aufgerufen werden,
weltweit Zugang für alle zu Prävention
und Versorgung zu schaffen.
Seit der Auflösung der AIDS-Hilfe
Kleve e.V. bietet die AIDS-Hilfe
Krefeld e.V. seit dem 3. November
2020 kostenlose und anonyme
Beratungen und Testungen im Kreis
Kleve an. Diese findet immer am 1.
Dienstag im Monat von 10.00 Uhr bis

Die Gewinner erhalten eine exklusive
Familienführung durch Haus und
Garten, die schönsten Beiträge kommen in einen Kalender für 2022.
Turm. Auf dem Turm steht noch heute
eine Figur der Minerva, antike Göttin
der Kunst.
Thema: mein Traumgarten mit
Gartenhaus;
Papierformat:
A3;
Technik: alles, was auf Papier geht,
außer Foto; Alter: 5-16; Angaben auf
Rückseite: Namen, Alter und Kontakt;
Ablieferung: Briefkasten am B.C.
Koekkoek-Haus; Termin: ab 1. Januar
2021 bis zur Wiedereröffnung des
Museums; Preis: drei Gewinner, ermittelt durch eine Jury, erhalten eine
exklusive Familienführung durch Haus
und Garten, die schönsten Beiträge
kommen in einen Kalender für 2022.

Deutsche Redaktion
Das Motto des Welt-AIDS-Tages im
Dezember lautete: „Leben mit HIV –
anders als du denkst“.
12.00 Uhr in den Räumlichkeiten des
Paritätischen, Nassauerstr. 1, 47533
Kleve, statt. Das Schnelltestangebot
beinhaltet den HIV-, Syphilis- und/oder
Hepatitis C- Schnelltest.

Heinz Maahs, Libellenstraat 3
6533 RK Nijmegen (NL)
T 0031.24.6637639 - H 0031.6.14505539
h.maahs@telfort.nl

Anzeigen Kleve + Umgebung:
Norbert Leenders
Kapellenstraße 15, 47533 Kleve
Tel.: 02821-23686 / Tel.: 0173 243 4680
email: ottlee@gmx.de
oder NL-Büro Rozet: info@derozet.nl
0031-24-6843533

Anzeigen Kranenburg
Bernhard Klümper, Postfach 1132, 47559
Kranenburg. Mobil-Tel.: 0151 - 41614926
Email: bernhard.kluemper@gmx.de
Fax-Nr.Rozet: 003124-6842645

De Rozet ist kostenlos erhältlich:
KRANENBURG: Rewe, Penny, Quartier,
Argos, Aral, Caféhaus Niederrhein.
KEEKEN: Gaststätte Schmidthausen
KELLEN: Post, Kauﬂand, Tobacco&More
KLEVE: Lotto Bahnhof, Tobacco&More
MATERBORN: Getränke Hoffmann,
HuissenerStr.3, O&L + Tobacco&More
Kapellenstr.15

Gänse zu Gast in Wyler
WYLER. Jedes Jahr verbringen viele Wildgänse den
Winterferien am Niederrhein, mit seinen saftigen Wiesen und
Weiden. Wenn sie hier ankommen, haben sie eine Flugreise
von etwa 6000 Kilometer hinter sich gebracht. Das Foto zeigt
eine Gruppe Wildgänse in Wyler.
Foto: Heinz Maahs

Die nächste Rozet erscheint am
Dienstag, den 26. Januar
Redaktionsschluß: Freitag 22 Januar
Auﬂage 25.000
Rozet nicht empfangen???
Ruf an: 0031-6-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com
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SPORT
Bridgeclub Embece
Beste bridgers,
De eerste prik is in de arm gezet en er
zullen nog vele prikken volgen.
Langzamerhand komt de start van
fysieke bridge weer in het vizier.
Nog even geduld en dan waarschijnlijk
na zomer weer bij elkaar aan tafel om
van het spel te genieten.
We wensen alle bridgers vanuit onze
gemeente Berg en Dal een mooi;
gezond en sportief 2021 toe.
Uitslagen BBD 4-1-2021:
1. Els en Theo de Witte 62.50%

2. Corrie en Johannes
Mulder 58.65%
3. Marjo en Jan van der Hoeven
56.50%
4. Bep Schenning-Christine Hylkema
53.44%
5. Dorian Poolman-Jose TielemanVerriet 52.25%
Alle uitslagen; biedingen en het afspelen zijn terug te zien op onze site
www.15029.bridge.nl
Categorie
Berichten/Stepbridge.

