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iedere 14 dagen gratis huis-aan-huis

Brandweer bakt oliebollen
Het is inmiddels traditie geworden voor
de vrijwillige brandweer Ubbergen.
Oliebollen bakken voor hun leden en
oud-leden. Op Oudejaarsdag hebben
een aantal vrijwilligers en oud-vrijwilligers in totaal 800 oliebollen gebakken
en uitgedeeld aan 48 gezinnen.
Burgemeester Mark Slinkman kwam ’s
morgens nog even bij zijn manschappen kijken en zag dat alles goed was.

Om niet alle leden tegelijk te laten
komen was de dag in tijdvakken ingedeeld en konden de mensen per dorp
naar Beek, naar de Goudenregenstraat
komen om hun bestelde oliebollen op
te halen, waarbij ze tevens een flesje
Glühwein en cupcakes in ontvangst
mochten nemen. Een prachtig initiatief.

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

oplage: 25.000

Groesbeek centrum, wat was je
weer mooi!

Foto: Henk Baron
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GROESBEEK. Heeft u de afgelopen
weken ook zo genoten van de duizenden lichtjes in ons centrum?

Carbidschieten in Ooij

Oudejaarsdag vond op de “Speulplek”
aan de Rietlanden in Ooij weer het jaarlijkse carbidschieten plaats. Ook dit
jaar was er door de gemeente Berg en
Dal weer speciaal een vergunning afgegeven aan de Ooijse “carbidmensen”
Marcel, Alwin en Dimitri, volgens de
regels van de oude gemeente Ubbergen.
Daar waar andere jaren de vrijwilligers
van de “Speulplek” en partners van de
carbidschieters hun best deden om het
zo gezellig mogelijk te maken met oliebollen, Glühwein en warme chocolademelk, was dat dit jaar niet toegestaan
i.v.m. de coronaregels. Regelmatig
kwamen de bezoekers even kijken naar
dit carbidschieten. Foto: Henk Baron

Ondanks de huidige beperkingen was
het goed toeven in ons dorp. Aan de
gevels twinkelden de prachtige feestornamenten, aangevuld met tientallen
fraai versierde kerstbomen. Al die
lichtjes zorgden voor een sfeervol
geheel. Dit alles dankzij de Stichting
Vrienden van Fanfare Wilhelmina, en
de inzet van vele vrijwilligers van de
fanfare. Natuurlijk ook een hartelijk
'Dank u wel!’ voor zoveel winkeliers en
particulieren die jaar na jaar een
feestornament huren en daarmee een
onmisbare bijdrage leveren aan het
financieel gezond houden van
Wilhelmina. Volgend jaar zal de voorraad feestornamenten nog wat uitgebreid worden voor nòg meer sfeer.
Heeft u belangstelling? Aanmelden kan
nu al, via
info@fanfarewilhelminagroesbeek.nl.

De fanfare wenst u een voorspoedig en
gezond 2022 en hoopt u eindelijk weer
eens te kunnen ontmoeten bij een mooi
concert.

Wij zijn open!

024 - 397 5052

Wij zijn open!

Rustige jaarwiseling in de gemeente Berg en Dal
De afgelopen jaarwisseling is in de gemeente Berg en Dal
over het algemeen rustig verlopen. De brandweerkorpsen
van Millingen aan de Rijn en Groesbeek moesten een aantal
keren in actie komen voor buitenbrandjes en voor de brandweer van de post Beek was er geen enkele melding. Wel
werd er behoorlijk veel vuurwerk afgestoken maar, i.v.m het
feit dat het verboden was, anders dan anders. Er was deze
keer meer siervuurwerk wat bij iemand de opmerking ontlokte: “Het illegale vuurwerk is zelfs veel mooier”. Wel werden er op diverse plaatsen in Ooij vernielingen aangericht.
Maar verder werd de jaarwisseling op gepaste wijze gevierd
zoals op de foto, waar bewoners van de Prins Mauritsstraat
de jaarwisseling vierden bij een gezellig vuur aan de rand
van de Wilhelminaplas, terwijl het “illegale vuurwerk”
(afkomstig van anderen) de plas in “vlammen” zette. Een
soort “Waal in vlammen”, maar dan anders en hoog in de
lucht..

Carnaval nog onzeker

wegopbreking werden omgegooid. Volgens mensen uit de
buurt was er tussen 02.00 uur en 03.00 uur een groep jongeren vanuit de richting van de Sprong luidruchtig door de
Nassaustraat getrokken. Het vermoeden bestaat dat deze
groep de vernielingen heeft gepleegd.

Ook bushalte vernield in Beek
Ook in Beek is in de nacht van oud op nieuw een bushaltehokje vernield. Van de bushalte langs de Nieuwe Rijksweg
bij de sportvelden zijn twee ruiten vernield. In de omgeving
werden ook vuilnisbakken vernield.
Foto’s Henk Baron

Vernielingen in Ooij

He-La-Ho maar

In de Nieuwjaarsnacht zijn er diverse vernielingen gepleegd
in Ooij. Zo werd de brievenbus, welke naast de deur van
dorpshuis de Sprong hangt, opgeblazen, waarbij ook de ruit
in een van de deuren vernield werd. Tegenover de Sprong
werd een tijdelijk verkeersbord door vuurwerk vernield. In
de Nassaustraat werd een ruit van de onlangs nieuw geplaatste bushalte (bushokje) vernield en datzelfde gebeurde bij de
bushalte aan de Sint Hubertusweg. Diverse borden langs de

Carnaval nog
onzeker
Kunnen de carnavalsactiviteiten in de
gemeente Berg en Dal dit jaar doorgaan? Daarover ging burgemeester
Mark Slinkman vorige week in gesprek
met de 4 grootste carnavalsorganisatoren in de gemeente. Ze willen inwoners
en wagenbouwers op korte termijn duidelijkheid kunnen geven.
Bij het overleg waren het SOK
Groesbeek, Stichting Rozenmaondag,
Helaho en vereniging Jubilate Deo
betrokken. De burgemeester kwam met
de organisatoren overeen om alle grote
activiteiten voor februari af te gelasten.
De organisatoren zijn somber, maar
sommige houden nog een klein beetje
hoop dat ze kleinschalige activiteiten
kunnen ontplooien als de maatregelen
dat toestaan.
De organisatoren erkennen dat “het ons
zwaar valt om het carnaval voor de
tweede maal helemaal te annuleren,
want we zijn bang om het contact met
het ‘carnaval vierende publiek’ te verliezen”. Er wordt wel gekeken naar
online mogelijkheden en het organiseren van carnavalsactiviteiten in mei en
juni.
Alle grote optochten in de gemeente
gaan sowieso niet door. Rogiér Uijen
van de Rozenmaondagoptocht in Beek:
“Wij moeten helaas concluderen dat
een grootste optocht, zoals men
gewend is, geen doorgang kan vinden
in februari. Het is ons er alles aan gelegen om de optocht veilig te kunnen
organiseren, maar zonder al te veel
beperkingen zodat eenieder ervan kan
genieten. Hopelijk is dit later in het jaar
mogelijk!”
Vereniging Jubilate Deo geeft aan dat
er in Breedeweg in elk geval geen
zomercarnaval gaat komen. Vorig jaar
leidde de verplaatsing naar de zomer er
alsnog niet toe dat de activiteiten door
konden gaan.
Burgemeester Mark Slinkman heeft
wel begrip voor het besluit van de carnavalsverenigingen: “Carnaval kun je
niet een beetje vieren, zittend op anderhalve meter afstand.” Hij steunt het
voornemen om te bekijken of er later in
het voorjaar of de zomer alsnog feest
kan worden gevierd. “De traditie kan
wel een stootje hebben. Ook na de
Spaanse Griep en de Tweede
Wereldoorlog is het carnavalsfeest in
volle glorie herleefd. Dat zal ook nu
weer gebeuren!”

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02

De Rozet
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op binnenschilderwerk

Kleve, Briener Straße 43
(Tegenover De Trinkgut inrit)

Uitverkoop

20%
GEOPEND Elke maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag van 10 tot 16 uur

korting op alles

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

Toegang alleen met 2G regel

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

(gevaccineerd of genezen)

De absolute prijsknaller
Lampen • Verlichting • LED en restanten
47533 Kleve Briener Straße 43
XOX-Gelände
(tegenover de Trinkgut inrit)

Tel/Fax (0 28 21) 98 05 64
Inh. Mike Jedwill

www.lampen-udo.de

Wij verheugen ons op uw bezoek!
Ma.Vr. van 10.00 - 19.00 uur - Za. van 10.00 - 16.00 uur

ACCO U N TA N C Y
BELASTINGEN
Administratie
Jaarrekeningen
Belastingen
Advisering
Startersbegeleiding

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

T

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

ONDERHOUD

VERBOUW AANBOUW

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

Gratis SDE aanvraag

ZONNEPANELEN VOOR DE AGRARISCHE SECTOR, RETAIL EN INDUSTRIE

Keizer Karelplein 32Q, 6511 NH Nijmegen | 06 - 51111 627 | info@arienssolar.nl

WWW.ARIENSSOLAR.NL
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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 0617422051
AED (defibrillator) locaties:
- Kekerdom: Kulturhus Schoolstraat 7, +
Botsestraat 37 + Weverstraat 94
-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 +
CleanLease, De Bouwkamp 8
- 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
Pedicurepraktijk
Sta op verzorgde voeten.
Andrea Dalmeijer, Medisch Pedicure
Tel: 0481-354356
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
DE LUISTERLIJN: 088-0767000.
www.deluisterlijn.nl Voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, anoniem, dag en nacht.
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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222
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
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 Millingen
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
Millingen
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. Open op
woensdag van 13.30-15.30 uur en door op
afspraak via Whatsapp te maken op 06 442
159 72 (van maandag-vrijdag tussen 8.30
uur tot 17.30 uur mogelijk). www.ruilhus.nl
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

www.derozet.nl
Het is mogelijk om ook rechtstreeks te
reageren op zaken uit de krant via onze
website www.derozet.nl. Ook uw
nieuws kunt u hier aanleveren en de
laatste kranten staan online.

Artikelgemist.nl
De Rozet heeft een archief bij de artikel-nabesteldienst Artikelgemist.nl.
Artikelgemist.nl is beschikbaar via de
link op de website www.derozet.nl of
via https://rozet.artikelgemist.nl/.
De archieffunctie gaat terug tot 2010.
Voor deze service wordt een kleine vergoeding gevraagd van € 1,95 per artikel. Eenmalig registreren geeft een
inlogaccount en mogelijkheid de
gewenste artikelen te kunnen zoeken en
na betaling te downloaden.

Rozet op Facebook
facebook.com/derozet
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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
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Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
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Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
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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: Argos tankstation
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

Leuterpraat .22
Beste wensen, lieve en beste mensen. Dat wensen we elkaar in deze tijd allemaal
toe. Maar wat zijn die beste wensen dan wel? Zijn die beste wensen voor jou en
voor mij eigenlijk wel gelijk? Want iedereen in Leuth, de polder, de regio, de
provincie, het land moet toch gelijk behandeld worden? Tenzij het gaat om prikken, mondmaskers die ook over de neus moeten, in de rij staan met of zonder
afspraak: dan moet ik beter af zijn dan hij, jij of zij. Of niet?
Je zult maar Jan de Jonge heten of Fie Rutten. Jan en Fie besluiten dat het het
beste is voor hun 3 kinder, 2 schone kinder, 5 kleinkinder en 2 achterkleinkinder om een bubbel te vormen in de strijd tegen covid-22. Dus: allemaal ontslag
nemen uit hun baan, uitschrijven op hun school of niet meer naar de sportclub.
En dan verhuizen naar een leeggelopen klooster met zijn allen, waarbij de
Pikniks en de BOLderkarren zorgen voor aan en afvoer van spul en spullen.
Maar is dat het beste voor Eef, Vlista en Jurre met hun gevolg? Is dat het beste
voor Kenau en Friends? Is dat het beste voor Sukke en Droommeisje, Turan en
Ferona? Is dat het beste voor Madelon en Leo? Is dat het beste voor Maisy en
Stoerboy? Moeten die allemaal gelijk behandeld worden? En wat is dat dan?
We gaan even bedenken wat dat betekent voor Ferona en Jurre! Ferona zit in de
brugklas van het Lieverdjes-Lyceum. Ze heeft het reuze naar haar zin en werkt
ook in de verplichte thuisblijfsituatie keihard om alle kennis en vaardigheden te
vergaren en onder de knie te krijgen die het volwassen Ernnemse leven van haar
vraagt. Als pasgeworden TIENER gaat ze de wereld veroveren en is het dan
goed voor haar om in het BUBBELklooster opgesloten te worden totdat
COVID-33 wereldwijd verdwenen is door tweejaarlijkse booster behandelingen.
Weten jullie trouwens wel hoe blij Jan, toen nog Jantje was toen hij de kinderleeftijd bereikte? Als 13-jarige mocht hij eindelijk mee met de familie op zondagmiddag naar danstent “De 14 billekes" in het Vlaamse land. Daar kreeg en
gaf hij zijn eerste kusjes in een kringdans met in het midden degenen die een
kusje moesten uitdelen aan een kringlid, die dan naar het midden moest. Jan
wisselde graag heel vaak van dansen. Zo kwam hij aan zijn eerste verkering.
Maar goed: ik denk dat Ferona beter in haar thuissituatie af is en zich aan de
regels van de overheid kan houden, dus geprikt en met een G2-paspoort lekker
genieten van haar tienerleventje.
Fie en Jan wensen jullie het beste toe het komende jaar en dan bedoelen we het
dubbele van het beste wat jullie ons toewensen. Dan moet het toch goed komen
met ons allen zonder demonstraties en bedreigingen van mensen die het echt
beter weten. Volgende keer meer over bijvoorbeeld Jurre die ook wel Zlatan
genoemd wordt!
Was opgetekend op Driekoningen 2022 door Jan Wandelaar.
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Let : niet voor zakelijke- of familieadvertenties
2,50
op

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

Rozetjes

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

6,00

De Rozet
voor al uw familieberichten

Zie voorbeeld foto

Hobbyruimte / berging in
Kekerdom gezocht. Ik
zoek een droge ruimte
vanaf 25m2 voor knutselen,
stalling fiets e.d. Karel
Meijer, 06-46363715

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

3,00

Te koop gevraagd antieke
snijmachines, alle merken

Schilder / Klusjesman
actie! €17,50 p/u; tel. 0623113595

Gezocht iemand met verstand van Bosch motoren
op een elektrische fiets,
José
Engelaar,
0648550326

inleveradressen

Gelieve alles aanbieden
roestig enz
geen probleem !

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle bloemen,
kaarten en lieve woorden die wij hebben mogen ontvangen na het
overlijden van onze moeder, schoonmoeder, oma en oma Annie

TIJKA
06 19439537

Annie Keukens -Driessen

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

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

Wij zijn dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn.
Uw warmte en betrokkenheid hebben ons goed gedaan!
Tevens bedanken wij Dr. Hund voor de steun in haar laatste
levensdagen en het personeel van het Gasthuis St. Jan de Deo voor
de liefdevolle verzorging tijdens haar verblijf daar.

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

Gevraagd:

Familie Keukens-Driessen
Leuth, januari 2022

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Dankbetuiging
Marga Huinink
Strijkcentrale

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

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

0481- 432054
06 - 24861017

Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04

www.rossenuitvaartverzorging.nl

Wij bedanken iedereen voor alle lieve
kaarten, bloemen, bezoek en verhalen
na het overlijden van onze lieve

Harry van Eck
Uw reacties zijn voor ons een grote steun
Door
kinderen en kleinkinderen
Leuth, januari 2022

Persoonlijke uitvaartzorg, ongeacht waar en of u verzekerd bent.

Dankbetuiging

Installatietechniek

Zoveel brieven, bloemen, telefoontjes en
kaarten, geweldig. Langs deze weg wil ik
u allen heel hartelijk danken voor uw
medeleven tijdens het ziek zijn en het
overlijden van mijn man

Jan Sanders
Duurzame oplossingen
Centrale verwarming

Service en onderhoud
Loodgieterswerk

Dit heeft mij goed gedaan.
Een hartelijke groet van mij
Lia Sanders - Hensen
Tevens wens ik u allen een gelukkig 2022

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

U heeft (ver)bouwplannen?

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

024-6633100
www.frankbv.nl

Sido
Si
do
one
ne K
orse
or
se & Eveline
Eve
velliine
ne de
de Lange
Lan
La
nge
ng
Sidone
Korse

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

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl

ZAKELIJK

De klusbakfiets komt eraan
‘Zij dragen bij aan het milieu en de fijne sfeer’
Klemt er een deur, hangt een lamp
verkeerd, bladdert de verf van de
kozijnen of tiert het onkruid welig
tussen de terrastegels?
Voor dit soort klusjes is er ook in
Nijmegen en omstreken een oplossing;
de Klusbakfiets. Als ik met mijn bakfietsbel bel, nou dan weet je het wel: de
klus wordt geklaard.
De dag van het Klusbakfietsteam start
’s morgens vroeg met een overleg in de
werkplaats. Dan stappen ze (de timmerman, elektricien, loodgieter en algemene klusser) op de fiets naar ‘hun’ huis in
de stad of dorp.
Geen parkeerproblemen
De (elektrische) bakfiets doet denken
aan de tijden van weleer. Dat tikkie
romantische en milieuvriendelijke ideaalbeeld is waar het om gaat bij het
Klusbakfietsteam. Uiteraard wordt er
gewerkt op gepaste afstand van de
opdrachtgever tijdens het uitvoeren van
de kleine en grote klussen.
De klusbakfietsen zijn gevuld met het
nodige gereedschap en materialen om
de klus te klaren. De fiets wordt voor de
deur geplaatst. De aan- en afvoer van
materialen en afval wordt door het
Klusbakfietsteam zelf geregeld.
Betaalbare klusser
Het klusbakfietsteam voorziet met dit
nieuwe initiatief in de behoefte aan een
betaalbare klusjesman of vrouw voor
het kleinere werk. Zo’n klusser die bijdraagt aan het milieu en de fijne sfeer
in de stad. Die de tijd neemt voor een
goed overleg, het liefst met een kop
koffie erbij.

Wat kunnen, willen en mogen agrarische ondernemers in het buitengebied
op het gebied van horeca? En hoe gaat
dat samen met wat horecaondernemers
willen, kunnen en mogen? Wethouder
Irma van de Scheur gaat daar nogmaals
over om tafel met deze partijen.
Bij enkele betrokkenen zijn er vragen
en zorgen over de horecamogelijkheden in het buitengebied van Berg en
Dal. Daarom neemt wethouder Irma
van de Scheur het initiatief om nogmaals met alle betrokkenen het gesprek
aan te gaan. Op deze manier kunnen de
agrarische ondernemers, de werkgroep
Horeca Berg en Dal en de STER
(Stichting Toerisme en Recreatie) in
gesprek over elkaars wensen en belangen. Dit om samen een goede balans te
vinden tussen ieders belangen. Met als
doel een mooie, aantrekkelijke
gemeente voor zowel ondernemers,
inwoners en toeristen. De gemaakte
afspraken worden vervolgens vastgelegd in het zogenoemde beleidskader
horeca.
Wethouder Irma van de Scheur heeft
besloten het beleidskader nog niet in
februari aan de gemeenteraad voor te
leggen: “Draagvlak en kwaliteit gaan
boven snelheid. Dat bereiken we door
een verdere uitwisseling van de verschillende wensen. En met begrip voor
elkaars belangen. Dat komt vast goed
want samen maken we een aantrekkelijk en gastvrij Berg en Dal.”

De Rozet

Slager Barry Looijschelder:
functie elders
OOIJ. Na ruim 27 jaar in het familiebedrijf van Spar Looijschelder in Ooij
gewerkt te hebben is Barry
Looijschelder nu klaar voor een nieuwe
uitdaging. Vrijdag 31 december is zijn
laatste werkdag als slager in Ooij en
daarna begint hij bij Aarnoutse, slagerij
en traiteur in Gennep, ook een familiebedrijf. Volgens Barry was het tijd om
wat rustiger aan te doen en dat kan hij
in Gennep. Daar gaat hij 40 tot 45 uur
per week werken en dat is in Ooij vaak

70 tot 75 uur. Zo is er dan meer regelmaat en meer vrije tijd. “Ik heb altijd
fijn in Ooij gewerkt en doe dat nog
steeds, maar het was tijd voor een nieuwe uitdaging” aldus Barry. Daan van
Megen, een oude bekende in dezelfde
slagerij, die nu nog bij Janssen in
Groesbeek werkt, komt weer terug bij
Spar Looijschelder in Ooij en zal zijn
taken overnemen. We wensen de beide
slagers heel veel succes op hun nieuwe
werkplek.

Barry Looijschelder bij de Spar in Ooij

Foto: Henk Baron

Ik ga op zoek naar een baantje (alle tips
zijn welkom), zodat we niet meer in
deze onzekerheid hoeven te leven.
We willen alle klanten heel erg bedanken voor het vertrouwen in de afgelopen 30 jaar.
Blijf gezond en probeer, ondanks alles,
positief in het leven te blijven staan.
Rest ons nog om u hele fijne feestdagen
en een geweldig 2022 toe te wensen.
Groetjes Arno en Marjolein
Foto: Henk Baron

Anne Houterman nieuwe
voorzitter Dorpshuis Kerstendal

‘Als ik met mijn bakfietsbel bel, nou
dan weet je het wel:
De klus wordt geklaard’

Vervolgafspraken
over horeca in
het buitengebied
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Arno’s Haarmode stopt
MILLINGEN.
Beste klant,
Daar gaan we weer, wéér een lockdown, wéér al die onzekerheid wanneer
ik weer open mag, wéér de spaarcentjes
opeten.
Het leven is veel te kort voor al deze
negatieve energie!
Daarom hebben Marjolein en ik besloten om, na 30 jaar, te stoppen met de
kapsalon.
Dus, hoe lang deze lockdown nog
duurt, wij gaan niet meer open.

Ook tuinwerkzaamheden
De klussen variëren van het maken van
kasten op maat, het schilderen of
behangen van je huis, leggen van vloeren, het maken van een nieuwe werkkamer tot het ophangen van verlichting of
schilderijen en tuinwerkzaamheden.

Voor meer informatie kijk op
www.deklusbakfiets.nl
Of mail naar
nijmegen@deklusbakfiets.nl
Bellen kan ook.024 - 23 40 450
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Landelijke actie kappers ook in
Beek bij Switch Haarmode
De kapsters van Switch Haarmode,
eigenaresse Wilma Maas, Nicolle Arts
uit Ooij, Renske Schoonenberg uit
Millingen
ad Rijn en Kalinka
Kwakernaat uit Malden, in Beek deden
donderdag 30 december mee aan een
landelijk protest tegen het feit dat ze
vanwege corona moeten sluiten. ,,Wij
willen met onze handen in uw haar”,
staat er op een spandoek buiten de
salon.In de kapsalon zitten etalagepoppen in de stoel en buiten staan koppen
met kapsels opgesteld, maar werken
mogen ze niet, dat willen ze wel maar
mogen het niet en ze willen niet provoceren. De landelijke actie begon om
11.00 uur en vooraf was de politie al
langs geweest om te kijken of alles
goed ging. Ook de dag daarvoor waren
de BOA’s van de gemeente Berg en Dal
al even langs geweest voor een praatje
en Wilma had hen verzekerd, dat het
zeker geen problemen zou gaan opleveren. Verslaggever Thed Maas en fotograaf Paul Rapp waren ter plaatse om
de geëmotioneerde Wilma en haar team

te interviewen. Tijdens het gesprek,
waarbij Wilma aangaf inmiddels haar
“pensioen” te hebben moeten opmaken, omdat dit al de 23e week is, dat ze
met haar zaak in een lockdown zit en
dat er vanuit Den Haag nagenoeg geen
steun is of dat het achteraf terug betaald
moet worden. ,,Wij kunnen ab-sol-luut
veilig werken”, zegt Wilma. ,,Dragen
medische mondmaskers, ontsmetten
tussendoor alles en zorgen dat het niet
te druk is. We hebben in de salon nog
geen enkele besmetting gehad. ”De
landelijke actie richt zich vooral tegen
het feit dat de compensatie voor de
kappers onvoldoende is. Wilma: ,,We
zijn nu voor de derde keer dicht. Wat
gebeurde er na de vorige lockdown? De
mensen hadden vijf weken niet naar de
kapper gekund, dus we hadden het
ineens druk. ,,De omzet piekte. Dat
brak me op: kon de steun op basis van
dat piekmoment daardoor weer grotendeels terug betalen. Maar we zijn
inmiddels 23 weken dicht geweest.
Mijn pensioen is op.”

BERG en DAL. Anne Houterman (34),
geboren en getogen in Berg en Dal en
in het dagelijks leven interim-manager
in het Radboudumc, neemt als nieuwe
voorzitter van dorpshuis Kerstendal in
Berg en Dal het stokje over van Jos
Verstegen (65). Jos Verstegen kijkt dan
ook tevreden terug op de afgelopen
dertig jaar dat hij voorzitter was. Hij
stopt ermee omdat hij vindt dat het tijd
is voor jong bloed én omdat hij politiek
actiever gaat worden. Verstegen is al
technisch voorzitter van de voorvergadering van de gemeenteraad en is nu
ook nummer 1 op de lijst van D66 voor
de komende gemeenteraadsverkiezingen. De kans bestaat dan ook dat hij
het komend jaar in de gemeenteraad
van Berg en Dal gekozen wordt.
Kerstendal geldt als schoolvoorbeeld
van hoe een dorpshuis gerund kan worden. Er werken zo’n 35 vrijwilligers en
in normale tijden komen er wekelijks
zo’n vierhonderd mensen over de
drempel. De gemeente draagt niet bij

aan de jaarlijkse exploitatie. Naast Jos
vertrekt ook de moeder van Anne,
Marijke uit het bestuur. Zij was jarenlang secretaris. Anne Houterman was
in het verleden al veelvuldig betrokken
bij Kerstendal. ,,Ik kom mijn hele leven
al in Kerstendal”, zegt Houterman, die
zes geleden weer in Berg en Dal kwam
wonen en al eens prinses van carnavalsvereniging De Berggeiten was. “Ik
wil eraan gaan werken dat iedereen in
dit dorp weet dat Kerstendal er is. Dat
er een plek is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.” Om te beginnen wil
ze, bijvoorbeeld op zaterdagmiddag,
een inloop gaan organiseren voor de
moeders van Berg en Dal. De kinderen
kunnen dan spelen in de gymzaal. ,,Wie
weet wat daar dan weer uit voortvloeit.
En straks wil ik het dorpshuis weer
doorgeven aan een volgende generatie.
Ik wil eraan gaan werken dat iedereen
in dit dorp weet dat Kerstendal er is.
Dat er een plek is waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten.”

Jos Verstegen en Anne Houterman voor Dorpshuis Kerstendal Berg en Dal.
Foto: Paul Rapp

Brand in toilet op bouwplaats Ooij

De kapsters in Beek, achteraan Renske (l) en Kalinka (r) en vooraan links Wilma
en Nicolle (r)
Foto: Henk Baron

OOIJ. De vrijwillige brandweer van de Post Beek moest
donderdagavond 23 december uitrukken voor een brand
in een toilet op de bouwplaats van een aannemer in
de Pastoor Smuldersstraat te
Ooij. De bemanning van
deze tankautospuit bestond
toevallig geheel uit Ooijse
brandweerlieden.
Wandelaars hadden ontdekt
dat er vuur brandde in het
toilet en hadden de brandweer gewaarschuwd, temeer omdat het
toilet dicht op een bouwkeet stond. De
brandweer had het vuur snel onder controle, maar het toilet zelf raakte zwaar

beschadigd. Het wegdek, waarop de
chemicaliën uit het toilet waren terecht
gekomen, is door de brandweer gereinigd.
Foto: Henk Baron
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Residentie Mariëndaal
wat heeft dit oude
klooster allemaal
te bieden?

Verscholen tussen de bomen staat in Velp
(N.B.) Residentie Mariëndaal. Dit voormalige
Jezuïeten klooster is sinds 2020 in handen van
Korian Nederland. Een bijzondere locatie waar
naast woonzorg ook revalidatiezorg wordt
geboden. Hoe is het om te wonen en werken in
dit oude klooster?
Niets te klagen
Mevrouw Mensink, bewoner van het eerste uur,
woont sinds oktober 2011 in Residentie
Mariëndaal. “Het was echt de omgeving waardoor wij voor Residentie Mariëndaal kozen: heel
groen. Mijn man was het liefste boer geworden,
dus die vond dit prachtig. Hoewel er toen van
binnen nog van alles aan gedaan moest worden.
Er zaten nog geen leuningen aan de trappen en
het regende letterlijk van boven naar beneden”.
Gelukkig is er in de loop van de jaren een hoop
verbeterd binnen de Residentie. “Ik heb niets te
klagen en ben nu dan ook heel erg tevreden”.
Dan loopt huismeester Tonnie langs, mevrouw
Mensink stopt even aan verhaal; “ Dat is onze
huismeester, zo’n leuke man” gaat ze verder.
“Hij is nooit klaar maar toch maakt hij altijd tijd
voor je. Je hoort hier in de gangen heel vaak
medewerkers lachen. Ze zijn allemaal even
vriendelijk, ze staan echt altijd voor ons klaar.”
Dores Herstelzorg en Het Gouden Hart
Residentie Mariëndaal behuist twee zorgconcepten. Onder de vlag Dores Herstelzorg revalideren en herstellen mensen van uiteenlopende
klachten. Van een herseninfarct tot een operatie
aan de knie of heup. Het Gouden Hart biedt binnen de Residentie zelfstandig wonen met zorg
en overbruggingszorg aan. “En het mooie is dat
echtparen hier welkom zijn”, geeft Jacqueline
aan. “Dat vind ik echt zo’n ongelofelijk pluspunt.
Stel één van de partners heeft dementie; dan
heb je hier legio mogelijkheden.”
Jacqueline Frielink werkt sinds juni jl. als verzor-

gende en leerling verpleegkunde bij Het Gouden
Hart Residentie Mariëndaal. “Na twee dagen
wist ik al dat ik hier wilde blijven. Ik voel me als
een vis in het water en loop hier na zes maanden
nog steeds met een wow-gevoel door de gangen. Als je voor het eerst de nachtdienst draait is
het wel even een beetje eng. Want de hoge
brede kloostergangen kunnen ook wel wat overweldigend zijn. Maar dit heeft zo zijn charme!”

vertelt mevrouw Mensink. “Ik sport twee keer in
de week. Vorige week was er nog een prachtig
pianoconcert. Ik heb vroeger zelf ook pianoles
gehad.” Ze lacht: “ja Chopin was voor mij te lastig hoor! Maar ik kan mij geen dag zonder pianomuziek voorstellen. Heerlijk om daar nu ook
weer van te kunnen genieten. Ik houd ook erg
van gedichten voordragen en dansen. Ik dans
dan ook iedere dag.” Jacqueline vult aan: ”En als
ik bij mevrouw Mensink naar binnen loop doe ik
daarom ook altijd even een dansje”.
Sfeer proeven?
Een nieuw en prettig thuis vinden kan soms best
lastig zijn. Wij helpen u graag bij die zoektocht.
Residentie Mariëndaal heeft nog een paar
appartementen beschikbaar. Onze locatiemanager Erika Hermans-Lagendijk geeft u graag
passend advies of een rondleiding, zodat u zelf
de sfeer kunt proeven en al uw vragen kunt stellen. Neem voor meer informatie contact op met
Het Gouden Hart Residentie Mariëndaal via 085
808 7020 of via info@hetgoudenhart.nl.

Iedere dag activiteiten
“We hebben een waanzinnig activiteitenbegeleidingsteam”, geeft Jacqueline aan. “Iedere dag
wordt er wat georganiseerd. We hebben laatst
een prachtige high tea en een herfstmaaltijd
gehad, en met Prinsjesdag zijn er hele mooie
hoeden versiert. Ja, dat soort dingen raken mij.
Het belang hiervan wordt nog wel eens vergeten. Maar hier staat dit hier gewoon heel hoog
op de agenda.” Sinds kort heeft Residentie
Mariëndaal een Silverfit. De Silverfit biedt activiteiten die lichaamsbeweging stimuleren, sociaal
contact bevorderen, cognitief uitdagen of juist
ontspanning bieden.
“Je kunt bijvoorbeeld letterlijk door jouw eigen
wijk fietsen; hoe fantastisch is dat? Dat persoonlijke helpt mensen met dementie enorm,” aldus
Jacqueline.
“De hele week is hier aan een stuk door gevuld”,

Opening Wilgenwater
Onlangs is de afdeling ‘Wilgenwater’ binnen Residentie Mariëndaal geopend. Hier
kunnen ouderen kleinschalig wonen en
bieden we structuur en veiligheid. Er zijn
in totaal zeven kamers met allen een
eigen badkamer en een gezamenlijke
sfeervolle huiskamer.

SENIOREN&WELZIJN

KBO Beek nieuws
Beste leden, lezers, het bestuur dankt
de vele leden, die de moeite hebben
genoemen om het bestuur te bedanken
en de beste wensen, gezondheid en een
activiteitenvol jaar toe te wensen, door
middel van vele kaarten, telefoontjes en
mails. Dank u wel allemaal, uit alles
blijkt dat u een groot vertrouwen heeft
in ons.
Beste KBO Beek leden, u weet dat uw
KBO Beek ook verplichtingen heeft
jegens KBO Gelderland en de Unie
KBO , kijkt u a.u.b. even na of u al aan
uw verplichtingen aan uw KBO Beek
voldaan heeft voor dit jaar, 2022. Dank
u wel
En aan toekomstige leden, nu lid wor-

den voor maar € 20,= per kalender jaar
en een heel jaar genieten van al onze
activiteiten, iedere keer weer.
We boosteren ons hopelijk naar meer
vrijheid, zonder besmettingen, naar een
tijd waarin wij elkaar weer gezellig
kunnen ontmoeten en er weer, de door
u zeer gewaardeerde, uitstapjes en themamiddagen gerealiseerd kunnen worden.
Er staat al veel in de planning van onze
activiteitencommissie
Op naar de persco van vrijdag 14 januari
Gérard Tesser, voorzitter van de KBO
Beek. Voor alle info 024 3226377
Foto; Gerard van der Pluijm

De boosterprik
De coronabesmettingen zijn sinds de
opkomst van de omikronvariant nog
nooit zo hoog geweest als afgelopen
week, we gaan richting de 30.000 per
dag! Reden voor de GGD om nogmaals aan te dringen op het halen
van een vaccinatie en een booster.
Iedereen vanaf 18 jaar kan een boosterprik inplannen
Alle 18 plussers kunnen sinds dinsdag
4 januari een afspraak voor de boosterprik maken. Tenminste als zij langer
dan 3 maanden geleden zijn gevaccineerd. En de afgelopen 3 maanden
geen corona hadden. De GGD ’en zijn
enorm opgeschaald. Ook GGD
Gelderland-Zuid heeft voldoende plek
om de vaccinatie snel te halen.
Snelle opschaling
GGD Gelderland-Zuid stond half
december voor een grote uitdaging om
de boostercampagne te versnellen. Dit
was belangrijk omdat de boosterprik
extra bescherming geeft tegen de snel
opkomende omikronvariant van het
coronavirus. Deze opschaling is gelukt.
Inwoners kunnen op dit moment voor
een vaccinatie terecht in Culemborg,
Nijmegen (De Biezen en Jan
Massinkhal), Tiel, Wijchen en
Zaltbommel.

RepairCafé Groesbeek Virusvrij
gaat ook in 2022 door met
reparaties bij reparateurs thuis

Maak zo snel mogelijk een afspraak
De GGD vraagt iedereen van 18 jaar en
ouder om zo snel mogelijk een afspraak
te maken. Deze weken zijn de tijdelijke
extra vaccinatielocaties nog open dus
er is veel ruimte. Houd www.ggdgelderlandzuid.nl in de gaten voor informatie over de vaccinatielocaties.
Hoe maak je een afspraak?
Een afspraak maken kan via
https://coronavaccinatie-afspraak.nl.
Iedereen die geen online afspraak kan
maken, mag ook bellen met het landelijke call center 0800 -7070.
Waarom is de boosterprik belangrijk?
Arts infectieziektebestrijding Marloes
Mattijssen: “De omikronvariant lijkt
minder ziekmakend dan de deltavariant
maar is wel veel besmettelijker. In
Nederland zijn er nu weer strenge
maatregelen om de verspreiding van
het virus tegen te gaan. Want als er heel
veel mensen ziek worden, komen er
toch ook weer veel mensen in het ziekenhuis. Met een booster ben je beter
beschermd tegen corona, ook tegen de
omikronvariant. Hierdoor kan het virus
zich minder goed verspreiden. Als minder mensen besmet raken met het virus,
leidt dat ook tot minder opnames in het
ziekenhuis.”

5 vragen over
de boosterprik
Gezien de Corona lock-down gaan we
in 2022 verder op de manier zoals we
het afgelopen jaar gedaan hebben:
reparaties bij de reparateurs thuis. Dat
dit een succesvolle manier van werken
is blijkt uit de cijfers: vanaf begin
augustus hebben we 80 apparaten ter
reparatie aangeboden gekregen waarvan 70% is gerepareerd!
U kunt bij RepairCafé Groesbeek
terecht voor de reparatie van uw kapotte apparaten. Hierbij kunt u denken aan
koffiezetapparaten (Senseo!), stofzuigers, strijkijzers, naaimachines etc.,
maar ook aan (oudere) audioapparaten
zoals casettedecks en platenspelers.
Ook zijn er vrijwilligers met verstand
van computers en smartphones. U kunt
bij hen terecht met uw tablet, laptop,
desktop of smartphone. Bij een ‘ouderwetse’ desktop (en soms laptop) is het
mogelijk om onderdelen te vervangen

of bij te plaatsen, zoals een SSD, harde
schijf of een videokaart. Wij adviseren
u graag en zo mogelijk voeren wij dit
ook voor u uit.
N.B. De reparatie van kleding etc. is
op dit moment niet mogelijk!
Wanneer u iets te repareren hebt moet u
dat per email aanmelden bij: repaircafegroesbeek@gmail.com
In de mail vertelt u wat u te repareren
hebt, de aard van de storing en geeft
u uw telefoonnummer. Wij nemen
contact op met onze reparateurs, kijken
wie er tijd heeft om de reparatie uit te
voeren en deze reparateur belt u terug.
Met hem kunt u dan afspreken wanneer
u het kapotte apparaat kunt komen
brengen. Na reparatie moet u dan het
apparaat ook weer bij de reparateur
ophalen.
Reparaties worden uitgevoerd onder de
gebruikelijken voorwaarden. Deze zijn
te vinden op onze Facebookpagina.

Vrijwilliger(s) gezocht:
Tuinklus Millingen
Voor een meneer uit Millingen zijn we op zoek naar iemand die hem kan helpen
met wat opruimwerkzaamheden in de tuin. Meneer is door fysiek ongemak helaas
niet in staat om zelf in de tuin te werken en heeft geen sociaal netwerk waar hij
hiervoor op terug kan vallen. Het gaat om wat grof snoeiwerk en afvoeren van
tegels en plantenbakken naar de milieustraat. Best een flinke klus maar met twee
enthousiaste vrijwilligers komen we in een halve dag een heel eind. Dus ben jij in
het bezit van, of ken je iemand met, een aanhangwagen? En vind jij het leuk om
deze meneer een helpende hand te bieden? Neem dan even contact op met Jesse
Jansen, opbouwwerker bij Forte Welzijn (06-82612612 of jesse.jansen@fortewelzijn.nl). Alvast bedankt!
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De nieuwe omikronvariant van het
coronavirus verspreidt zich heel snel.
Daarom is het belangrijk dat alle 18plussers een afspraak maken voor de
boosterprik. Maar wat is een boosterprik? En waarom is het nodig? In dit
artikel worden vijf veelgestelde vragen
beantwoord.