Jubilarissen bij VVLK
LEUTH. Normaal gesproken houdt
voetbalvereniging VVLK in januari
haar Nieuwjaarsreceptie, waarbij ook
de jubilarissen in het zonnetje worden
gezet. Vanwege de coronaregels kon
dat deze keer niet doorgaan. Daar ging
de voorzitter (ad interim) van de vereniging bij de jubilarissen langs om hen
te feliciteren en een bos bloemen uit te
reiken.
Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd met dit jubileum.
Geen foto:
Rens Derksen, 25 jaar lid
Roy Verheijen, 25 jaar lid
Roy Rutten, 25 jaar lid
Een speciale felicitatie voor Roy Rutten
als kersverse vader van een mooie
dochter!

Jan Keukens, 70 jaar lid

Herman Dengerink, 50 jaar lid

Frank Keukens, 50 jaar lid

Theo Lamers, 60 jaar lid

Evert-Jan van Megen, 40 jaar lid

Jeroen van Eck
naar Racing
Team Bart
Brentjens
Jeroen van Eck (14 mei 1993) zal in
2021 toetreden tot het CST PostNL
Bafang Mountainbike Racing Team.
Jeroen's belangrijkste focus zal de
internationale UCI E-Mountainbike
competitie zijn.
Naast E-Mountainbike zal Jeroen ook
uitkomen in andere UCI mountainbike
disciplines zoals Eliminator en Cross
Country. Jeroen zal ook een belangrijke
schakel zijn in de samenwerking met
Bafang om hun E-bike motoren verder
te ontwikkelen en te verbeteren, niet
alleen voor competitief gebruik, maar
ook voor de consumentenlijn.
De populariteit van de E-Mountainbike
groeit enorm en snel. Niet alleen bij de
consument, maar ook als wedstrijdsport. Met zijn persoonlijkheid en vaardigheden zal Jeroen van Eck een
geweldige ambassadeur zijn die de
mountainbike-sport in het algemeen, EMountainbike, het racingteam, de
teamsponsors en leveranciers vertegenwoordigt. Jeroen heeft zeker "passie
voor mountainbike".
Jack Brandsen, algemeen directeur
Europa voor Bafang Electric Motor
Science Technology B.V.:
“Bafang is verheugd met Jeroen als
teamlid van het CST PostNL Bafang
Mountainbike Racing Team. Jeroen is
een zeer sterke en ervaren E-MTB rijder die in staat is om voor de prijzen
mee te doen.
Dit gecombineerd met zijn toewijding
en uitstekend technisch inzicht geeft
hem de mogelijkheid om ons goede
feedback te geven. Deze feedback zal
Bafang helpen om de racesystemen verder te optimaliseren. Ons uiteindelijke
doel is om deze kennis ook in onze
dagelijkse producten te gebruiken. We
kijken ernaar uit om Jeroen en het team
te helpen slagen!"
Bart Brentjens, Teamdirecteur CST
PostNL Bafang MTB Racing Team:
“We kijken er naar uit om met Jeroen
samen te werken als onze nieuwe EBike rijder! Na 2 geweldige jaren werken en pionieren in een nieuwe UCI
discipline E-Mountainbike met onze
voormalige E-Bike rijder Kjell van den
Boogert, is het uitdagend en spannend
om samen met Jeroen van Eck verder te
gaan.
Jeroen is zeer ambitieus, getalenteerd
en werkt hard om de beste omstandigheden tot presteren te realiseren. Een
echte professional met al een indrukwekkend trackrecord in meerdere disciplines.
Jeroen werd UCI World Cup
Eliminator World Cup winnaar in 2018
en 2020, Nationaal Kampioen EMountainbike in 2019 en Europees
Kampioen XCE (2015). Vorig jaar eindigde Jeroen als 7e op de UCI EMountainbike
Wereldkampioenschappen.
Tot dusver had Jeroen altijd zijn eigen
team. We hopen dat Jeroen zich gelukkig en welkom zal voelen in ons Team
met onze rijders en staf, en dat de teamstructuur Jeroen vleugels zal geven, net
als onze American Eagle fietsen!"
Jeroen van Eck, Elite Heren E-MTB
en Eliminator, UCI Wereldbeker
Eliminator
Overall
Winnaar
2018/2020:
“Na de afgelopen drie jaar mijn privéteam gerund te hebben, met als belangrijkste doel de stap van toptalent naar
topsporter te maken, is mijn overstap
naar het CST PostNL Bafang MTB
Racing Team een mooi volgend hoofdstuk in mijn wielercarrière.
In deze professionele omgeving kan ik
me meer focussen op de sportieve kant
met als hoofddoel: het winnen van de
Wereldkampioenschappen E-MTB. De
nauwe samenwerken met Bafang en het
team bij het maken van een medaillewinnende fiets en de verdere groei van
de E-MTB-discipline is iets waar ik
naar uitkijk."