#1 Wat is een boosterprik?
Als je gevaccineerd bent, heb je al één
of twee prikken gehad. De boosterprik
is een extra prik die werkt als oppepper,
waardoor je beter beschermd bent.
#2 Waarom zijn er boosterprikken
nodig?
De extra prik is nodig om twee redenen. Ten eerste helpt de boosterprik de
bescherming tegen het coronavirus
hoog te houden. Ook tegen nieuwe
mutanten, zoals de omikronvariant. Ten
tweede geven mensen na een boosterprik het virus minder snel door aan
anderen. Hierdoor kan het virus zich
minder snel verspreiden. Als er meer
boosterprikken worden gezet, zijn er
meer mensen beter beschermd en
komen er minder mensen in het ziekenhuis. Of er later nog meer boosterprikken nodig zijn, weten we nog niet. Daar
wordt continu onderzoek naar gedaan.
#3 Wie kan de boosterprik krijgen?
Iedereen die minstens drie maanden
geleden gevaccineerd is of corona heeft
gehad kan de boosterprik krijgen. 60plussers, mensen die in een zorginstelling wonen en zorgmedewerkers die
contact hebben met patiënten konden
als eerste de boosterprik halen. Deze
groepen hebben meer risico om besmet
te raken. Als ouderen corona krijgen
worden ze vaker ernstig ziek en in het
ziekenhuis opgenomen. Inmiddels
heeft al een groot gedeelte van deze
groep een boosterprik gehad. Als 18plusser kan je online een afspraak
maken, zodra je geboortejaar aan de
beurt is. Dit is uiterlijk rond 7 januari.
Welke jaartallen aan de beurt zijn kun
je zien op coronavaccinatie.nl/booster.
Je hoeft niet te wachten op de uitnodigingsbrief om een afspraak te maken.
#4 Welke bijwerkingen kan je krijgen van de boosterprik?
Voor de boosterprik worden de vaccins
van Pfizer en Moderna gebruikt. De
bijwerkingen die je kunt krijgen zijn
dan ook precies hetzelfde als bij eerdere prikken met deze vaccins. Dit betekent dat je pijn kunt krijgen op de plek
waar de prik is gezet, wat vermoeider
kunt zijn en hoofdpijn kunt hebben.
Sommige mensen hebben ook last van
koorts, spierpijn, gewrichtspijn, rillingen, misselijkheid en braken.
#5 Kan je een boosterprik nemen als
je zwanger bent, wilt worden of
borstvoeding geeft?
Uit onderzoek blijkt dat de vaccins die
worden gebruikt voor de boosterprik
veilig zijn als je zwanger bent, zwanger
wilt worden of borstvoeding geeft.
Daarom is het advies om gewoon de
boosterprik te halen. Als zwangere
vrouw is de kans groter dat je ernstig
ziek wordt door corona. Ook kan het
voor problemen in de zwangerschap
zorgen als je tijdens je zwangerschap
besmet raakt met het coronavirus.
Heb je nog andere vragen over de boostervaccinatie? Kijk dan op
coronavaccinatie.nl/booster of bel naar
0800-1351.

Wil en Dorry Thoonen-Verriet
50 jaar getrouwd
OOIJ. Wil Thoonen (75) en Dorry Verriet (76) trouwden op 22 december 1971 in
de Hubertuskerk te Ooij. Daarvoor, op 8 december was het nu gouden echtpaar al
voor de wet getrouwd in het gemeentehuis van Ubbergen te Beek. Wil was afkomstig uit Mook, zoon van de melkboer en kastelein uit Mook en Dorry was afkomstig uit Ooij. Ze ontmoetten elkaar bij de bruiloft van een familielid van Wil en het
jonge paar ging na hun trouwen in Mook wonen. Na 2 1/2 jaar verhuisden ze naar
de Karperstraat in Ooij en daar wonen ze nu nog steeds. Ze kregen 3 kinderen, een
zoon en twee dochters en gezamenlijk hebben ze 4 kleinkinderen.. Wil was afkomstig uit een gezin van 12 kinderen en Dorry uit een gezin van 13 kinderen, in die
tijd heel gewoon. Wil en Dorry, van harte gefeliciteerd!
Foto: Henk Baron
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Ooijse
Klinkertjes
Ik begin elk jaar gewoontegetrouw
met de beste wensen voor iedereen,
waarbij gezondheid, geluk en wat
dies meer zij, in hoge mate voor
2022 aanwezig zal zijn.
Mijn eerste column in dit nieuwe jaar
wil ik wijden aan de eenzame kerstboom. Hij staat er zo zielig bij, net
alsof hij te weinig aandacht krijgt.
Dat zou trouwens best wel eens kunnen, want zelfs de Ooijse paparazzi
vinden hem nog geen fotoblik waardig. Hij staat er aan de voet van de
Hubertustoren moederziel en verlaten bij. In relatie tot de toren is het
maar een “boompje”. Dat boompje
zal daar geen wortelschieten, want
uit de kluiten schieten, kan hij niet. Ik
heb best wel medelijden met de
boom, die misschien vanuit Rusland
al duizenden kilometers ongemakkelijk vervoer achter de rug heeft. Of
zou
het
bijvoorbeeld
een
“Schwarzwald-baümchen”
zijn,
waarvan men vergeten is, een
“Kuckucksuhr” te maken. Het zou
ook best kunnen dat hij uit
Scandinavië is ontvoerd als de bariton van het koor; “En eeuwig zingen
de bossen”. Maar, wie weet, komt
de boom zomaar, pak hem beet, uit
de hof van Geert Verweij. Niettemin
trekt het boompje niet veel bekijks.
Af en toe een peddelende of wandelende toerist die er even bij stilstaat.
Die hebben echter in het algemeen
meer oog voor het bankje op de
begraafplaats. Die mensen vinden op
het kerkhof een “rustplaats”, om
een broodje te verorberen. Toen ik
de deernisvolle boom eens goed
bestudeerde, kwam ik tot de ontdekking, dat hij nogal wat onvolkomenheden had. Voor een prominente kerstboom, die staat op een Alocatie, was toch wel een betere uitvoering en verzorging te vinden. Aan
zijn treurige “boomblik” merkte ik,
dat het “Hubertusboompje” er ook
zo over dacht. Ik lijk wel, zo moet hij
gedacht hebben, een hooliganboom
zo kaal sta ik erbij. Ik sta hier zonder
een enkele slinger. Het lijkt wel, of
niemand mij wil versieren. Daarnaast
mijmerde hij verder, ben ik een grote
fan van de familie Engelen. Dat is
blijkbaar niet wederkerig, want niemand van die familie heeft zijn of
haar Engelenhaar willen afstaan. Hij
vond zich, om met Toon Hermans te
spreken, een boompje van niks. Wat
moeten de mensen wel niet van mij
denken. Ik sta hier als een ultra slappe den, een boom zonder ballen.
Het is toch niet te veel gevraagd, om
mij te draperen met mooie veelkleurige ballen. Ik heb voorkeur voor de
kleuren violet, blauw, turquoise,
groen, geel, oranje en rood. Ik zou
dan de kerkelijke boeken in kunnen
gaan als de eerste LHBTI-boom. Wat
verlichting betreft, zelfs de echtgenote van Jory Weeren gunde mij
geen blik waardig. De Nordmann
baalde hiervan als een stekker, want
zij deed niet aan Maria Lichtm(e)is.
Daar sta ik dan als zielig boompje op
het kerkplein. Ik ben in feite nog
minder als de tollenaar, want die zat
tenminste nog achter in de kerk. Wat
de versieringen betreft, die had ik
makkelijk kunnen dragen, want als
kerstboom ben ik gewend aan een
piekbelasting. Zou het kunnen zijn,
dat ik er niet aantrekkelijk genoeg
uitzie. Ik kan natuurlijk overwegen,
om naar een boomchirurg te gaan
voor een “bo(om)tox”-behandeling.
Takvergroting zou misschien, zo vlak
bij de kerk, wonderen kunnen verrichten. Daarnaast, filosofeerde hij
verder, is een naaldcorrectie ook nog
wel een optie. Maar ja, peinsde hij
verder, ik lijk wel gek, ben toch helemaal afhankelijk van de vrijwilligers
die mij hier geplaatst hebben. Ik zou
met hen graag een boompje opzetten, dat zou kunnen uitmonden in
een “Masterclass” kerstboomversiering. Als dit gelezen wordt, is waarschijnlijk dit kluitvrije product bij de
toren verwijderd. Wat zou er toch
van hem geworden zijn. Zou hem
hetzelfde zijn overkomen als vele
andere kerstbomen. Is hij roemloos
versnipperd, of op de brandstapel
geëindigd als een Jeanne d’Arc.

Groetjes medeklinker.
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Sta jij ‘je mannetje’ als

ZELFSTANDIG
ELEKTRO MONTEUR
Ben jij vakkundig & servicegericht?
Mail ons je cv of neem contact
met ons op.

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Personeel
Gevraagd
www.kipelectro.nl • info@kipelectro.nl • (024) 663 33 00

Wij zijn opzoek naar nieuwe enthousiaste collega’s!

Kom jij ons team versterken?
Wij zijn op zoek naar
interieurverzorgsters/ers voor een object in Beek
Werktijden van maandag tot en met zaterdag
van 6.00 uur t/m 9.00uur ‘s ochtends.
Ook zijn we op zoek naar interieurverzorgsters/ers
voor aantal objecten in de regio Beek-Nijmegen
voor gemiddeld 10 uur per week.
Ervaring is een pre maar niet noodzakelijk.

Solliciteer direct via
www.werkenbijplus.nl
of mail naar
info.385@plus.nl

Scan mij!
Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 8.00-20.00

Bij interesse bellen naar 06-44599521
of mailen naar info@aquanovus.nl

Nico de Witt PLUS/Waterstraat 27 // Beek-Berg en Dal

Solits ist ein unternehmungslustiges, professionelles und vor allem familiär geführtes Unternehmen. Wir präsentieren Produkte unserer Kunden auf höchstem Niveau.
Unsere Sockel entwickeln und produzieren wir selbst in höchster Qualität mit ausgebildetem Fachpersonal an unseren eigenen Produktionstsätten.
Nachdem sich unsere Sockel und Displays zunächst in den Niederlanden sehr gut verkauften, hat sich unsere Reichweite inzwischen auf deutsche, englische und französische
Kunden ausgedehnt. Vor allem durch unsere Account Manager der entsprechenden Länder wächst dieser Markt schnell. Inzwischen verkaufen wir innerhalb sowie außerhalb
Europas.

Stellenangebot Verkaufsleiter Solits deutschsprachig
Aufgabenbereich Verkaufsleiter Solits
'DXQVHU9HUNDXIVOHLWHUHLQHDQGHUHEHUXÀLFKH+HUDXVIRUGHUXQJDQJHQRPPHQKDWVXFKHQZLUHLQHQQHXHQ9HUNDXIVOHLWHUIUC6ROLWV
deutschsprachig’ unter www.sockelundsaeulen.de und unter www.sockelundsaeulen.at sowie www.sockelundsaeulen.ch.
Sie sind der erste Ansprechpartner unserer deutschsprachigen Kunden. Diese Kunden stammen überwiegend aus luxuriöseren Betrieben
oder dem Verkauf. Sie möchten Ihre Produkte auf hochwertige Art präsentieren. Kunden wie z.B. Museen, Schuhmarken, Juweliere,
Gallerien oder auch Kommunikationsbüros, die für Ihre Kunden einen Stand herrichten möchten.
6LHDUEHLWHQVHOEVWVWlQGLJHQWZHGHUYRQXQVHUHP%HWULHELQ:DWHULQJHQDXV RGHUYRQ]X+DXVH XQGEHVXFKHQFDHLQPDOLP4XDUWDO
Kunden und Börsen in Deutschland. Ihre Arbeit beinhaltet unter anderem: Kontakt mit deutschen Kunden per E-Mail und Telefon,
Ausarbeiten von Angebotspreisen sowie der Austausch mit dem Innen- und Außendienst. Übersetzungen zur Verbesserung der Webseite
und gegebenenfalls Besuche unseres neuen und alten Kundenstammes gehören ebenfalls zu zu Ihren Aufgaben als Verkaufsleiter.
Wann sind Sie unser ideale Verkaufsleiter?
• Sie sprechen und schreiben fehlerlos deutsch. Es ist von Vorteil
wenn Sie Deutsche/Deutscher sind.
• Sie besitzen hervorragende kommunikative Fähigkeiten um zu
kommunizieren und verstehen die deutsche Kultur wie kein
anderer.
• Sie sind serviceorientiert
• Sie haben eine gute Arbeitshaltung
• Sie können gut selbstständig arbeiten

Warum ist das eine ideale Arbeitsstelle für Sie?
• Sie haben täglich Kontakt mit deutschen Kunden, denen Sie bei
Ihrer Auswahl helfen können, ein sehr dankbarer Beruf.
• Wir erwarten ein großes Verantwortungsgefühl; wir überprüfen
nicht wann Sie welche Arbeit erledigt haben, sondern arbeiten auf
Vertrauensbasis.
• 6LH VLQG VHKU ÀH[LEHO LQ GHU (LQWHLOXQJ ,KUHU $UEHLWVVWXQGHQ
sodass eine gute Balance zwischen Arbeit & Privatleben
entstehen kann.
• 6LHDUEHLWHQLQHLQHPMXQJHQÀH[LEOHQ7HDPYHUEDQG
• Gewünschtes Startdatum: ab sofort
• Anzahl Stunden ca 20-30 wöchentlich

Für mehr Informationen, wenden Sie sich an Brenda Kooy, brenda@sokkel.nl
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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 van 8.30 tot 19.00 uur.
Dinsdag tot en met donderdag van 8.30
tot 17.00 uur. Vrijdag van 8.30 tot 13.00.

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

■ Dar haalt sinds 1 januari een keer
per maand restafval op
Sinds 1 januari haalt Dar het restafval één keer per maand op.
Inwoners in onze gemeente
scheiden namelijk al goed hun
afval. En sinds kort kunt u ook
luiers en incontinentiemateriaal
scheiden. U heeft dus ook steeds
minder restafval.
Heeft u toch meer restafval? Er
staat tijdelijk een container op de
milieustraten in Millingen en
Groesbeek waar u tariefzakken
kunt inleveren. U hoeft hiervoor niet
extra te betalen. U heeft al voor dit
afval betaald via de tariefzak.

■ Stembureauleden gezocht

U kunt restafval ook altijd tegen betaling naar de milieustraat brengen.
U betaalt dan 18 cent per kilo. In
dat geval hoeft u geen tariefzak te
gebruiken, dan zou u immers dubbel betalen.

Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn
de gemeenteraadsverkiezingen.
Vindt u het leuk om mee te helpen op een stembureau? Meld u
dan aan als stembureaulid via
www.bergendal.nl/stembureauleden-gezocht.

Kijk voor meer informatie op
www.dar.nl/minderrest.

Iedereen van 18 jaar en ouder kan
zich aanmelden als stembureaulid.

Weten wanneer Dar langskomt?
Bekijk de digitale afvalwijzer:
www.dar.nl/afvalwijzer of de Darapp. U kunt instellen dat u een seintje krijgt wanneer u uw afval buiten
kunt zetten.

Wat doet een stembureaulid?
Als stembureaulid zorgt u samen
met de andere stembureauleden
dat de verkiezingsdag goed verloopt. Dit doet u onder leiding van
een voorzitter.
We werken met twee teams per
stembureau. Het eerste team werkt
van 07.00 tot 14.00 uur. Het tweede
team van 14.00 tot 21.00 uur. Op
woensdag 16 maart helpen beide
teams vanaf 21.00 uur ook met het
tellen van de stemmen. Op maandag 14 en dinsdag 15 maart wordt
er na 21.00 uur niet geteld. Elk
team bestaat uit 4 leden en een
voorzitter.
Hoe is de stembureauindeling?
Voor de vroegstemmers zijn op 14
en 15 maart 3 stembureaus geopend (Groesbeek, Ooij en
Millingen a/d Rijn). Op 16 maart zijn
er stembureaus open in alle kernen
van onze gemeente.
Als u zich aanmeldt kunt u een
voorkeur voor een locatie opgeven.
Ook geeft u dan aan op welke
dag(en) en eventueel dagdelen u

beschikbaar bent.
Vergoeding
De vergoeding voor een stembureaulid is afhankelijk van de dag.
▪ maandag 14 en dinsdag 15 maart:
€125,▪ woensdag 16 maart: €150,Deze vergoedingen zijn inclusief
reiskosten en onkostenvergoeding
voor bijvoorbeeld lunch en diner.
Koffie en thee zijn gratis.

Indeling
Wij maken uiterlijk in februari de
indeling van de stembureaus. U
krijgt daarna bericht of u bent
benoemd tot stembureaulid en op
welk stembureau u bent ingedeeld.
Training voor stembureauleden
Voorafgaand aan de verkiezingsdag moeten de leden een digitale
training volgen. Hierover krijgt u na
de benoeming bericht.

■ Kent u de kleurcodes van het KNMI?
Januari is in ons land gemiddeld
de koudste maand. We kunnen
dan te maken krijgen met
extreem weer. Het KNMI geeft
waarschuwingen of weeralarmen
af bij extreem weer. Het kan dan
gaan om bijvoorbeeld zware
storm met wind- en waterhozen,
hevige sneeuwval of stevige
vrieskou. Weet u wat de kleurcodes betekenen die het KNMI
gebruikt?
Code groen: geen bijzonderheden
Het verwachte weertype geeft geen
aanleiding voor het uitgeven van
een waarschuwing.
Code geel: wees alert
Er is mogelijk kans op gevaarlijk
weer. Dit zijn weersituaties die in
Nederland
vaak
voorkomen.
Daarbij is het raadzaam op te letten, met name als u onderweg is.
Het KNMI kan code geel 48 uur van
tevoren uitgeven. De zekerheid is
minstens 60 procent.
Code oranje: wees voorbereid
Er is grote kans op gevaarlijk of
extreem weer. Daarbij is de impact
groot en is er kans op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel
lokaal zijn. Het KNMI kan code
oranje 24 uur van tevoren afgeven
als de kans op extreem weer 60

procent of meer is.
Code rood (weeralarm): onderneem actie
Dit is een weeralarm waarbij
extreem weer een grote impact op
de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel
en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn. Dit
kan heel lokaal zijn. Het KNMI geeft
code rood op zijn vroegst 12 uur
van te voren uit. Het KNMI kan
code rood ook uitgeven als er een
kleine kans is op een extreme
weersituatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn.

■ Gedupeerde ouders toeslagaffaire kunnen private
schulden indienen
Sinds 5 januari 2022 kunnen
gedupeerde ouders van de
kinderopvangtoeslagaffaire hun
private schulden indienen. Bent
u een gedupeerde ouder of toeslagpartner van de kinderopvangtoeslagaffaire? Dan is het
belangrijk dat u dit bericht leest.
Bent u een gedupeerde ouder/toeslagpartner van de kinderopvangtoeslagaffaire waarvan de pauzeknop (moratorium) op 12 februari
2022 eindigt? Dan kreeg u op 16
december 2021 een brief van de
Belastingdienst. De Belastingdienst
vroeg u daarin om vanaf 5 januari
2022 uw openstaande private
schulden en achterstallige betalingen in te dienen.
Private schulden zijn schulden bij
organisaties die geen overheid zijn.
Dit zijn bijvoorbeeld schulden die u
bij een postorderbedrijf als Bol.com
heeft, een niet betaalde tandartsrekening of een huurachterstand bij

een verhuurder.
Waar kunt u private schulden
indienen?
U kunt de schulden en achterstallige betalingen vanaf 5 januari
indienen bij het online loket Private
Schulden van Sociale Banken
Nederland.
Ga
naar
https://www.sbn.nl. Vindt u het lastig om uw private schulden online in
te vullen? Dan kunt u het formulier
‘privateschuldenlijst’ downloaden
via https://www.sbn.nl. En kunt u
uw schuldenlijst per post indienen.
Eindigt uw moratorium op 12 februari 2022? Dan is het erg belangrijk
dat u uw private schulden vóór die
datum indient bij SBN. Levert u uw
private schulden niet op tijd in? Dan
kan het gebeuren dat schuldeisers
(opnieuw) uw openstaande schulden gaan invorderen.
Hulp nodig of meer weten?
U kunt ondersteuning krijgen bij:

▪ het verzamelen van uw private
schulden;
▪ het invullen van het privateschuldenlijstformulier;
▪ het indienen van uw private
schulden
bij
het
online
loket Private Schulden.
U kunt voor ondersteuning contact
opnemen met het serviceteam
van SBN via https://www.sbn.nl.
U kunt ook contact opnemen
met de gemeente Berg en Dal.
Dat kan met Tamana Fazel via
t.fazel@bergendal.nl of
06 – 14 62 30 01. Of met Petra van
Dodewaard via
p.vandodewaard@bergendal of
06 – 38 02 95 77.
De antwoorden op veel gestelde
vragen over de private schuldenaanpak kunt u ook nalezen op de
website van de Belastingdienst via
https://www.belastingdienst.nl/toeslagen.
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Mededelingen

Vervolg mededelingen

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.

Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Hazeldonklaan 6, verplaatsen inrit (verleend)
▪ Lindestraat 23, vernieuwen overkapping en plaatsen carport en
aanleggen inrit (verleend)
▪ Meidoornstraat 12, aanleggen oprit in voortuin (aanvraag)
▪ De Ravenberg 12, verplaatsen oprit (aanvraag)
▪ Waterstraat 64, plaatsen reclame (verleend)
Berg en Dal
▪ Oude Kleefsebaan 84, bouw woongebouw met 9 appartementen
(verleend)
▪ Oude Kleefsebaan 417a, verhuren showroom (aanvraag)
Groesbeek
▪ Berkstraat 13, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Kloosterstraat 29, aanpassen voorgevel en vervangen tuinkas
(aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 9, bouw tuinmuur (verleend) en verbreden oprit
(weigering)
▪ Cranenburgsestraat 57, sloop bijgebouwen en bouw schuur
(aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 73, verbouwen bestaande schuur tot ruimte voor
dagopvang voor ouderen (verleend)
▪ Cranenburgsestraat 73, aanpassen van woonfunctie naar bijeenkomstfunctie (aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 87, uitbreiden woning (verleend)
▪ Splitsing Derdebaan / de Klös, aanleg bokashi hoop (ontwerpbesluit)
▪ Langs N841, ter hoogte van km 3,46 (nabij Derdebaan), kap boom
ivm verkeersveiligheid (aanvraag)
▪ Dorpsstraat 7, verbouwen bedrijfsruimte tot drie woningen (aanvraag)
▪ Nabij Gooiseweg 22, kap bomen (aanvraag)
▪ Heiland 5a, herbouw bestaande schuur (verleend)
▪ Tussen Klein Amerika en Knapheideweg, aanleggen retentiebekken
een graft en een onderhouds- en wandelpad (aanvraag)
▪ Kloosterstraat 11, gedeeltelijk intern verbouwen van bibliotheek naar
onderwijsfunctie (verlengen beslistermijn)
▪ Kon. Wilhelminaweg (kadastraal sectie P, perceelnr. 994), plaatsen
mobiele kippenstal (buiten behandeling stellen)
▪ Nabij Nijmeegsebaan 40, kap boom (verleend)
▪ Lage Horst 6, verbouwen schuur tot agrarisch kinderdagverblijf
(aanvraag)
▪ De Ren, 54, 54a en 54b, bouw bedrijfshal, aanleggen 3 inritten en
aanbrengen terreinverharding (aanvraag)
▪ Kruising Siep / Zevenheuvelenweg, kap boom (aanvraag)
▪ Waldgraaf 6, uitbreiden loods en rundveestallen (aanvraag)
▪ Wisselpad 10, verbouwen woning (aanvraag)
▪ Wisselpad 10, tijdelijk plaatsen woonunit (aanvraag)
Heilig Landstichting
▪ Cenakelweg 4, herbouwen poort (verlengen beslistermijn)
▪ Kon. Davidlaan, nabij nr. 30, bouw woning (verleend)
Kekerdom
▪ Duffeltdijk 44, plaatsen tuinoverkapping (weigering)
▪ Schoolstraat 11, aanleggen inrit (verleend)
▪ Weverstraat 39, verbouwen woning (verleend)

Millingen aan de Rijn
▪ Chopinstraat 7, kap 2 bomen (aanvraag)
▪ Heerbaan 242, verwijderen binnenmuren (verleend)
▪ Heerbaan 242, tijdelijk bewonen bestaand bijgebouw (verleend)
▪ Pr. Irenestraat 52, kap 2 bomen (verleend)
▪ Plataanstraat 5, aanleggen 10 uitritten (aanvraag)
▪ Spaldropweg 2, verbouwen loods voor woondoeleinden (aanvraag)
Ooij
▪ Kerkdijk 26, herbestemmen Pastorie (verlengen beslistermijn)
▪ Kerkdijk 32, vervangen kozijnen en plaatsen zonnepanelen
(aanvraag)
Persingen
▪ Persingensestraat 13, tijdelijk gebruiken van extra ruimte van
bestaande bebouwing voor caravanstalling (aanvraag)
Ubbergen
▪ Pompweg 7, verplaatsen uitrit trappartij naar entree en verlengen van
de keermuur (aanvraag)
----------------------------------------------------------------------------------------------

www.bergendal.nl

11 januari 2022

■ Uit de raad van Berg en Dal: bouwen op locatie Dekkerswald
De gemeenteraad van Berg en
Dal vergaderde op 16 december
voor de laatste keer in 2021 digitaal via MS Teams.

Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan telefonisch contact op met de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024 - 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke
Ordening en Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en
Dal via telefoonnummer 14 024.

Nieuwbouw
op
locatie
Dekkerwald
Het meest besproken onderwerp
van de avond was de herontwikkeling van de locatie Dekkerswald in

Groesbeek. ZZG wil van instellingenterrein Dekkerswald een
groene en zorgzame buurt maken.
Dit wordt het ‘Plan Transformatie
Dekkerswald’ genoemd. De raad
werd voorgesteld om akkoord te
gaan met de voorwaarden voor dit
plan. Die gaan onder andere over
voorzieningen, parkeren, het aantal
woningen, duurzaamheid en de

natuur. De fracties hadden op dit
voorstel 7 amendementen (wijzigingen op het voorstel) ingediend.
Amendementen
van
D66,
GroenLinks, Sociaal Groesbeek,
VOLG en de GVP zijn aangenomen. Daardoor zijn er wijzigingen
aangebracht in de voorwaarden
over natuurwaarden, woningbouwaantallen, woningtoewijzing, monu-

mentale panden en de omvang van
het plan.
Borstvoeding
GroenLinks wil dat de gemeente op
de lijst van ‘Borstvoedingsvriendelijke gemeente’ van het Voedingscentrum komt. Maar ook dat andere bedrijven worden aangemoedigd
om zich aan te melden als borst-

voedingsvriendelijke locatie. Wie
op deze lijst staat, krijgt een sticker.
Zo weten moeders dat zij op een
locatie met zo’n sticker, welkom zijn
om hun kind de borst te geven. De
fractie diende daarom een motie
(verzoek aan het college) in. Deze
motie werd in de raad van november al ingediend en toen staakten
de stemmen (10 voor en 10 tegen).
Vervolg op de volgende pagina

Samenvatting resultaten

De favoriete plekken van de deelnemers

TOEKOMSTWIJZER
LEEFOMGEVING
BERG EN DAL

Meer opvallende en interessante resultaten
Eenderde geeft aan dat veiligere en aantrekkelijkere
ﬁetsroutes ervoor kan zorgen dat ze vaker de ﬁets nemen
in plaats van de auto.

“voor de rust”
“het fantastische uitzicht”
“om te sporten en bewegen”

Driekwart ziet ruimte in het buitengebied voor nieuwe
functies. Meest genoemd zijn meer bos/natuur (48%),
woningen (33%) en duurzame energie (26%).

Hoe wilt u dat Ooij, Beek, Millingen aan den Rijn, Groesbeek en de andere dorpen in onze mooie gemeente er in
2040 uitzien? Wat zijn uw favoriete plekken? Waar wilt u
sporten of wonen? Meer ruimte voor parkeren of groen
in de straat? Deze vragen zijn onderdeel van een brede
enquête die we in november 2021 aan onze inwoners
hebben voorgelegd. De opbrengst van de enquête is een
belangrijke bouwsteen voor de omgevingsvisie die we als
gemeente Berg en Dal momenteel aan het maken zijn.
Hiernaast vindt u een samenvatting van de resultaten.

Tweederde ervaart weleens geluidsoverlast of slechte
luchtkwaliteit. Meest genoemde oorzaken zijn
houtstook (lucht) en verkeer (geluid).

Groene Goud
erg en Dal!

Meest genoemde aandachtspunten bij de inrichting van
woonstraten zijn bomen en planten (79%), spelen en
ontmoeten (50%), ruimte voor waterberging (24%) en
parkeren voor de deur (18%).
Het belang van de dorpscentra wordt breed gedeeld.
52% vindt de centra heel belangrijk als sociaal hart, 40%
vindt de centra ook belangrijk maar niet de enige plek
voor ontmoeting.

Wat deelnemers het meest waarderen

Wie heeft de enquête ingevuld?

De mooie natuurgebieden

In totaal hebben 538 mensen de enquête ingevuld. Bijna
driekwart deed dat online op www.samenbergendal.nl,
een kwart door het invullen van de enquête in De Rozet.
Onderstaande graﬁeken laten zien hoe de deelnemers
zijn verdeeld over de dorpen en leeftijd.

Vlakbij Nijmegen en toch ‘buiten’

Bijna iedereen heeft interesse in lokale streekproducten.
De meerderheid (61%) geeft aan dat de producten dan wel
makkelijk verkrijgbaar moeten zijn. 13% wil met anderen
een voedselcoöperatie beginnen!

De hoogteverschillen en het heuvellandschap
De Waal met haar uiterwaarden en polders
De aantrekkelijke ﬁets- en wandelroutes
De sfeer en gezelligheid in de dorpen

Deelnemers
naar leeftijd

6%

7%
12%

27%
19%
26%

0 tot 24 jaar
25 tot 34 jaar
35 tot 44 jaar
45 tot 54 jaar
55 tot 64 jaar
65 tot 7a4 jaar
75 en ouder

De overgrote meerderheid vindt dat vrijkomende
boerenerven ingevuld kunnen worden met andere
functies. 46% vindt woningen geschikt, 35% ziet recreatie
als geschikte invulling.

De mogelijkheden voor sporten en bewegen
Het rijke verenigingsleven
Evenementen zoals kermis en carnaval
De vele actieve ondernemers in de dorpen

Er is verdeeldheid over de overlast van toerisme en
recreatie. 43% vindt dat het op sommige plekken of
momenten te druk wordt, 48% vindt van niet.

Het erfgoed zoals de Romeinse Limes en WOII
Trekpleisters zoals pretpark en musea

Deelnemers
naar dorp

5%

23%

7%
10%
13%

Leuth
▪ Kerkplein 7, gedeeltelijk vervangen van 3 kozijnen (verleend)

3

17%

Groesbeek
Millingen a/d Rijn
Ooij
Beek-Ubbergen
H. Landstichting
Leuth

Anders

Breedeweg
Berg en Dal
De Horst
Kekerdom
Erlecom
Persingen

0%

20%

40%

60%

Ongeveer 60% vindt dat wandel- en ﬁetsroutes
verbeterd kunnen worden. Meest genoemd zijn de
verbinding tussen de polder en de heuvels, rondom de
dorpen en in de polders.

80%

15%

De mening van deelnemers over de stellingen
Wat gaan we doen met de resultaten?
De resultaten van de enquête geven een beeld van wat
onze inwoners waarderen aan hun omgeving, over welke thema’s overeenstemming lijkt te zijn en waar mogelijke dilemma’s zitten. Hierna gaan we de Week van
de Omgeving organiseren waarin we met onze inwoners
en maatschappelijke organisaties nader in gesprek gaan
over de toekomst van onze dorpen en het buitengebied.
De resultaten van de enquête gebruiken we om de gespreksonderwerpen te bepalen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen en de
volgende stappen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief
via de website www.samenbergendal.nl!

Boeren moeten (ﬁnancieel) beloond worden als zij zich inzetten voor natuur, landschap en bodem
Het is een goed idee om sportaccommodaties ook voor andere activiteiten te gebruiken
We moeten als Berg en Dal zelf het initiatief nemen om meer afval- en reststoﬀen te hergebruiken
In elke wijk en elk dorp moet woonruimte aanwezig zijn voor mensen met een zorgvraag
In mijn woonomgeving is voldoende en goede speelruimte aanwezig voor kinderen
Ook monumentale panden zouden verduurzaamd moeten worden
Publieke beeldbepalende panden die leegkomen, moeten zoveel mogelijk publiek toegankelijk blijven
Cultuurhistorie zou beter dan nu beschermd en zichtbaar moeten worden

Belangrijke
g j
dilemma’s en
opgaven

In mijn wijk mag meer groen komen, ook als er dan minder ruimte is voor parkeren voor de deur
We moeten niet alleen inzetten op zonnevelden maar ook kijken naar windmolens
We zouden de dorpen moeten uitbreiden zodat voorzieningen behouden kunnen blijven

Bedrijventerreinen hoeven niet uit te breiden, ook als dan niet alle bedrijven een plek kunnen vinden

Het is belangrijker dat de lijnbus snel op de plek van bestemming is dan dat er veel haltes dichtbij zijn

Liever een grote complete sportaccommodatie verder weg dan een kleine eenvoudige accommodatie dichtbij
0%

20%
Eens

40%
Neutraal

60%
Weet niet

80%

100%
Oneens
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Vervolg van de vorige pagina
Dat gebeurde deze raadsvergadering weer (11 voor en 11 tegen). In
de Gemeentewet staat dat de motie
dan is verworpen.
Vuurwerk, fiets-voetveer en het
kruispunt Boersteeg/Reestraat
Tegen het einde van de vergadering werden er nog drie moties
besproken. GroenLinks diende een
motie in om via een wijziging in de
Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) een algeheel afsteekverbod
van consumentenvuurwerk in te
stellen. De fractie ziet in plaats
daarvan liever een duurzamere
professionele vuurwerkshow in het
hart van de kernen. Deze motie
haalde geen meerderheid. De raad
wil het landelijke beleid volgen.
Ook een motie van het CDA om
een veerboot voor de verbinding
tussen Bemmel en Ooij te huren
haalde het niet. Dit onderwerp is
eerder in december al in de carrou-

selvergadering besproken. Toen is
besloten het voorstel terug te
geven aan het college.
VVD diende een motie in om de
verkeersveiligheid op het kruispunt
Boersteeg/Reestraat in GroesbeekDe Horst te verbeteren. De motie is
aangehouden. Wethouder Sylvia
Fleuren gaf aan eerst naar de
mogelijkheden en de onmogelijkheden te willen kijken. Het college
komt hier nog bij de raad op terug.

4

www.bergendal.nl

verder de volgende besluiten genomen:
▪ Beleidsnotitie ‘Doelen en ambities
meldingen openbare ruimte’ vastgesteld;
▪ Deelname aan de opgaven van
Regionale Agenda 2022;

▪ Akkoord met zienswijze op
Kaderbrief 2023 GGD;
▪ Verordening BIZ Groesbeek-centrum 2022-2026 vastgesteld;
▪ Najaarsnota Berg en Dal 2021
vastgesteld;
▪ Belastingverordeningen Berg en

Dal 2022 vastgesteld;
▪ R. Wildeman aangewezen als
plaatsvervangend griffier en D.
van Loon benoemd tot lid van de
Werkgeverscommissie;
▪ Beleidsplan minima en schuldhulpverlening 2021-2025 vastgesteld;
▪ Wijziging in de MGR vastgesteld
(amendement GVP, Sociaal
Groesbeek en VOLG aangenomen).
Meer zien en lezen?
Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website
http://bergendal.raadsinformatie.nl.
Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken
zijn ook te vinden via de app
Politiek Portaal in de App Store. U
kunt ons ook volgen via Twitter,
Facebook en Instagram.

Afscheid van de griffier
Het was de laatste raadsvergadering van griffier Jan van Workum.
Na jarenlange inzet gaat Jan met
welverdiend pensioen. “Ik vond het
eer om u te dienen”, zei Jan. Omdat
dit een digitale vergadering was, is
het afscheid van Jan verzet naar
maart 2022. Tijdens het afscheid
van de oude raad na de verkiezingen, hopen wij op een leuke manier
afscheid van Jan te kunnen nemen.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 10 februari 2022.

Overige genomen besluiten
Tijdens de raadsvergadering zijn

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

CDA Berg en Dal op koers voor
nieuwe verkiezingen

De kandidaten op de kieslijst LOKAAL! zijn bekend

Berg en Dal – 6 januari 2022 heeft de ledenvergahet zo snel mogelijk bou- dering van LOKAAL! in een digitale vergadering
Maandagavond
20
wen van woningen, en als via Teams ingestemd met de kandidatenlijst voor
december hebben de
het aan het CDA ligt met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.
leden van het CDA
een groot aandeel voor De lijst van totaal 37 kandidaten wordt aangeBerg en Dal zich unainwoners van de eigen voerd door Ria Barber samen met Alex ten
niem uitgesproken voor
gemeente. Anderzijds is het Westeneind en Toon de Jong. LOKAAL! heeft
de kieslijst en het vereen signaal naar de bevol- twee wethouders kandidaten: Ria Barber en Alex
kiezingsprogramma
king dat het opzetten van de ten Westeneind.
waarmee het CDA Berg
polder tegen Groesbeek Annelies Visser, huidige wethouder voor
en Dal de komende veralleen maar verliezers gaat Polderbreed, wil zich de komende periode inzetkiezingen in zal gaan.
opleveren. Wij willen als ten als gemeenteraadslid.
Daarmee staat deze
CDA Berg en Dal met Dankzij de beperkingen door corona moest de
lokale afdeling van het
iedereen
samenwerken, vergadering online gehouden worden. De
CDA klaar voor de
maar wel voor één gemeen- opkomst was erg goed. Op de agenda stond niet
gemeenteraadsverkiete Berg en Dal. Gelukkig alleen de kandidatenlijst, maar ook het partijprozingen in 2022. De
Sylvia Fleuren
zaten we met de leden hier gramma dat in de afgelopen maanden gestalte
leden waren enthousiast
over de voordracht van het bestuur voor ook op één lijn’’ aldus een tevreden kreeg. Enkele kanttekeningen bij dit programma
worden door de programmacommissie verwerkt,
Sylvia Fleuren (de huidige wethouder) Berning.
zodat binnen heel korte tijd de definitieve versie
als lijsttrekker. “Sylvia heeft als ‘minister van financiën’ laten zien dat ze het Op 16 maart 2022 zijn de gemeente- klaar is.
vak méér dan in haar vingers heeft door raadsverkiezingen. Op weg daar naarzuinig te zijn als het moet en ruimharti- toe zullen er nog verschillende activi- Hieronder vindt u de kies- 9 Meike ten Westeneind
29 Ruud Schaminee
19 Hans Eysbouts
ger als het kan. De gemeente is teiten plaatsvinden ter voorbereiding. lijst
30 Roy Spann
20 Barton Arnts
10 Theo Flemminks
ondanks de uitdagingen van de hoge Zo willen wij graag de inwoners van 1 Ria Barber
31 Jan Wassink
21 Lara ten Westeneind
11 Maarten Ernst
kosten voor de zorg nog steeds een Berg en Dal ontmoeten, zoals dat ook 2 Alex ten Westeneind
32 Kees van der Velden
22 Désirée Jacobs
12 Jorrit van Eck
financieel gezonde gemeente. De gebeurde bij de Tafel van 100 in okto- 3 Toon de Jong
33 Ton Gijsbers
23 Henny Driessen
13 Johannes van den Bent
begroting 2022 sluit met een positief ber en tijdens de maandelijkse openba- 4 Annelies Visser
34 Toon Janssen
24 Inge Janssen
14 Robert Houkes
saldo en het ziet ernaar uit dat ook de re fracties. De vraag is in hoeverre de 5 Arnold Driessen
35 Arnoud Boonstra
25 Paul Houterman
15 Femke van Kuijk
Jaarrekening 2021 positief zal worden Coronapandemie daarin nog bepalend 6 Ellen van Broekhoven
36 Ineke Janssen
26 Henk Kummeling
16 Jos Peters
afgesloten. Dan kun je wel iets’’, aldus zal gaan zijn. Tot die tijd wensen wij 7 Miengske Borremans
37 Paul Remy
27 Mieke Haukes
17 Mieke Daamen
iedereen – ondanks de maatregelen – 8 Geert Ubbink
voorzitter Geert-Jan Berning.
28 Johan Tiesnitsch
18 Karel Spann
“Wim Bakker uit Millingen staat op een gezond en succesvol 2022!
nummer twee. Die wordt binnen en
buiten de raad gezien als bruggenbouwer en is verenigingsmens bij uitstek.
Met de zojuist afgestudeerde politicoloog Nick Bakker (24 jaar) uit Ooij op
plaats drie en Dave van Loon uit Hanita Geerts heeft de winactie op de Instagram pagina van de nieuwe politieke
Groesbeek, die heeft laten zien dat hij partij Kernachtig Groesbeek gewonnen. Deze partij is ontstaan door samengaan
het fractieleiderschap uitstekend heeft van de Groesbeekse Volkspartij, VOLG en Sociaal Groesbeek. De prijs was een Het Centraal Stembureau van de Burgemeester Slinkman: "Zowel
opgepakt, op plaats vier zijn we meer schaal met heerlijk zoete tapas. Hanita wilde deze graag delen met de bewoners gemeente Berg en Dal heeft twee nieu- Lokaal! als Kernachtig Groesbeek
dan tevreden. Daarnaast, met de pas 20 van het centrum voor doof/blinden van Kalorama. Wethouder Irma van de Scheur we politieke partijen geregistreerd voor heeft een keurig dossier aangeleverd.
de gemeenteraadsverkiezingen op 16 Zonder enige reserve heeft het Centraal
jarige aan de universiteit van heeft de schaal gebracht. De bewoners hebben er van genoten!
maart 2022. Het gaat om de partijen Stembureau daarom de registratie van
Rotterdam sociologie en theologie stuLOKAAL! Berg en Dal en Kernachtig beide partijen goedgekeurd, en niets
derende Josephine Hartmann uit Heilig
staat deelname aan de raadsverkiezinGroesbeek.
Landstichting op zes, politieagent en
De voorzitter van het Centraal gen in maart meer in de weg."
milieuspecialist Gerhard van de Belt op
Stembureau, burgemeester Mark Vervroegd stemmen.
zeven, onderwijskundige en goed thuis
Slinkman, heeft dit op 23 december Vanwege de coronamaatregelen is bij
in de WMO-problematiek Wilm
de gemeenteraadsverkiezingen ver2021 bekend gemaakt.
Janssen uit Breedeweg op 8, Ans
Registratie nieuwe politieke partijen vroegd stemmen weer mogelijk.
Jacobs uit Beek op 9 en Hannie de Jong
Nieuwe politieke partijen, die onder Kiezers kunnen op 14, 15 en 16 maart
op plaats 10 geven we duidelijk een
een bepaalde naam deel willen nemen 2022 hun stem uitbrengen. Bij de
signaal af dat we staan voor alle kernen
aan de gemeenteraadsverkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen van maart
in Berg en Dal. Bovendien hebben we
moeten bij het Centraal Stembureau 2021 kon er ook al vervroegd gestemd
gekozen voor een juiste balans tussen
een verzoek tot registratie met bijlagen worden, om drukte bij de stemlokalen
man en vrouw, maar net zo goed gekeindienen. Het Centraal Stembureau te spreiden.
ken naar de expertises die kandidaten
neemt vervolgens na bestudering van Het briefstemmen voor 70-plussers is
in huis hebben’’ aldus Geert Jan
de stukken een besluit over het ver- geschrapt uit de Tijdelijke wet verkieBerning die zelf op plaats vijf is
zingen covid-19. Bij de Tweede
zoek.
geplaatst.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen Kamerverkiezingen van maart 2021
van 16 maart 2022 konden nieuwe par- konden 70-plussers wel per brief stemHet CDA Berg en Dal wil met haar vertijen hun registratieverzoek uiterlijk op men.
kiezingsslogan: ‘Samen bouwen aan 1
20 december 2021 inleveren.
Berg en Dal’ opkomen voor enerzijds