Tom Engelen, 25 jaar lid

Ronald Labohm, 25 jaar lid

NEC supporters komen jarige
Frans Janssen feliciteren
Een aantal trouwe NEC-supporters kwam zondagmiddag 3 januari naar de woning
van oud-NEC-speler Frans Janssen in Ooij om hem te feliciteren met zijn 66e verjaardag. Ze hadden een groot spandoek meegebracht, dat nu de tuin van de oudNEC-speler siert ,alsmede een groot aantal felicitatiekaarten.
Foto: Henk Baron

Schutterij Eendracht Ooij
verrast haar leden
Met een kerststol heeft schutterij Eendracht Ooij al haar leden tijdens de afgelopen feestdagen verrast. Dit gebeurde
“als teken van onze
broederschap”, zo
stond in de begeleidende brief, omdat
alles wat voorheen
zo gewoon was,
ineens niet meer
gewoon is. De
schutterij hoopt in
2021 haar 110-jarig
bestaan te vieren en
wenst iedereen een
heel goed 2021.
Schutterij bedankt!
Foto: Henk Baron

ANNEKE
door Rein van Vorstenbos
Op stille momenten werd Anneke er zo maar ineens door overvallen, melancholie. En vandaag was het weer zover, het was op een van de eerste dagen van het
nieuwe jaar dat het zomaar ineens begon. Het was een onverklaarbaar soort
zwaarmoedigheid welke haar, zo maar uit het niets, overrompelde. Het ene
moment zat ze nog doodgemoedereerd de krant te lezen, om het moment erna te
worden bekropen door een verstikkend gevoel van onzekerheid, een gevoel van
grote twijfel over de toekomst. Nu deed de combinatie van corona en zwangerschap ongetwijfeld iets met Annekes mentale gesteldheid, maar ook in het verleden was ze hier al eens tegenaan gelopen. En nu ze met Roy samen een kind kreeg
greep die moedeloosheid haar nog meer aan, want hoe zou de wereld, waarin hun
kind straks moest opgroeien, er over enige tijd uitzien met die al maar escalerende vormen van egoïsme, intolerantie en agressiviteit. Op die momenten kreeg ze
een enorme heimwee naar vroeger, naar de goede ouwe tijd, toen mensen nog verbinding zochten met elkaar in plaats van ruzie. Oud geluk. Maar de maatschappij
was in een rap tempo verhard, de gemoederen raakten snel verhit. En de pandemie deed er nog een schepje bovenop. Grote ego’s en korte lontjes vormden een
steeds groter probleem. Of het nu tijdens een wandeling in het bos was of aan de
kassa bij de supermarkt, als je de verkeerde trof kon je zomaar de wind van voren
krijgen. Het lompe gedrag was helemaal doorgeschoten, een ander de maat nemen
leek wel een patroon te zijn geworden. Het leek warempel wel of de Nederlander
was behept met een genetisch defect, de grote waffel. Want steeds meer mensen
zochten het conflict op en Annekes geloof in het goede van de mens werd daardoor behoorlijk onderuit geschoffeld. Ze zuchtte nog maar eens diep, hopelijk
waaide het allemaal snel over. En huldigde haar moeder zaliger niet altijd het
standpunt dat alles goed kwam? Nou, dan! Kom op, Anneke, het is klaar nu, zei
een stemmetje vanbinnen. Er zijn in ons land al meer dan een miljoen mensen, die
kampen met een heel scala aan aandoeningen, zoals angst- en eetstoornissen,
chronische eenzaamheid, alcohol- drugs-, seks- en gokverslaving en niet te vergeten depressieve gevoelens. En die kant moet je niet op, Anneke, denk eraan! Het
is dan ook zaak om positief te blijven, knoop dat goed in je oren! Altijd positief
blijven. Met getob bereik je niets, je belast er alleen jezelf mee. Het is een cliché,
maar er gaat nog altijd meer goed dan fout. Positief blijven, die coronastorm gaat
vanzelf liggen. En neem ‘ns een sterke bak koffie, daar knap je van op. Anneke
zette gedwee het apparaat aan en haar gedachten dwaalden af naar afgelopen
zaterdag. Gelukkig was ze op de avond dat ze een hapje ging eten bij Roy en diens
moeder niet zo zwaar op de hand geweest. Daarop keek ze dan ook met een glimlach terug, de avond was een eclatant succes, Anneke had zich kostelijk geamuseerd. En wat kon die Ellie lekker koken, ze had van het avondeten een echt feestmaal gemaakt, het leek wel een kerstdiner. Bovendien was het iemand die er geen
moeite mee had om zichzelf te zijn. Puttend uit eigen ervaring had ze Anneke nog
een paar waardevolle tips over het thema zwangerschap meegegeven. Anneke had
zich dan ook meteen thuis gevoeld en het speet haar met terugwerkende kracht dat
ze niet eerder had besloten met haar aanstaande schoonmoeder kennis te maken.
De avond was dan ook omgevlogen, eerst werd het donker en toen werd het laat.
Te laat om nog naar huis te gaan. “Blijf lekker slapen”, opperde Ellie, “het is toch
geen weer om nu nog naar huis te gaan, je waait weg! Anneke moest haar gelijk
geven, het was vinnig koud en er stond een strakke westenwind. De spontane
logeerpartij was dus heel verdedigbaar, Anneke besloot dan ook gretig op de uitnodiging in de gaan. “Top!” zei Roy en gooide er nog maar eens een extra zoen
tegenaan.
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GROENEWOUD
tandprothetiek