Winactie Kernachtig Groesbeek

Twee nieuwe politieke partijen
geregistreerd
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Kunst & Kitschroute 2022 Groesbeek
GROESBEEK. In het weekend van 11 en 12
juni wordt er in Groesbeek weer een kunst &
kitschroute georganiseerd. Tot 1 maart bestaat
de mogelijkheid om in te schrijven als deelnemer voor deze route waarin zowel professionele- als amateur kunstenaars hun werk tentoonstellen in hun eigen omgeving. Om de route
overzichtelijk te houden moet men binnen
Groesbeek exposeren. Heeft u geen eigen
ruimte dan kan de organisatie daarbij ondersteunen. Ook is er een mogelijkheid om met
meerdere kunstenaars op 1 plek te exposeren.
Meer informatie vind je op www.kunstenkitschroute.com waar ook een deelnameformulier
te downloaden is.

Nieuwe biebmagazines vol inspiratie
In de vestigingen van de Bibliotheek Gelderland Zuid liggen sinds deze maand twee
gloednieuwe gratis brochures: het BIEBblad voor de jeugd en de BiebZINnig voor
volwassenen. Beiden boordevol leestips, puzzels, interviews en activiteiten voor het
komende half jaar.
Ondanks de strenge coronamaatregelen Voor volwassenen is er genoeg inspirazijn de bibliotheken gelukkig wel open. tie te vinden in de nieuwe BiebZINnig.
Je kunt in de bieb terecht voor vers Aanstaande biebgasten vertellen over
leesvoer, het lezen van een krant of tijd- hun ‘eerste liefde’, je kunt een boekenuit de zestiende eeuw en verwijzingen schrift, hulp op taal of digitaal gebied, pakket winnen, leestips verzamelen,
naar bestaande documenten opgeno- of om rustig te werken of studeren. En lezen over een aantal handige diensten
men, waardoor het verhaal stoelt op als je er dan toch bent, pak dan gelijk van de bieb en natuurlijk ontbreekt ook
historische feiten. Jacob Vallick is een het nieuwe BIEBblad mee: een vrolijke hier een activiteitenkalender niet.
diepgelovige, eenvoudige geestelijke krant voor kinderen tussen de 4 en 12 Momenteel zijn tot en met 14 januari
en fungeert tevens als natuurgenees- jaar. Met o.a. boekentips van de de meeste activiteiten geannuleerd vankundige voor zijn parochianen. Hij Kidscrew, een interview met N.E.C.- wege de lockdown, maar hopelijk is er
krijgt een aanvaring met wetenschapper speler Thomas Beekman, de BiebBoys- de komende maanden weer meer
Wier, beiden hebben standpunt met strip, een kijkje achter de schermen bij mogelijk. Het meest actuele programbetrekking tot de heksenvervolging de bieb en een uitgebreide activiteiten- ma van de Bibliotheek Gelderland Zuid
ingenomen. Ironisch genoeg zou de kalender.
is te vinden op www.obgz.nl/agenda.
vrouw van Vallick door vele tijdsgenoten als heks kunnen worden
beschouwd.

Auteur debuteert met twee romans
BERG en DAL. Zaterdag 15 januari
debuteert Diane Busink uit Berg en Dal
met maar liefst twee romans:
‘Wikkelkind’ en ‘Een quaet vermoeden’. Het verschijnen van beide boeken
wordt feestelijk gevierd door middel
van een tour, die geheel coronaproof is
en het lanceren van een boektrailer via
social media.
Wikkelkind
Er wordt een klein meisje gevonden dat
niet wordt vermist. Het mysterieuze
kind spreekt geen woord. Speltherapeut
Noor gaat op zoek naar de herkomst
van het meisje. De speurtocht leidt haar
naar de schilderijen van Johannes
Vermeer, een bijzonder sieraad en een
aantal noodlottige bevallingen. De tijdlijn tussen de 17e eeuw en het bijzondere meisje is flinterdun, zo blijkt.
Het verhaal van ‘Wikkelkind’ is zijdelings gebaseerd op enkele historische
feiten uit de zeventiende eeuw en speelt
voornamelijk in en om Delft, in
Heusden en rond de kabouterboom in

het Kastanjedal in Beek. Het geeft een
inkijk in de symboliek achter de schilderijen van Johannes Vermeer. Meer
dan dat is het een spannend verhaal
over tijdloze vrouwenkracht en intuïtie.
Een quaet vermoeden
Twee vrouwen hebben vrijwel tegelijkertijd een angstaanjagend visioen. De
een is Elsa, een huisarts die op een
kruispunt in haar leven staat. Om verder te gaan zal ze moeten afrekenen
met haar verleden. Een mysterieuze
ontmoeting in Salzburg brengt haar op
het spoor van een eeuwenoud geheim
in een klein dorp in de Liemers. Ze ontrafelt het geheim, dat haar meeneemt
naar de tijd van de tempelridders en de
16e eeuw maar ook haar persoonlijke
bestemming steeds dichterbij brengt.
Bij haar speurtocht krijgt Elsa hulp van
Marit, door dorpsgenoten beschouwd
als ‘geestesziek’. Als Marit ineens verdwijnt blijkt er een beklemmende
waarheid achter haar waan te schuilen.
In ‘Een quaet vermoeden’ zijn citaten

Expositie ‘Ongekuist’ in Persingen
Onder voorbehoud van het opheffen
van de lockdown.
Vijf kunstenaars geven hun ongekuiste
kijk op de wereld van de vrouw.
Verleiding en afstoting gaan hand in
hand. Ontdek de rauwe werkelijkheid
van dunne laagjes kant, wollen dekens,
siliconen en verknipte brieven. Een
wereld waarin Maandag Wasdag, een
hele andere betekenis krijgt. Een plek
waarin vrouwen zoeken naar hun eigen
sensualiteit en waarin roze wolken een
donkere rand mogen krijgen.
Duik in de intieme alledaagsheid en

ontdek dat niets is wat het lijkt. Hoe
voelt het om toe te kijken tijdens de het
moment waarop het vlees wordt aangesneden? Kun jij de verleiding weerstaan, of neem je als een ware voyeur
een duik in onze ongekuiste blik.
Te zien op 22 en 23 januari 2022 in het
Kerkje van Persingen.
Openingstijden: 11:00 – 17:00
Uiteraard houden wij rekening met de
op dat moment geldende coronaregels.
Deelnemende kunstenaars:
Riet Atteveld
Zoektocht naar de kwetsbaarheid en de
ziel van alledaagse.
Grietje Drooglever
Creëert rafelige, eenzame wereldjes
van fictieve herinneringen.
Anita Kremers
Grote sculpturen van zachte materialen
vol nostalgie en verwondering.
Anneliek Nieuwland
Installaties met een voyeuristisch kĳk
op het dagelĳkse vrouwenleven.
Cynthia Van Wijngaarden
Zinnenprikkelende objecten van foam,
fake-fur en snoeperige siliconen.

Kerstmuziek in Beek door KNA
Leden van Harmonie KNA in Beek verzorgden vrijdagmiddag 24 december kerstmuziek op de hoek van de Waterstraat en de Bongerdstraat in Beek. Een prachtig
initiatief.
Foto: Henk Baron

Over de auteur
Diane Busink (1969) is opgegroeid in
Groessen en voor haar studie sociale
wetenschappen
verhuisd
naar
Nijmegen.
Ze schrijft vanaf haar vroege jeugd: het
begon met verhaaltjes, gedichten, brieven, een dagboek; later kwamen daar
reisverslagen, korte verhalen, wetenschappelijke stukken en verslagen bij.
In opdracht schrijft Diane levensverhalen (www.BoekBusink.nl). Tevens
heeft ze in eigen beheer een roman en
gedichtenbundel uitgegeven. In 2018
debuteerde ze met het succesvolle peuterboekje Belle in Bad (Graviant
Publishers).
Naast het schrijven werkt Diane als
gedragswetenschapper. Ze woont met
haar man in Berg en Dal en heeft een
samengesteld gezin met acht (jong)volwassen kinderen. Busink is altijd geïnteresseerd in wat mensen motiveert en
inspireert. Waarom doen mensen wat ze
doen? Deze interesse is terug te vinden
in haar boeken. Ze verweeft historische
gebeurtenissen fictief met elkaar en laat
zien dat wortels uit het verleden vaak
van invloed zijn op het handelen in het
hier en nu.

Lichtjes op de Canadese
erebegraafplaats in Groesbeek

Waar normaal honderden mensen op kerstavond, de lichtjesavond op de Canadese
Erebegraafplaats (Canadian War Cemetery) in Groesbeek bijwonen, was het deze
keer, net als vorig jaar, erg rustig. Er was i.v.m. de corona ook geen ruchtbaarheid
aan gegeven. Desondanks kwamen er toch nog diverse bezoekers naar de begraafplaats om dit eerbetoon te aanschouwen. 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 brandden in ieder geval 24 uur en een deel daarvan was tijdens kerst
ook nog te zien.
Foto Piet Spanjers.

Dorpsagenda Leuth reageert op
verkenning nieuwe plaats brandweerkazerne
Onlangs stond in De Rozet (en De
Gelderlander) het artikel waarin
bekend wordt gemaakt dat de gemeente Berg en Dal samen met de
Veiligheidsregio op zoek gaat naar een
nieuwe locatie voor de brandweer en
ambulances. De kazerne is nu nog in
Beek gevestigd, maar dat betekent een
te lange aanrijtijd voor de ambulance
naar Millingen aan de Rijn. Gedacht
wordt aan een nieuwe plek ter hoogte
van de rotonde op de Hubertusweg.
De werkgroep Verkeer&Veiligheid van
de Dorpsagenda Leuth heeft daarop
gereageerd met het verzoek het verderop te zoeken, bijvoorbeeld op het
industrieterrein Lieskes Wengs in
Leuth. De werkgroep pleit voor deze
plaats niet alleen omdat daarmee de
aanrijtijd naar Millingen nog korter
wordt, maar ook omdat daardoor het
centrum van Leuth ingericht kan worden als een 30 km-zone. Nu wordt dit
steeds afgewezen omdat de ambulance
dan te veel tijd zou verliezen op weg
van Beek naar Millingen, maar als de
kazerne voorbij het centrum van Leuth
komt te liggen, is dat probleem opgelost.
Brief aan gemeentebestuur en
Veiligheidsregio
In een brief aan het gemeentebestuur
en de directie van de Veiligheidsegio
schrijft de werkgroep van de

Dorpsagenda:
“Wij begrijpen heel goed dat snellere
aanrijtijden belangrijk zijn, maar een
nieuwe kazerne op Lieskes Wengs betekent ook dat het centrum van Leuth een
stuk veiliger wordt. Daar geldt nu een
snelheid voor motorvoertuigen van 50
km, terwijl er vaak gevaarlijke situaties
ontstaan, omdat automobilisten de weg
moeten delen met fietsers en er vaak te
hard wordt gereden. (Ons herhaalde
verzoek hier een 30km-zone in te richten, wordt steeds afgewezen, omdat
ambulances dan te veel tijd zouden verliezen op weg naar Millingen. In een 30
km-zone mogen hulpdiensten maximaal
50 km rijden.) Als de kazerne voorbij
het centrum van Leuth komt te liggen is
er veel gewonnen, zowel in tijd voor de
hulpdiensten als in veiligheid voor de
inwoners van Leuth, omdat niets een 30
km-zone dan nog in de weg staat.
Dit jaar wordt de N840 van Beek naar
Millingen, waaronder de Steenheuvelsestraat in Leuth, door de provincie
onder handen genomen. Daarbij wordt
al een aantal verbeteringen aangebracht zoals een smiley aan beide kanten van de weg, de rode fietsstroken
worden verbreed en er komen twee
oversteekplaatsen. Later zal de
gemeente Berg en Dal het vrijliggende
fietspad vanaf de dijk doortrekken uitkomend op de parallelweg die gewijzigd wordt in een fietsstraat. Wanneer

deze werkzaamheden zijn gedaan, zou
het helemaal geslaagd zijn wanneer de
Steenheuvelsestraat
vanaf
de
Korenbloemstraat tot het Kerkplein een
30km-zone wordt. Daarvoor moet de
weg dan nog wel worden ingericht,
maar het kan in ieder geval leiden tot
een mooi centrum voor Leuth waar
auto’s, fietsers èn voetgangers zich veilig kunnen verplaatsen.
We spreken daarom de wens uit dat het
gemeentebestuur en de directie van de
Veiligheidsregio Zuid-Gelderland ons
verzoek in overweging willen nemen en
kijken uit naar de resultaten van de verkenning. Bovendien vertrouwen wij
erop dat de politieke fracties in de
gemeente Berg en Dal hun bijdrage
willen leveren door te bezien op welke
wijze zij kunnen bijdragen aan het veiliger maken van het centrum in Leuth.”
De werkgroep hoopt van harte dat het
onderzoek een nieuwe kazerne aan de
oostkant van Leuth mogelijk maakt. De
roep om veilige dorpscentra met een 30
km-zone als regel klinkt steeds vaker in
de landelijke en lokale politiek en is in
alle kernen van de gemeente Berg en
Dal sinds lang normaal. Het zou bijzonder fijn zijn als het centrum van
Leuth straks ook een veilige plaats
wordt voor àlle weggebruikers.
Reacties op dit artikel kunt u sturen
naar contact@dorpsagendaleuth.nl
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• grondwerk • (sier)bestrating
• tuinaanleg • sloopwerk
• rioleringswerkzaamheden

De Bouwkamp 2 - Ooij - tel. 024 - 6841748
info@autobedrijfwijlhuizen.nl

Wij doen alles voor uw auto

Driessen Grondwerken

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557

Schouderkarbonade 500 gram
€ 4.75

Rijwielhandel
Bruinewoud

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

Brompton-dealer

van Nijmegen en omstreken

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

gram
Vers rundergehakt 500€ 4.45

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

Verse Rookworst halve
prijs
Ontbijtcervelaat
Varkens fricandeau

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

100 gram
€ 1.29

100 gram
€ 1.49

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Actie geldig 13 - 22 januari

Coronaproof aan huis bezorgd

5
,9ltijd
4maa
€
per

Ambachtelijk vriesvers

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

4 MAALTIJDEN
Keuze
uit ruim

100

Actie
Iets nieuws nodig voor de ramen?

Nu gratis confectie op alle
gordijnstoffen van Mart Visser

)

(gratis thuisbezorgd

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

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

Onder het label
ʻMart Visser Designs to Decorateʼ
wordt een keuze geboden uit
21 elegante stoffen voor gordijnen en
raamdecoratie.

 
GRATIS

S
"ONULER
KNAL

*OHMASALADESGRAM

Buitenzonwering
in vele soorten
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GRATIS

5NOXROOKWORST

ACTIE
meten en
montage
gratis.

Waterstraat 16 • 6573 AC Beek-Ubbergen • Tel. 024-6841128
www.meubelstoffeerderij-gero.nl
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Ooievaarsnest Kekerdom even “onbewoonbaar”
Het ooievaarsnest in de uiterwaarden
van Kekerdom, nabij de kerk is even
niet bewoonbaar. Het ooievaarsnest is
omgevallen. Het terrein waar de paal
staat opgesteld loopt regelmatig vol bij
hoogwater en daardoor is het hout gaan
rotten. Omdat de ooievaars elk jaar
weer terugkomen op dit nest en ze er
meestal in de winter ook zijn, zal de
paal met het nest zo snel mogelijk worden vervangen.
Foto: Henk Baron

Natuurexcursie Staddijk- Berendonck - een rondwandeling
Van landbouwgrond naar recreatiegebied
Zondag 23 januari organiseert IVN een
natuurwandeling met gids door recreatiegebied De Berendonk. We starten
om 13:00 uur bij de parkeerplaats van
tennisvereniging Dukenburg (Staddijk
125, Nijmegen). Tegen 15:00 uur zullen we weer terug zijn op de parkeerplaats.
Dit oude landbouw(polder)gebied op
de grens van Nijmegen en Wijchen is in
de jaren 70 veranderd in een recreatiegebied, onder meer om de recreatiedruk
op de Hatertse Vennen te verminderen.
Bij de aanleg is door zonering een overgang gemaakt tussen recreatie en
natuur. Bij de inrichting is een deel van
de oorspronkelijke vegetatie gespaard,
waaronder populieren en eiken.
De wandeling gaat via de recreatieplas
naar de golfbaan en vandaar naar het
Wijchens Ven. Zeker het 2e deel van de
wandeling kan nat en modderig zijn,
dus zorg voor goede schoenen.
Voor deze excursie is aanmelden
belangrijk i.v.m. de maximale groepsgrootte
Wat: natuurexcursie te voet, met gids.
Datum: Zondag 23 januari 2022
Tijd: 13:00 – ca 15:00 uur
Georganiseerd door: IVN Rijk van
Nijmegen
Startlocatie: We verzamelen op de parkeerplaats van Tennisvereniging
Dukenburg Smash Staddijk 125 , 6537
TW Nijmegen
Kosten: € 2,-. per persoon. Het is gratis
voor jongeren onder de 16 jaar, voor
IVN leden, voor leden van de KNNV
en leden van Groei en Bloei.
Aanmelden via e-mail voor 21 januari:
excursie@ivnnijmegen.nl
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INGEZONDEN BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Eendjes voeren in de Ooijpolder

Natuurexcursies
Struinen
langs
Driessenven,
Rondven en Lelievennen
Dinsdag 18 januari [10.00-14.00 uur]
KNNV Maasduinen, Driessenven,
Rondven Lelievennen.
Vertrek: P-plaats speeltuin Nieuw
Bergen, 110 meter ten noorden van de
kruising Ontginningsweg – Ceresweg
12. 5854PK Bergen
Iedereen is welkom. Deelname gratis.
Excursie leider Jan Nillesen 0485
574780
Een tocht door de rivierduinen, langs
Rondven Lelieven en Driessenven. We
ontmoeten de schaapskudde op de
heide en trekken langs ouderwetse
akkers met boekweit, rogge en haver.
Het Driessenven was sinds de 9e eeuw
een moerassig laaggebied. In de 20e
eeuw werd het ven ontgonnen ten
behoeve van landbouw. Sinds 1986 zijn
de landbouwpercelen niet meer in
gebruik. De laagte vulde zich in korte
tijd weer met water.
Duinen in Limburg, dat verwacht je
niet zo snel. De Maasduinen zijn dan
ook rivierduinen. Deze duinen langs de
Maas zijn bijna allemaal met bos
begroeid. Bebossen was de enige
manier om de omliggende akkers en
weidegronden tegen het stuivende zand
te beschermen.
Het resultaat is een glooiend lint van
duinen, verwilderde bossen, stukjes
heide, akkers, stuifzanden en blinkende
vennen langs de oostoever van de rivier.
De Maasduinen ontstonden aan het
eind van de laatste ijstijd, toen Rijn en
Maas hier grote hoeveelheden zand en
klei achterlieten. In droge periodes
blies de westenwind het rivierzand tot
stuifduinen op. Niet zo lang als de duinenrij aan de Noordzee, maar verder
doen deze rivierduinen niet onder voor
hun grote broers aan de andere kant van
het land. In het golvende landschap
duiken soms plotseling flinke heuvels
op.

11 januari 2022

EOD brengt mortiergranaat tot
ontploffing bij Groesbeeks bos

Bij het Groesbeekse bos aan de
Nijmeegsebaan heeft de Explosieven
Opruimingsdienst Defensie (EOD)
donderdagochtend 6 januari een mortiergranaat tot ontploffing gebracht.
Wandelaars met een metaaldetector
waren op het explosief uit de Tweede
Wereldoorlog gestuit en hebben de

politie gebeld. Die schakelde op haar
beurt de EOD in. De melder had de
vindplaats gemarkeerd. Omdat er fosfor in de bom zat kwam er na de explosie veel witte rook vrij. Ook in een weiland aan de Knapheideweg was een
handgranaat gevonden. Alles is door de
EOD geruimd.
Foto: Waldie Rutten

Polder Biesterveld een
landschaps- en recreatiepark?

Met luid gekwak komen de wilde eenden op de man af. Hij stooit voer en
blijft even staan kijken hoe de eendjes
zich te goed doen aan het voedsel.
Het lijkt op een ontroerend tafereel in
een park waar kleine kinderen onder
toeziend oog van moeders met veel plezier en enthousiasme eendjes voeren.
Maar hier klopt iets niet: de man is van
middelbare leeftijd, gekleed in een
klassiek engels tenue met pet en al. En
hij rijdt in een robuste mercedes jeep
met een ijzeren mand aan de trekhaak.
Ik kan het niet laten om mijn verontruste veronderstelling uit te spreken,
mede omdat ik weet dat deze man een
jager is en omdat ik hem elders in de
polder voer heb zien strooien:
“Bent u nu echt eenden aan het voeren
om ze tam te maken met het doel om ze
af te schieten?”, vraag ik.
“Ho, ho”zegt hij verongelijkt, “zo praten we niet met elkaar.”
Oke, dan wil ik wel opnieuw beginnen:
ik stel me voor en zeg wat ik zie: “U
bent eenden aan voeren en u bent een
jager.” De man stelt zich voor en vertelt
dat hij een natuurliefhebber is, dat hij
veel voor de natuur in de Ooijpolder
doet, zoals het instandhouden van struwelen en bossages, en dat hij op wild in
de polder jaagt. Hij heeft afspraken met
boeren in de Ooijpolder waar hij tussen
half augustus en eind januari op hun
land kan jagen op fazanten, hazen en
wilde eenden.
De man is allervriendelijkst en ons

gesprek blijft beschaafd, maar ik wil
wel weten waarom hij op verschillende
plekken in de polder eenden aan het
voeren is. Zijn antwoord is: om ze
geconcentreerd te bejagen. Voor lekker
wild vlees van dieren die een goed
leven hebben gehad in de natuur.
Het is direct duidelijk dat onze standpunten heel verschillend zijn. Wilde
eenden worden zeldzamer: sinds 1990
is een derde van de Nederlandse broedpopulatie verdwenen. Dat heeft verschillende oorzaken, maar het helpt
zeker niet de populatie in stand te houden door op ze te jagen. Door ze te voeren worden ze tam en een gemakkelijke
prooi voor preditoren. En door de plezierjacht op eenden worden ook andere
vogels en dieren het slachtoffer. Er is al
veel verstoring en vervuiling van de
natuur en het landschap door boeren en
recreatie. De jacht maakt het alleen nog
erger. Het doet mij pijn om te zien hoeveel natuur er al is verkwanseld door
commerciele activiteiten en door hobby's van een kleine elite.
We komen er niet uit en eindigen ons
gesprek met de conclusie dat we het
niet met elkaar eens zijn.
En we gaan ieder onze weg, ik op mijn
fiets en verrekijker, en de jager in zijn
luxe mercedes jeep met een nu nog leeg
mandje.
Mijn romantisch beeld van eendjes
voeren is voor altijd veranderd.
Bas Janssen

Groesbeeks Milieujournaal
Veel mensen kennen het bosgebied tussen Groesbeek en Nijmegen, aan beide
zijden van de Nijmeegsebaan, als een
prima plek voor een wandeling maar de
geschiedenis ervan is minder bekend.
Lange tijd bestonden Dekkerswald en
De But uit schrale heidevelden met hier
en daar wat bos. Dat veranderde vanaf
halverwege de negentiende eeuw toen
het gebied in particuliere handen
kwam. Hoe het verder ging is te lezen
in het nieuwste nummer 185 van het
Groesbeeks Milieujournaal. Dit ledenblad van de Werkgroep Milieubeheer
Berg en Dal wordt al vanaf 1978 uitgebracht. De inhoudelijke artikelen in het
tijdschrift gaan vooral over (lokale)
natuur, landschap, milieu en geschiede-

nis. Verder zijn er leuke interviews en
vaste rubrieken zoals de Aardhommels
en Nieuws uit het bestuur. In het
nieuwste nummer wordt uitgebreid
aandacht besteed aan de verdroging en
de zorgwekkend dalende grondwaterstanden in de stuwwal en daarbuiten.
Ook wordt regelmatig geschreven over
de energietransitie, in dit nummer over
geothermie. In de serie ‘Ons voedsel’
staat dit keer thee centraal, van herkomst en verspreidingsgeschiedenis tot
gezondheidsaspecten.
Het Groesbeeks Milieujournaal komt
drie keer per jaar uit en is gratis voor
leden van de WMG. Eerder verschenen
nummers zijn online te lezen op de
website www.wmg-groesbeek.nl.

LEUTH. De eigenaar van de polder
Biesterveld ( voormalig terrein van
zand- en grindbedrijf De Beijer tussen de Botsestraat
en
de
Z e e la n d s e s tra a t)
gaat onderzoeken of
deze polder kan
worden ontwikkeld
tot een aantrekkelijk gebied. Een
belangrijke
stap
De ingang van Biesterveld langs de Botsestraat
hierbij is onderzoeFoto: van Henk Baron
ken wat de wensen
en meningen van
verschillende betrokkenen en omwo- natuur, wandelen, fietsen en cultuur.
nenden zijn. Het doel is een gebied met De stap die nu gezet wordt gaat nog
volop ruimte voor natuur en landschap, niet over de inhoud van het plan, maar
recreatie en een zonnepark op water over het plan van aanpak om de omwo(een al bestaand plan). Om alle belang- nenden en andere belanghebbenden bij
hebbenden erbij te betrekken heeft de dit plan te betrekken. De wensen en
initiatiefnemer een uitgebreid partici- meningen die hier eventueel uit naar
patieplan gemaakt, gebaseerd op de voren komen, kunnen de plannen voor
regels die de gemeente(raad) eerder het gebied nog veranderen. Er ligt nog
heeft vastgelegd. Het college van bur- niets vast voor wat betreft de invulling Wat we nu kennen als bos was nog lange tijd heide zoals te zien is op deze ansicht
gemeester en wethouders is akkoord van het gebied.
uit de jaren 50 van Dekkerswald, met struikheide en zelfs jeneverbesstruiken
met de manier waarop de initiatiefnemer de inwoners en organisaties wil
betrekken. Ze kijken uit naar de uitkomsten daarvan, voordat ze een inhouOok op de laatste dag van jaar 2021 wordt er nog hard
delijk besluit nemen: “Dit zou een Reddingsoperatie zandzuiger De Steeg
mooi plan zijn dat de natuur gaat ver- Zandzuiger De Steeg van K3Delta aan de Waiboerweg in gewerkt in de Millingerwaard om de zandzuiger van
sterken een meerwaarde zou hebben Millingen is eind december, mogelijk door vorstschade, K3Delta volgende week uit het water te halen. Er wordt een
voor zowel onze inwoners als de nieu- gekanteld en gedeeltelijk weggezonken. Maandag 27 decem- oprit voor de kranen gemaakt zodat deze straks bij de zuiger
we bezoekers van onze gemeente.” De ber is de zandzuiger weer wat hoger op het water gekomen kunnen komen. De zuiger wordt op 4 januari gelicht.
gemeenteraad besluit op 10 februari en vanwege olielekkage is rondom het lek een oliescherm
Foto: Ton Rutten.
2022 of het akkoord gaat met het parti- gelegd om de schade te beperken. Woensdag 29 december
werd door medewerkers apparatuur naar de zandzuiger
cipatieplan.
gebracht met als doel de zandzuiger nog hoger op het water
te krijgen om het gevaarte vervolgens naar de kant te kunnen
Waarom deze plannen?
Foto: Erik Hell
Polder Biesterveld ligt tussen Leuth en trekken.
Kekerdom. In de Kadernota Toerisme
is opgenomen dat de mogelijkheden
voor nieuw aanbod voor verblijfsaccommodaties onderzocht kunnen worden o.a. bij plas Biesterveld. In de
Kadernota is aangegeven dat deze plek
geschikt is voor ‘onderscheidend verblijfsaanbod in het hogere segment’.
Iets dat nu onvoldoende aanwezig is in
Berg en Dal, blijkt uit onderzoek. De
locatie wordt aantrekkelijk/geschikt
voor bezoekers die houden van rust,

De zandzuiger in de Millingerwaard
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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:
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Gelegenheid voor
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij, gebed en kaarsje:
Leuth Mariakapel elke
0623304932
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674 dag 9.00-17.00 uur
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

Beek Mariakapel Grote
Bartholomaeus elke dag
9.30-17.30 uur
Beek kapel kerkhof elke
dag

Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316

Millingen dagkapel elke
dag 9.00-17.00 uur
Millingen Fatimakapel,
Schoolstraat 4, elke dag

Meer dan heimwee
Onlangs maakte Peter Nissen bekend
dat hij na twaalf jaar ‘verblijf’ bij de
remonstrantse broederschap terugkeert
naar de katholieke kerk. Een soort
heimwee, ‘ingebakken’ verlangen naar
het geloof zoals dat hoort te zijn, Blijde
Boodschap die inspireert, verbindt en
altijd
perspectief
biedt.
Deze
Boodschap in rituelen, uitwisseling en
dienstbaarheid bleek voor hem uiteindelijk sterker dan alles waaraan je in
diezelfde Kerk aanstoot kunt nemen.
Een dergelijke gedachtegang las ik ook
in het boek van Wim Nolens, Waarom
ben ik in Gods Naam nog katholiek? Ik
las er vele waardevolle inzichten die
mogelijk kunnen helpen bij veler zoektocht naar zin en betekenis van leven en
geloof, al vermeldt de auteur uitdrukkelijk dat het zijn persoonlijke zoektocht en weergave is. Bij een zoektocht
hoort twijfel. Als alles gegoten is in
beton, is er geen speelruimte. Die
speelruimte heb je nodig om jouw unieke weg te kunnen gaan als zoeker en te
kunnen groeien in het besef van een
eeuwige, liefdevolle Bron van alle
leven, om te spreken in de geest van de
auteur. Je zou daarvoor de ballast van
het instituut Kerk vanuit verleden én
heden moeten kunnen loslaten, in het
besef dat God recht schrijft op kromme
lijnen, of het nu de Kerk betreft of de
samenleving of ons persoonlijk leven.
God blijft trouw aan zijn liefde. Vooral
‘gewone’ gelovigen geven deze Blijde
Boodschap door, en wel in universele
naastenliefde, liefde dus ook voor je
vijanden en criminelen. De auteur
noemt dit een goddelijke kracht (die hij
bovendien in geen enkele andere godsdienst vindt). Die kracht is voor hem
sterker dan alles wat voor hem negatief
is in de Kerk, m.n. het strakke, controlerende Romeinse model en de foutieve
benadering door Augustinus van predestinatie en van seksualiteit als negatief.
De positieve invloed van paus
Franciscus in dezen wordt echter ook
vermeld. In deze tijd lijkt er breder
meer oog te komen voor de binnenkant
van het (katholieke) geloof: het mysterie van Gods liefde, God die de wereld,
ons allen draagt, hoe de omstandigheden ook zijn.

om ook daar meer oog voor te krijgen.
Voor tijden van de eucharistieviering
ook door de week, zie hieronder.
Ook is in de dagkapel van de kerk in
Millingen elke donderdag aanbidding
van het Allerheiligste, de heilige
Hostie, de Heer zelf, in de monstrans.
Jij kijkt naar Hem … Hij ziet naar jou
… in de stilte. Wat doet dat met je?

Vast uur voor aanbidding
Elke donderdag van 9.30-17.00 uur is
er aanbidding van de heilige Hostie in
de dagkapel in Millingen. U bent van
harte welkom voor korte of langere tijd.
Er is altijd iemand aanwezig in deze
aanbidding, omdat we Hem niet alleen
willen laten. Mocht u een vast uur van
deze aanwezigheid bij Hem willen
invullen, dan kunt u bellen met kosteres
Thea 06-40589700.

Aanvulling kostersgroep
Zowel in Ooij als in Millingen zijn we
op zoek naar mensen die willen helpen
bij het kosteren. Wegens gezondheid /
leeftijd zijn er enkele gestopt: Mientje
Hubbers van Ooij al ruim een jaar geleden, Ria Oliemeulen van Millingen
sinds 1-1-2022. Met een wat groter
groepje kunnen de taken en beurten
beter verdeeld worden. Contact: Leny
Rikken (Ooij) 024-6632271; Thea
Jeuriëns (Millingen) 06-40589700;
pastoor Rudo Franken 06-46193591

Gift voor klokken en uurwerk
Oh wat fijn dat de klokken weer luiden,
zo zeggen mensen sinds kerst, al gaan
ze wel iets zachter. Bovendien slaat de
klok nu weer tussen 7 en 11 elk heel en
half uur. En vanaf 17 januari is de tijd
weer te zien op de toren. Hoe vaak hebben we niet vergeefs omhooggekeken
om te zien hoe laat het is? Heel veel
dank als u reeds hebt bijgedragen of dit
nog gaat doen, want gemeentelijke subsidie hiervoor wordt niet gegeven.
Banknummer: NL36RABO 0134 4023
16 t.n.v. Kerkbijdragen onder vermelding van KLOKKEN.

Vieringen en aanbidding

Parochieblad ontvangen

Laten we niet vergeten te roeien met de
riemen die we hebben. We kunnen
meer dan we soms denken of bedenken. Meer dan een bijkomstigheid is
dat u in de kerk de Heer kunt ontvangen in de heilige Communie. Het kan
een voordeel zijn van deze coronatijd

Wilt u het parochieblad ontvangen bij u
in de brievenbus en/of digitaal en hebt
u dit nog niet doorgegeven, dan kunt u
dit graag doorgeven: Schoolstraat 21,
6579 AN Kekerdom of m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Week van gebed voor eenheid 2022
Van 16 t/m 23 januari 2022 staan we tijdens de Week van gebed voor eenheid
van christenen stil bij de ster van
Betlehem. Een licht dat schijnt in het
duister en de weg wijst naar Jezus.
Daarin ligt een oproep voor ons als
christenen. De centrale Bijbeltekst
komt uit Matteüs 2,2:
‘Wij hebben (namelijk) zijn ster zien
opgaan en zijn gekomen om Hem te
aanbidden.’
Volgens Matteüs 2,1-12 is de verschijning van de ster een langverwacht
teken van hoop. Deze brengt de
magiërs uit het Oosten, ook wel bekend
als wijzen of koningen, naar de plaats
waar de Redder wordt geopenbaard. De
ster is een geschenk, een teken van
Gods liefdevolle aanwezigheid voor
alle mensen. De stralen leiden de wijzen, en met hen alle mensen, naar het
grotere licht: Jezus. Als het licht van de
wereld is Hij in onze duisternis gekomen. Hij ging door het duister heen
toen Hij ‘omwille van ons zichzelf vernederde en gehoorzaam was tot in de
dood’ (Filippenzen 2,8). Dit deed Hij
om voor ons de weg naar de Vader te
verlichten, zodat wij zijn liefde zouden
kennen en door Hem eeuwig zouden
leven.

H. Missen en Misintenties
Woensdag 12 januari 09.00 uur Mis
Beek kl. Bartholomeus: 1Sam.3,110.19-20 ps.40,2.5.7- 10, Mc.1,29-39.
Donderdag 13 januari 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 17.00 uur. 1Sam.4,1-11, ps.44,1011.14-15.24-25, Mc.1,40-45.
Vrijdag 14 januari 09.00 uur H. Mis
Millingen;
1Sam.8,4-7.10-22a,
ps.89,16-19, Mc.2,1-12.
Zaterdag 15 januari 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. 1 Sam.9, 1-4.17-19;10,1a, ps.21,27, Mc.2,13-17.
Zaterdag 15 januari 16.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus – 2e zondag
door het jaar C (cantores Gregoriaans)
Jes.62,1-5, ps.96,1-3.7-8a.9.10a.10c,
1Kor.12,4-11, Joh.2,1-12.
Bert en Thea van der Heide, Henny
Pijnenburg.
Zondag 16 januari 09.00 uur H. Mis
Ooij (zie boven) (orgel met voor- en
samenzang)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Zondag 16 januari 10.30 uur H. Mis
Millingen (zie boven) (orgel met vooren samenzang)
Gerrit de Kleijn en echtgenote en hun
kinderen Dora, Toon en Gert.
Dinsdag 18 januari 16.00 uur H. Mis
Mariakapel
Leuth:1Sam.16,1-13,
ps.89,20-22.27-28, Mc.2,23-28.
Woensdag 19 januari 09.00 uur H. Mis
Beek kl.Bartholomeus: 1Sam.17,3233.37.40-51, ps.144,1.2.9-10, Mc.3,16.
Donderdag 20 januari 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 17.00 uur. 1Sam.18,6-9;19,1-7,
ps.56,2-3.9-13.15bc, Mc.3,7-12.
Vrijdag 21 januari 09.00 uur H. Mis
Millingen; 1Sam.24,3-21, ps.57,24.6.11, Mc.3,13-19.
Zaterdag 22 januari 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. 2 Sam.1,1-4.11-12.19.23-27,
ps.80,2-3.5-7, Mc.3,20-21.
Zondag 23 januari 9.00 uur H. Mis
Ooij (orgel met voor- en samenzang) –
3e zondag door het jaar C: Neh.8,24a.5-6.8-10, ps.19,8-10.15,1 Kor.12,
12-30 of 12-14.27, Lc.1,1-4;4,14-21.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Zondag 23 januari 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel met voor- en samenzang), (zie boven)
Hendrik en Agnes Peters, Marina
Staub-Bach, Ouders Jan Bach en
Emma Bach-Thunnissen.
Maandag 24 januari 16.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth (ipv dinsdag 16.00
uur). 2 Sam.5,1-7.10, ps.89,20-22.2526, Mc.3,22-30

Overleden:
Millingen:
Mevr. Greet de Kok - de Groot. 84 jaar.
Tijdens de Crematiedienst op 21
december hebben wij afscheid van haar
genomen.
Dhr. Theo Thijssen. 90 jaar. Tijdens de
Uitvaartdienst op 23 december hebben
wij afscheid van hem genomen.
Mogen zij rusten in vrede.