Uw tandprotheticus voor Beek, Nijmegen en omgeving!
Wij zoeken een gezellige collega
U kunt bij mij terecht voor:

Heb je een bloem-opleiding gedaan of ben je er mee bezig?
Ben je op zoek naar een afwisselende baan in een groot team?
In voor een geintje en niet vies van aanpakken?
Dan zijn we op zoek naar jou!

- Reparatie en aanpassen van uw prothese (90% basisverzekering)
- Vernieuwen van uw prothese (75% basisverzekering)
- Klikgebit (83% basisverzekering)

Mail dan je cv naar info@bloemisterijhetmolentje.nl
of bel 024-3229279

- Second opinion
- Flexibele prothesen en frameprotheses
(alleen vergoeding uit AV-verzekering)

Uw kunstgebit is mijn zorg.
Marilyn Donker

Bezorger gezocht
voor De Rozet in Groesbeek
Wijk: Tooropweg, Hobbemaweg, Mesdagweg,
v.Ostadeweg, Jacob Marisweg

Arno's
Haarmode

Rijksstraatweg 171, Beek - Groenewoudseweg 60, Nijmegen

Tel. 0481-433407

Telefonisch bereikbaar op ma/di/do tussen 9.00 en 13.30

www.024kunstgebit.nl - 024-2022094

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman,
tel. 06-23502075

Albert Heijn van den Hatert
Heerbaan 99 - Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481-438240
Openingstijden: ma t/m za: 08.00 tot 20.00 uur
Zondag: 10.00 tot 18.00 uur

bezorgdienstderozet@gmail.com

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

11 t/m 17 januari 2021

Lipton ice tea

Alle varianten*,
combineren mogelijk
Bijv. green ice tea
2 pakken à 1.5 liter
*M.u.v. blik en ijs
De actieprijzen
variëren van 1.39-12.89

Actie

e

2
gratis

AH Mandarijnen

2 netten à 1 kilo
Actieprijs per kilo 1.15

e

2
gratis
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€ 395,-!
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Inclusief tapijt

Meer dan
Week 2

Horren
in vele soorten
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1
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Géro

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

et

e

e

2

gratis
14

ACTIE
meten en
montage gratis

Meer dan 1000 producten 2e gratis

Aanbiedingen geldig t/m zondag 17 januari

Coronaproof aan huis bezorgd

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.
Waterstraat 16 • 6573 AC Beek-Ubbergen • Tel. 024-6841128
www.meubelstoffeerderij-gero.nl

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

5
,9ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

verschillende
Minimaal order bedrag normaal € 37,menu’s
Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