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Vanwege corona zijn tot nader
bericht alle vieringen alleen online
mee te vieren en ook later terug te
kijken:
Ga naar kerkdienstgemist.nl en vul bij
Vind uw kerk "Groesbeek" in en kies
daarna PKN-Groesbeek
Zondag 16 januari:
Aanvang 10.00 uur
Voorganger: dhr. P. Simons uit Kleve
De diaconiecollecte is bestemd voor St.
GAST Nijmegen.
U kunt digitaal bijdragen op rek.nr. NL
08 INGB 0000961922 t.n.v. Diaconie
Prot. Gemeente Groesbeek o.v.v.
GAST

kerken in de Cosmas en Damianuskerk
Aanvang 10.00 uur
Voorgangers zijn dan pastor Joke
Huisintveld en da. Janneke Ruijs.
Ook in deze viering is de collecte voor
St. GAST Nijmegen, zie info hierboven

Zondag 23 januari, Oecumenische
Gebedsviering voor de eenheid van de

Voor verdere informatie zie
www.pkn-groesbeek

‘Actie Dak’ voor Cosmas en
Damianuskerk
GROESBEEK. Het parochiebestuur
heeft na het positieve besluit van de
provincie Gelderland op een hernieuwd
subsidieverzoek, besloten om de restauratie van het dak van de Cosmas en
Damianuskerk door te zetten. Dat kan
zo gauw duidelijk is wat de uitkomsten
zijn van het nader onderzoek naar de
mogelijke aanwezigheid van vleermuizen in de kerk. Dit nader onderzoek in
het kader van de Wet natuurbescherming is afgelopen zomer gestart en
loopt tot juni 2022. Vanwege dit onderzoek is de restauratie uitgesteld, wat
leidt tot meerkosten.
De provincie Gelderland heeft besloten
de helft van die meerkosten te betalen,
naast de reeds toegekende subsidie.
Er moet echter nog een aanzienlijk
financieel tekort weggewerkt worden
vóórdat de restauratie medio 2022
daadwerkelijk kan beginnen.

Daarom gaat de parochie nu door met
de ‘Actie Dak’ om geld in te zamelen.
Iedereen die de Cosmas en
Damianuskerk een warm hart toedraagt
wordt opgeroepen een bijdrage over te
maken op NL95RABO0117408115 ten
name van de parochie Cosmas en
Damianus te Groesbeek, onder vermelding van ‘Actie Dak’.

Snertactie Ons Genoegen
MILLINGEN. Zaterdag 15 januari
Tweede
Grote
SNERT-ACTIE
Fanfarekorps Ons Genoegen
Op zaterdag 15 januari verkopen we
weer heerlijke snert!
In de Albert Heijn te Millingen aan de
Rijn kunt u vanaf 09.30 uur-14.00 uur
een heerlijke zelfgemaakte erwtensoep
kopen à €4,50 per liter (3 liter voor
€12,50).
Lekker om direct op te eten of handig
voor in de vriezer.
U kunt nu al ingevroren erwtensoep
bestellen in literbakken vanaf €4.50 per
liter. Bestellingen kunt u mailen naar
onsgenoegensnertactie@gmail.com of
een belletje naar 06 4589 9788.
Alvast smakelijk eten.

Ongeval in Persingen
PERSINGEN. Tweede Kerstdag vond
een eenzijdig ongeval plaats op de
Thornsestraat in Persingen. Een automobilist is waarschijnlijk in de rechter
berm van de weg terecht gekomen toen
deze vanuit de richting Leuth in de
richting van Beek reed. Na een stuurcorrectie is de auto toen links van de
weg over de sloot “gevlogen” en waarschijnlijk een paar keer over de kop

geslagen, waarna de auto in het weiland terecht is gekomen. In ieder geval
1 persoon is met spoed en onder onder
begeleiding van trauma arts naar ziekenhuis in Nijmegen vervoerd. Zowel
de traumahelikopter als de vrijwillige
brandweer van de post Beek zijn ter
plaatse geweest. De BMW raakte
zwaar beschadigd.
Foto Waldie Rutten.
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Nissan Qashqai
De eerste productie-auto, die door het Nissan Design Europe-bureau in
Londen was ontworpen, werd na de wereldpremière op de Mondial de
l'Automobile van 2006 te Parijs, al gelijk bij de marktintroductie in 2007 een
succes. Het was de opvolger van de Nissan Almera. Het nieuwe model Qashqai
combineerde voor het eerst een personenauto met een luxe terreinwagen. De
Nissan Qashqai was daarmee de eerste aanzet voor de ‘crossover’-modellen,
zoals we ze nu zoveel op de weg zien rijden. Vrijwel ieder merk biedt tegenwoordig wel een ‘crossover’ aan.

De nieuwe Nisssan Qashqai is weer net wat groter, sneller en dynamischer,
waardoor men nog steeds veel ‘value for money’ krijgt bij dit crossover model.
De nieuwe Nissan Qashqai is duidelijk
herkenbaar als een Qashqai. De welbekende proporties zijn gebleven, maar
hier en daar zijn toch weer enkele centimeters toegevoegd. De totale lengte
van de nieuwe Qashqai is met 35 mm
toegenomen. Ook de hoogte en breedte
zijn iets toegenomen, met respectievelijk 10 en 32 mm. Dat maakt de
Qashqai nu 4.429 mm lang, 1.635 mm
hoog en 1.838 mm breed.
Meer binnenruimte
De wielen zijn met het nieuwe model
meer op de hoeken geplaatst, waardoor
de wielbasis met twee centimeter kon
groeien naar 2.666 mm. Dat resulteert
in meer ruimte in het interieur. Dat
merkt men met name op de achterbank,
waar de passagiers over 2 cm meer
beenruimte kunnen beschikken. De
bagageruimte heeft nu een inhoud van
504 liter.
De kwaliteit van de gebruikte materialen in het interieur is bij het nieuwe
model duidelijk verbeterd. We zien het
toegenomen gebruik van zachte materialen en fraaie stiksels. Geen harde
kunststof meer op het dashboard, maar
een matte houtlookafwerking. Het
infotainmentsysteem is beduidend
beter ten opzichte van het vorige
model.
We reden een wat luxer model met centraal op het dasboard een 9-inch
NissanConnect-touchscherm. Het systeem werkt snel, is intuïtief te bedienen

en de menu-indeling sluit aan bij de
logische indeling, zoals de meeste
autofabrikanten
dat
hanteren.
Eventueel kan men op het systeem de
Android Auto of Apple CarPlay van
een mobiele telefoon koppelen. De verbinding met Apple Carplay kan zelfs
draadloos.
USB-aansluitingen zijn zowel voor- als
achterin te vinden waarbij Nissan in
zowel USB-A- als USB-C-poorten
voorziet voor het opladen van
smartphones en andere elektronische
apparaten. Verder beschikt de nieuwe
Nissan Qashqai over ‘in-car’-Wifi voor
maximaal zeven apparaten.
Ondersteunende elektronica
De geteste Nissan Qashqai was goed
toegerust met elektronische voorzieningen voor moderne semi-zelfrijdende
functies, intelligent grootlicht (een deel
van de bundel wordt gedimd om tegenliggers niet te verblinden) en met een
infotainmentsysteem waarin een goed
navigatiesysteem, welk met gesproken
commando’s kan worden bediend. De
auto beschikte zelfs over een head-up
display van 10,8-inch. Best uniek voor
een C-segment crossover. Het head-up
display projecteert informatie op de
voorruit, zoals navigatie-, bestuurdersassistentie- en verkeersinformatie.
De nieuwe Nissan Qashqai beschikt
daarbij over de nieuwste versie van
ProPILOT*, waardoor men comfortabel en relaxt op grote wegen rijdt. Het

Toyota Proace Electric
populairste batterij-elektrische
bedrijfswagen van Nederland
We hebben hem al eerder getest in deze
Autorubriek van De Rozet. Nu blijkt
dat de Toyota Proace Electric het afgelopen jaar de bestverkochte batterijelektrische bestelwagen van Nederland
was. Toyota heeft vorig jaar 787 exemplaren verkocht. Het was dus terecht de
‘Besetlauto van het jaar 2022’.
Met actieradius tot 330 kilometer
(WLTP), samen met een laadvermogen
tot 1.275 kilogram en de mogelijkheid
tot snel opladen met een 3 fase-lader
(11 kW) of snelladen tot 100 kW, is de

Proace Electric een serieus alternatief
voor de lichte bedrijfswagen op diesel.
De prijzen van de Toyota Proace
Electric beginnen bij € 31.595 (Toyota
Proace Limited, exclusief btw). Eind
vorig jaar heeft de populaire batterijelektrische bedrijfswagen gezelschap
gekregen van de eveneens batterij-elektrische Proace City Electric. Deze
compactere bedrijfswagen biedt een
range tot 280 kilometer (WLTP) en is
leverbaar vanaf 25.995 euro, exclusief
btw.

Road Test
Nissan Qashqai Mild-Hybrid
140 MT TEKNA
Koets: 5-deurs
Prijs: € 41.390,- (vanaf € 34.590)
Gewicht: 1305 kg
Cil.inh.: 1332 cc
Vermogen: 140 pk
Top: 196 km/uur
Acc.0-100: 10,2 sec.
Gem. verbr.: 1 : 16,4
Lengte: 442,5 cm
Breedte: 183,5 cm
Kofferruimte: 504 liter
Aanhangergewicht: 1400 kg

houdt de auto automatisch veilig binnen de rijbaan, maar grijpt soms wel
erg abrupt in met bijsturen om de auto
binnen de lijnen te houden. Soms nodeloos agressief bij wegomleggingen,
zoals bij rijstrook verandering op een
‘Baustelle’ op de Duitse ‘Autobahn’.
Men moet zelf alert blijven of het systeem bij wegwerkzaamheden en ongebruikelijke lijnen op de weg, even uitzetten.
De Navi-Link functionaliteit van de
Qashqai maakt connectie met het
TOMTOM-navigatiesysteem om te
anticiperen op in de software bekende
veranderende snelheidslimieten, bochten, afritten en dies meer. Dit om de
snelheid aan te passen. Maar de eindverantwoordelijke is uiteraard altijd de
bestuurder, omdat de TOMTOM niet
alles kan weten. Het systeem kan zelfs
een noodstop uitvoeren en starten en
stoppen in druk (file)verkeer.
Gewichtsbesparing door aluminium
en composiet
Om gewicht te besparen zijn veel carrosseriedelen, zoals de deuren, van aluminium. De toepassing van aluminium
bespaart bij elkaar 21 kilogram ten
opzichte van de kale carrosserie van de

De nieuwe Nissan Qashqai is goed te herkennen aan het front met de innovatieve
koplampen.
vorige Qashqai. De achterklep is
gemaakt van een composietmateriaal
en dat scheelt 2,6 kilogram. Ook de
tankklep is gemaakt van een composietmateriaal. Alles bij elkaar maakt het
gebruik van lichtere materialen de
nieuwe Nissan Qashqai 60 kilogram
lichter.
De geteste Nissan Qashqai staat op het
nieuwe, modulaire CMF-C-platform,
wat een lager zwaartepunt heeft en de
auto geschikt maakt voor verschillende
aandrijflijnen. Het onderstel is meer
afgestemd op een dynamisch karakter,
waardoor de Nissan Qashqai ten
opzichte van het vorige model makkelijker en exacter stuurt, meer vertrouwen geeft in de bocht en veel meer
reserve heeft in uitzonderlijke situaties.
Zodoende is de nieuwe Nissan Qashqai
een van de veiligste auto’s op de weg.
Ook in de Euro NCAP crash test. De
Qashqai scoorde 91% voor de bescherming van zowel volwassen inzittenden
als kinderen.
Motoren
De nieuwe Nissan Qashqai modellen
hebben altijd mild-hybride technolo-

De ondersteuning met een mild-hybrid elektromotor voor het leveren van extra
koppel en dankzij de toepassing van lichtere materialen, die de massa van de
auto verminderen, rijdt de Nissan Qashqai bovengemiddeld dynamisch.

gie. De 1,3-liter turbobenzinemotor
kan men verkrijgen met 140 of 158 pk
vermogen, waarbij de 158 pk-versie
ook leverbaar is met Xtronic-automaat.
Een handgeschakelde zesbak is standaard.
Met de "mild hybrid"-techniek wordt
energie, die anders verloren zou gaan
tijdens remmen en uitrollen, opgeslagen in een 12-Volt batterij. Wanneer de
motor hard moet werken, kan een kleine elektromotor met een koppel van 6
Nm een zetje in de rug geven om het
brandstofverbruik te beperken.
Later dit jaar komt Nissan met een
ePower-aandrijflijn. Bij deze variant
drijft een elektromotor de wielen aan
en een benzinemotor fungeert als generator.
De door ons geteste Mild-Hybrid 140
MT uitvoering heeft de basismotor, die
140 pk vermogen levert met een maximaal koppel van 240 Nm, die via een
handgeschakelde zesbak naar de voorwielen gaat. Deze basisuitvoering biedt
in principe al voldoende vermogen
voor de doorgaans vlakke wegen in
Nederland. In 10,2 seconden kan de
Qashqai vanuit stilstand naar de 100
km/uur sprinten en de topsnelheid ligt
bij de 196 km/uur. Het gemiddelde verbruik komt op ongeveer 6,1 liter per
100 km oftewel 1 op 16,4.
Conclusie
De nieuwe Nissan Qashqai is opnieuw
een echte allemansvriend. Een nononsense-SUV waarbij Nissan de feedback van klanten en testrijders, zoals
die van De Rozet Autorubriek, uitstekend heeft verwerkt. Praktische zaken
zijn behouden en er is meer binnenruimte gerealiseerd. Creatieve uitspattingen zijn bij Nissan voorbehouden
aan de Juke, de andere crossover van
het merk, maar nieuwe front met LEDkoplampunits ziet er toch heel futuristisch uit. Dat is praktische innovatie.

Bijzondere auto uit Vietnam
in Nederland te bestellen
De
Vietnamese
autofabrikant
VinFast kondigt aan, dat het de productie van auto's met een verbrandingsmotor, die momenteel in
Vietnam worden verkocht, stopzet en
vanaf eind 2022 overstapt op de productie van volledig elektrische voertuigen. Die worden dan wereldwijd
verkocht.
Op de Consumer Electronics Show
(CES 2022) in Las Vegas kondigde
VinFast haar nieuwe ontwikkelingsstrategie aan en onthulde het zijn complete modellengamma dat vijf segmenten, genummerd van 5 tot en met 9,
beslaat. VinFast start nu met online
reserveringen en maakte de prijzen
bekend voor zijn eerste twee EVmodellen - VF 8 en VF 9.
Elke VinFast EV wordt geleverd met
een garantie van 10 jaar of 200.000 km
(wat het eerst komt. In Nederland
beginnen de prijzen bij € 44.650,- voor
de VF 8 en € 59.650,- voor de VF 9. De
prijzen zijn inclusief btw en een innovatief batterijverhuurprogramma dat
klanten twee abonnementen biedt:
"Flexibel" (een minimum abonnementsbedrag 500 km per maand, met
extra kosten voor meegereden kilometer) en “Fixed” (onbeperkte actieradi-

us). De totale maandelijkse kosten voor
het rijden met VinFast EV's liggen
dicht bij de kosten van een auto met
benzinemotor.
Bovendien dekt VinFast alle kosten
voor batterijonderhoud en vervangt het
de gebruikte batterijen van de eigenaar
gratis wanneer de laad- en ontlaadcapaciteit onder de 70% daalt.
Het reserveringsportaal is op 6 januari
geopend
voor
Amerikaanse,
Vietnamese en Europese klanten en
sluit op 6 april 2022. Tijdens deze
periode zullen klanten die een reservering plaatsen automatisch deelnemen
aan een exclusief lidmaatschapsprogramma: VinFirst – ‘Pioneer’s

Gratitude to Pioneers’.
In Europa kunnen VinFast-klanten een
reservering plaatsen voor € 150,-, die
desgewenst volledig terugbetaald
wordt. Het plaatsen van een reservering
geeft klanten recht op een e-voucher
van € 2.500,- voor de VF 8 en een van
€ 4.200,- voor de VF 9, een gratis
draagbare oplader en een gratis luxe
vakantie in Vietnam (exclusief vliegticket). Leden krijgen namens hen ook
een boom geplant als onderdeel van het
Phu Quoc National Forest Protection
Project.
Reserveren kan bij:
https://vinfastauto.eu/nl/reserveringen
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Zwischen Rhein & Maahs
Nachrichten aus der Düffel
DIE DÜFFEL. Die Winterausgabe des Düffel-Magazins
„Von damals bis heute“
enthält wieder viele interessante
Artikel
und
Geschichten. Eine Auswahl:
• Verborgen Verleden (Autor:
Hanita Arts, NL) – Eine faszinierende Chronik der Familie
Van Berchen; Beschreibung
von 14 Generationen, ab 1393
(!); die Familie hatte viele
Verbindungen in unserer Region.
• Das Beuys-Projekt in der Düffel
(Autor: Ferdinand van Heukelum) –
Deutschsprachiger Beitrag über das
einzigartige Joseph Beuys Projekt in
der Düffelt 2021. Eine spannende
Geschichte mit schönen Fotos.
• Zicht op Beek anno 1851 (Autor:
Heinz
Maahs,
NL)
–
Der
Landschaftsmaler Willem de Klerk hat
um 1851 das „schöne Dorf Beek“
künstlerisch festgehalten. Das Werk ist
jetzt in Kleve (Museum Haus
Koekkoek) zu bewundern.
• Bijzondere straatnaamborden in
Ooij (Autor: Miengske Borremens, NL)

–
Bericht
über
die
Enthüllung
von
drei
Straßenschildern in Ooij.
Namen von Männern, die
im Zweiten Weltkrieg im
Widerstand aktiv waren.
• „Geschichten aus der
Heimat“
(Buchbesprechung) – Neues Buch von
Johannes van Lier über sein
Düffel-Dorf Mehr. Der
Autor beschreibt unter
anderem, wie die Bewohner das turbulente 20. Jahrhundert erlebten. Ein
gutes Beispiel für „Heimat in
Buchform“.
Wenn Sie Mitglied des Heimkundevereins „Die Düffel“ werden möchten,
melden Sie sich bitte bei Paul Remy
(06-23666916 oder info@duffelt.de)
oder über das Anmeldeformular auf
www.duffelt.de an. Eine Mitgliedschaft
kostet nur € 20,- pro Jahr. Sie werden
über Aktivitäten auf dem Laufenden
gehalten, erhalten einen Rabatt auf
Heimkunde-Bücher und erhalten die
Sommer- und Winterausgabe des
Düffel-Magazins.

Gewinner des Euregio
Fotowettbewerbs 2021
EUREGIO
RHEIN-WAAL.
In
Dezember wurden die Gewinner des
jährlichen
Fotowettbewerbs
der
Euregio Rhein-Waal geehrt. Leider
konnten
die
niederländischen
Gewinner coronabedingt nicht anwesend sein. Der Fotowettbewerb stand
dieses Jahr im Zeichen des goldenen
Jubiläums der Euregio Rhein-Waal und
das passende Thema dazu lautete "Gib
mir die „Fünf(zig)!". 33 Fotografen
nahmen in diesem Jahr teil und reichten
insgesamt 64 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
"Oranier Fiets Tour" von Harald Hau
aus Moers und "Waalkade Rotonde"
von Marc Rensen aus Nijmegen als
Siegerfotos hervor. Harald Hau ist mit

einer Freundesgruppe entlang der
Oranierroute von Moers nach
Apeldoorn und zurück geradelt und hat
das Finish in Moers festgehalten. Marc
Rensen war kreativ unterwegs und hat
die Fünfzig im Stadtbild von Nijmegen
gefunden.
Außerdem gab es zwei zweite Preise.
Diese gingen an Helga Diekhöfer aus
Kleve-Keeken für ihr Bild "Voll toll auf
der Fünf(zig)" und an Henk Straatman
aus Beers für sein Bild "Het feest kan
beginnen met champagne". Helga
Diekhöfer ist Teil einer deutsch-niederländischen Familie und hat ihre
Enkelkinder bei dem fünfzigsten
Geburtstags ihres Sohnes fotografiert.
Henk Straatman hat schon mal den
Sekt in passende Gläser gefüllt und für
uns fotografiert. Die Fotografen
gewannen jeweils € 200,- und € 100,-.

Grußwort des Bürgermeisters der Gemeinde
Kranenburg zu Weihnachten und zum Jahreswechsel
KRANENBURG. Leider erreichte das
Grußwort des Bürgermeisters der
Gemeinde Kranenburg die Redaktion
von de Rozet nicht rechtzeitig. So ist
diese in der ersten Ausgabe 2022 zu
lesen. Redakteur Heinz Maahs hat den
Text leicht gekürzt.
Liebe
Mitbürgerinnen
und
Mitbürger, ein abwechslungsreiches
und spannendes Jahr geht zu Ende.
Entgegen der im letzten Jahr erhofften
Erwartungen und Wünsche dauert die
Corona-Pandemie weiterhin fort.
Corona
Wegen der erneuten Mutation des
COVID-Virus steht zu befürchten, dass
sich die Infektionszahlen Anfang nächsten Jahres drastisch erhöhen werden.
Unser Gesundheitssystem läuft auf
Hochtouren. Unsicher ist, wie sich die
Lage im neuen Jahr tatsächlich darstellen wird. Wichtig ist, dass wir gemeinsam Rücksicht auf uns und andere nehmen. Die persönliche Bilanz eines
Jahres fällt bei jedem Menschen sicherlich sehr unterschiedlich aus. In dieser
Rückschau geht es nicht um das einzelne Ereignis, es geht ums Ganze, um das
Leben selbst und es geht um Hoffnung.
Gemeinsam für Kranenburg
Genau diesen Gemeinsinn, die
Solidarität und die persönliche
Bereitschaft zum Mitmachen brauchen
wir, um die gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen lösen und

die zu bewältigenden öffentlichen
Aufgaben erfüllen zu können. Es geht
darum, dass wir uns den Dingen konstruktiv zuwenden, denn auch hier geht
es ums Ganze – unser Gemeinwohl.
Nur meckern und Fehlersuchen hilft
nicht weiter. Ebenso ist in diesen
Zeiten kein Platz für Egoismus.
Aufruf zum Impfen
Für das kommende Jahr hat der
Gemeinderat im Rahmen seines
Beschlusses zum Haushaltsplan 2022
vielfältige Aufgaben und Maßnahmen
formuliert. Gerne verweise ich auf die
Informationen auf der Homepage der
Gemeinde. Angesichts der aktuellen
und erwartenden Pandemielage ist es
mir eine Herzensangelegenheit, dieses
Grußwort zu nutzen, nochmal daran zu
erinnern, dass sich alle Menschen impfen lassen. Dies ist elementar wichtig
zur Bekämpfung der Pandemie. Ich
vertraue hier der Wissenschaft voll und
ganz. Ebenso ist es nach wie vor zum
Vorteil für unsere Gemeinschaft unabdingbar, weiterhin die maßgeblichen
Hygieneregeln zu beachten.
Dankeschön
Zum Schluss möchte ich es nicht versäumen,
ein
ganz
herzliches
„Dankeschön" allen Bürgerinnen und
Bürgern zu sagen, die sich in Vereinen,
den Feuerwehren, im sozialen, kulturellen und kirchlichen Bereich mit
großem ehrenamtlichen Engagement
für andere einsetzen. Ausdrücklich gilt

Kursprogramm Verkehrsverein Kranenburg
KRANENBURG. Seit Jahren haben
Kranenburger Bürger die Möglichkeit
an Weiterbildungskursen teilzunehmen. Nach dem Prinzip „gemeinsam
aktiv unterwegs bringt Freude“ bietet
der Verkehrsverein Kranenburg e.V. in
Zusammenarbeit mit der Gemeinde
Kranenburg auch im Jahr 2022 wieder
ein interessantes Kursprogramm für
Jung und Alt an, wobei alle Kurse
jeweils unter den dann aktuellen
Corona-Regeln durchgeführt werden.
Das Programm beinhaltet u.a. gesundheitsfördernde Kurse wie Yoga, Pilates
und Rückengymnastik sowie sportliche
Kurse sowohl für Erwachsene als auch
für Kinder. Für Senioren wird insbesondere auf die Kurse „Sitz-Gymnastik
für Mann und Frau“ hingewiesen. Im

Stand, im Gehen, im Sitzen mit vielen
verschiedenen Handgeräten erleben die
Teilnehmer/innen abwechslungsreiche
Bewegungsstunden und können daher
bis ins hohe Alter an derartigen Kursen
teilnehmen. Wer es richtig sportlich
angehen will, der sollte sich für den
Gymnastikkurs „fit & aktiv“ oder für
den neuen Kurs „Body & Fitness mit
Faszientraining“ entscheiden. Auf die
Kurse „Turnen – Toben – Tollen“, die
unmittelbar nach den Weihnachtsferien
starten sollen, dürfen sich Eltern mit
ihren Kindern (2 bis 5 Jahre) freuen.
Der Gemeinschaftssinn wird durch
Bewegungsspiele gefördert. Motorik,
Wahrnehmung,
Ausdauer
und
Gleichgewicht werden geschult, wobei
Spaß und Freude an der Bewegung

Seniorenreisen 2022 mit dem
Deutschen Roten Kreuz

Henk Straatman kam mit diesem Stimmungsbild auf Platz 2: „Het feest kan beginnen met champagne”. Alle Gewinnerfotos unter www.euregio.org

Jugendheim Päpp sagt
„Dankeschön“
NÜTTERDEN-KLEVE. Mit einem selbstgebastelten DANKE-Plakat und kleinen Schutzengeln bedankten sich die Kinder des Jugendheimes Päpp in
Nütterden stellvertretend durch Julian und Philip und des päd. Teams bestehend
aus Ronja Opgenorth und Holger Keßler bei dem gesamten Team der
Intensivstation des St. Antonius Hospitals Kleve für ihren unermüdlichen und
unbezahlbaren Einsatz im Kampf gegen Corona.

der
Dank
insbesondere
den
Beschäftigten in den Krankenhäusern
und im Gesundheitswesen. Auch
möchte ich mich bei allen unauffällig
tätigen Bürgerinnen und Bürgern für
ihren Einsatz danken, die wie selbstverständlich für ihre Mitmenschen,
Familienangehörigen und Nachbarn als
„Kümmerer“ da sind.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien
von Herzen ein glückliches, gesundes
und erfolgreiches neues Jahr 2022.
Kranenburg, im Dezember 2021,
Ihr Ferdi Böhmer

KREIS KLEVE. Das Deutsche Rote
Kreuz (DRK), Kreisverband Kleve–
Geldern, bietet für 2022 wieder ein
Reiseprogramm für Senioren/innen an.
Die
vom
DRK
vermittelten
Erholungsreisen sind für Menschen
gedacht, die nicht alleine verreisen
möchten und die Sicherheit in der
Gruppe suchen. Alle Reisen finden ausnahmslos unter den Bedingungen der
2G-Regel statt.
Folgende Reisen werden vom DRK
vermittelt: Bad Rothenfelde 1.-12.4.,
Bad Kissingen 10.-24.05., CuxhavenDuhnen 17.-27.6., Bad Kreuznach
25.7.-3.8., Bad Lippspringe 05.-19.8.,
Bad Bevensen 23.9.-5.10. und Bad
Soden-Salmünster 22.12.22-2.1.23.
Die Hin- und Rückfahrten erfolgen in
bequemen Reisebussen unter CoronaAuflagen. Ehrenamtlich mitwirkende
DRK-Begleiter/innen sind während der

Fahrt und des Aufenthaltes am
Erholungsort mit Rat und Tat für die
Mitreisenden da und gestalten dort mit
ihnen
ein
entsprechendes
Freizeitprogramm.
Für
weitere
Informationen und Zusendung des
Prospekts: Tel. 02821-508-11, Yvonne
Verheyen.

Konzert
„12 Tenors“
erst in 2023
KLEVE. Die 12 Tenors kommen nach
Kleve, aber nicht, wie ursprünglich
gehofft, am 11. Januar 2022. Wegen
Corona ist das Konzert in der Stadthalle
abgesagt und wurde verschoben auf
Freitag, 10. März 2023. Die Fans müssen sich also mehr als ein Jahr gedulden. Das Warten lohnt sich aber. Das
Publikum kann sich freuen auf Musik
ohne (Alters-)Grenzen, ein neues
Programm, eine neue spektakuläre
Lichtshow,
eindrucksvolle
Choreografien,
charmante
Moderationen und auf ein zweistündiges, vielfältiges Programm mit 12
Ausnahmesängern.

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

Im Mai geht die Reise nach Bad
Kissingen.

Oster-Camp TuS Kranenburg 2022
KRANENBURG. Das
Oster-Camp an der
schönen Anlage des
TuS Kranenburg findet in diesem Jahr
wieder statt. Notieren
Sie 19. bis 22. April,
täglich von 10.0015.30 Uhr. Kosten: 119,00 Euro. TuS
07 Kranenburg, Am Sportzentrum 4,
Kranenburg
Inklusive: Täglich mehr als 4 Stunden
Fussballtraining in Gruppen von ca. 15
Kindern * Trainer-Team mit professionellen Trainern der Akademien von
Proficlubs und Ex-Profis * TorwartTraining wird im Camp angeboten *

nicht zu kurz kommen. Die
Programmhefte
sind
in
der
Geschäftsstelle des Verkehrsvereins im
alten Kranenburger Bahnhof erhältlich
und liegen an markanten Stellen aus.
Auch ist das Programmheft unter
www.verkehrsverein-kranenburg.de
aufrufbar.
Eine Anmeldung kann ausschließlich
bei
der
Geschäftsstelle
des
Verkehrsvereins Kranenburg (nur dienstags) unter 02826 2642559 oder
persönlich erfolgen oder per e-Mail
unter
info@VerkehrsvereinKranenburg.de.

Täglich
warmes
Sportler-Mittagessen *
Isotonische Getränke
und
CampTrinkflasche * Tolles
JAKO-Camp-Trikot *
Schussgeschwindigkeitsmessung * Von
allen
Trainern
unterschriebene
Urkunde * Rabattgutschein für den niederländischen Freizeitpark Toverland *
Rabatt- und Gratis-Waffel-Gutschein
für das Gartencenter Leurs in Venlo
(NL)
Jetzt anmelden: www.fussballschulegrenzland.de

Anzeigenberatung Deutschland
Wilhem von der Ven
Ooysedijk 13, 6522 KT Nijmegen
+31248200735
+31653920033
Mail: wilhelm@derozet.nl
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

Die nächste Rozet erscheint am
Dienstag, den 25. Januar
Redaktionsschluß: Freitag 21 Januar
Auﬂage 25.000
Rozet nicht empfangen???
Ruf an: 0031-6-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com
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LEUTH. Helaas voor het tweede jaar
op rij geen nieuwjaarsreceptie, waar we
onze jubilarissen in het zonnetje kunnen zetten. Net als vorig jaar heeft
Hans Bartels, voorzitter van VVLK
daarom een bosje bloemen bezorgd bij
de jubilarissen om dit heugelijke niet
zomaar voorbij te laten gaan. Daarnaast
hopen we in april, wanneer VVLK haar
90 jarig bestaan viert, de jubilarissen
van afgelopen twee jaar nog een keer in
de spotlight te kunnen zetten en de aandacht te geven die zij verdienen!

Dit jaar heeft VVLK de volgende
jubilarissen:
Jan Wieland, 70 jr
Ton Rutten, 60 jr
Jan Koenders, 50 jr
Frans Labohm, 50 jr
Ben Rutten, 50 jr
Henk Langens, 50 jr
Guydo Mulder, 50 jr
Camiel Derksen, 40 jr
Maurice Seegers, 25 jr
Van harte gefeliciteerd allemaal met
deze bijzondere mijlpalen.

Jan (links) en Ton (rechts) worden gefeliciteerd door Hans Bartels. Foto: Henk Baron

VVLK 90 jaar
LEUTH. In 2022 bestaat Voetbal
Vereniging Leuth Kekerdom, beter
bekend als VVLK, 90 jaar. Opgericht in
1932 en nog altijd een gezonde en
bloeiende vereniging. En om dit in de
toekomst te blijven, wordt er hard
gewerkt aan een fusie met SVO uit
Ooij. Voor het echter zover is, wordt er
volgens traditie nog een keer goed uitgepakt met een mooie jubileumviering.
De festiviteiten zullen plaatsvinden in
het weekend van 16 en 17 april in 2022.
Op het programma staat, geheel volgens VVLK-traditie, ‘voor ieder wat
wils’. Centrale plaats is uiteraard het
VVLK-terrein, waar een sfeervolle
feesttent geplaatst zal worden.
Op zaterdag is er overdag een sportief
programma voor alle jeugdleden. Naast
verschillende attractieve spellen zal er
ook gezorgd worden snacks en een
drankje. Op zaterdagavond is er een
feestavond voor de leden en iedereen
die VVLK een warm hart toedraagt. De
muzikale omlijsting wordt ingevuld

door, hoe kan het ook anders, DJ Mike,
een VVLK-man in hart en nieren.
Op zondag is er alle ruimte om de vele
mooie herinneringen uit die afgelopen
90 jaar met elkaar op te halen.
Jubilarissen worden gehuldigd en de
leden kunnen deelnemen aan een gezamelijke brunch. Aansluitend kan er nog
nagepraat en -geborreld worden met
opnieuw muzikale ondersteuning door
DJ Mike.
Als aftrap van het jubileum jaar is er
een ‘ballenactie’ opgezet. Voor € 5,kan een bal worden gekocht, die is
voorzien van een getal. Met dit getal
speel je dan mee in de grote jubileum
bingo, waarvan de winnaar tijdens het
feestweekend belend gemaakt zal worden.
Voor alle (oud) leden van VVLK geldt
dus: blijf dus de komende maanden de
(social) media in de gaten houden en
zet alvast een uitroepteken in je agenda
bij 16 en 17 april!

Succesvolle acties
SVO korfbal
OOIJ. In één van de laatste edities van
Rozet vorig jaar was al te lezen dat
SVO korfbal via de Grote Clubactie
een mooi bedrag heeft opgehaald.
Daarnaast waren er afgelopen najaar
nog 2 mooie acties waar we als club
aan mee konden doen; Rabobank
Clubsupport en "Spaar je club gezond'
van Plus. En met succes! Rabobank
Clubsupport bracht €639,69 op en de
sponsoractie van Plus maar liefst €
1464,-. Met deze geweldige financiële
bijdragen kunnen we o.a. nieuwe materialen aan gaan schaffen. We willen
hierbij iedereen heel hartelijke bedanken voor hun stem of sponsorpunten
aan onze club. En uiteraard dank aan
Rabobank Rijk van Nijmegen en Plus
Nico de Witt voor het mogelijk maken
van deze acties en hun mooie bedrag!

Padel in
Berg en Dal?
Tennisvereniging Berg en Dal wil ook
in de toekomst een bloeiende vereniging zijn die racketsport aanbiedt voor
jong en oud in Berg en Dal. Daarom
onderzoeken wij of het aanleggen van
padelbanen bij de bestaande tennisbanen, een toevoeging kan zijn. Op dit
moment doet een commissie voorbereidend onderzoek naar mogelijke plaatsing van de banen. Belangrijk is hoe de
leden van de vereniging en buurtgenoten hier over denken. Daarom willen
wij graag uw mening horen via deze
enquête.
U kunt deze enquête invullen, door
onderstaande QR code met uw mobiele
telefoon te openen:
Als we
weten of
de vereniging
en buurt
positief
is over
het plan
o
m
padelbanen aan
te leggen, gaan we verder met de
gemeente en de buurt in gesprek over
of, hoe en waar we deze banen kunnen
aanleggen. Uiteraard binnen alle
bestaande regels en inspraak procedures.
Het kost ongeveer twee minuten tijd
om deze enquête in te vullen. Op de site
van de tennisvereniging Berg en Dal
www.tvbergendal.nl houden wij jullie
op de hoogte van de uitslag van deze
enquête en de eventuele verdere ontwikkelingen.

50x Jozef Israëls

Oscar Hoiting

Onder voorbehoud van het opheffen
van de lockdown.
Deze winter is er een unieke kans om
met uw neus boven een Jozef Israëls te
hangen. Van 18 januari tot 3 maart worden er vijftig fotogravures van het werk
van Israëls tentoongesteld in het Huis
van de Nijmeegse Geschiedenis. Jozef
Israëls wordt tot op heden gezien als
één van de belangrijkste en invloedrijkste schilders van Nederland. Hij was
een prominent lid van de Haagse
School en werd door zijn tijdgenoten
geroemd als de nieuwe Rembrandt.
Met name zijn werken van strandgezichten, vissers taferelen en voorstellingen uit de joodse geschiedenis brachten
hem faam.
De lof voor Israëls werd nogmaals
bevestigd toen in 1904 zijn 80e verjaardag werd uitgeroepen tot een nationale
feestdag. Ter gelegenheid ontving hij
op deze feestelijke dag een map met
vijftig gravures van zijn meest beroemde werken uitgegeven door de drukkerij
De Gebroeders E. & M. Cohen uit
Nijmegen. Eén versie van deze map is
nu in het bezit van Nijmegenaar prof.
Dr. Chris van Weel, een nazaat van
Israëls, die ze ter beschikking stelt in
het Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis.
Dit geeft een unieke kans om deze vijftig gravures in eigen persoon te bewonderen, waarbij toelichting zal worden
gegeven die onder andere door Israëls
zelf is opgenomen in deze map. Door
middel van de gravures zal worden
ingegaan op het leven en werk van
Israëls. Hierbij zal onder andere zijn
enorme netwerk worden uitgelicht dat
hij verkreeg door de vele buitenlandse
reizen die hij heeft gemaakt en zal een
speciaal licht worden geworpen op het
joods-zijn van Israëls. Voornamelijk in
de laatste decennia van zijn leven
bestond er een noemenswaardige fascinatie voor de invloed van het joods-zijn
op Israëls kunstenaarschap. Het is dan
ook bijzonder interessant dat in 1904
zijn 80e verjaardag als nationale feestdag werd uitgeroepen, terwijl slechts
tien jaar daarvoor de Dreyfus-affaire
plaatsvond.
Naast de tentoonstelling zullen er
wekelijks lezingen georganiseerd worden in het thema van Israëls en zijn
omgeving. En er zal een speciale middag zijn voor kinderen georganiseerd.
Onze deur staat open van woensdag tot
en met zondag tussen 13:00 en 17:00,
toegang is gratis. Je vindt het Huis van
de Nijmeegse Geschiedenis aan
Mariënburg 26, in de oude
Mariënburgkapel. Het pand is rolstoeltoegankelijk. Heb je ondersteuning
nodig bij je bezoek? Neem dan vóór je
bezoek contact op met info@hvdng.nl.
Meer weten? Je kunt ons vinden op
Instagram, Facebook, LinkedIn &
YouTube als Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis en via onze website:
www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

Nijmegenaar van het
Jaar

200 dagen tot EuroGames 2022
Eerste elftal VVLK in 1959 op het veld van Erlecomse Boys.

Bericht van SVO’68 en VVLK
Zondagmorgen 2 januari waren de beide voorzitters van de voetbalverenigingen
SVO’68 uit Ooij en VVLK uit Leuth bij elkaar voor een informeel overleg.
Gezamenlijk hadden ze een verklaring voor dit moment. Wij wensen iedereen een
mooi, sportief en gezond 2022! Het jaar 2022 gaat voor SVO ‘68 en VVLK een
belangrijk jaar worden. Een jaar waarin verdergaande samenwerking moet leiden
tot een fusie. De komende weken worden alle leden hier verder over geïnformeerd
door middel van nieuwe informatie avonden. Op naar één vereniging!
Bart Willems,
voorzitter SVO ‘68
Hans Bartels,
voorzitter VVLK
Foto: Henk Baron
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Het is nog iets minder dan 200 dagen
tot de EuroGames in Nijmegen plaatsvinden. Dit betekent dat we een belangrijke fase ingaan. Helaas hebben we
nog steeds coronamaatregelen en is
corona nog steeds iets om rekening
mee te houden. Dit doen we dan ook
natuurlijk, maar wat er verder ook
gebeurd, we gaan er echt vanuit dat
EuroGames22 in Nijmegen zal kunnen
plaatsvinden. Veiligheid voorop, maar
natuurlijk ook met zoveel mogelijk plezier en samenzijn waar iedereen weer
naar uitkijkt!
De 19 sporten staan vast. Er is geen
ruimte meer om nieuwe sporten toe te
voegen en wat op welke dag plaatsvindt staat inmiddels ook vast.
Registratie om deel te nemen of vrijwilliger te worden kan hier. De openingsceremonie op woensdagavond 27
Juli en de Sluitingsceremonie op zaterdagavond 30 Juli. Het programma naast
de sporttoernooien, zowel in de village
als daarbuiten wordt nu vormgegeven
en staat steeds meer vast. We kunnen
nog niet alles hierover bekend maken,
maar wel kunnen we al zeggen dat dit
er veelbelovend uitziet! Mocht je hierin
nog iets willen en kunnen betekenen,
neem dan vooral contact met ons op!
We richten ons nog steeds op 2500

deelnemers. Dat betekent dat promotie
en zichtbaarheid de komende tijd erg
belangrijk zijn. Specifiek promotiemateriaal per sport ligt hiervoor nu bij
de drukker en kan bij ons worden aangevraagd. Daarnaast werken we aan
online zichtbaarheid en proberen we
overal en iedereen zoveel mogelijk te
enthousiasmeren om bij het grootste
LGBTQI+ sportevenement ter wereld
van 2022 aanwezig te zijn.
Kortom, we zijn langzaam klaar en kijken erg reikhalzend uit naar jullie te
mogen ontvangen! Schroom niet
mogen er nog vragen zijn aan ons! Tot
over 200 dagen!
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Burgemeester Bruls maakte tijdens een
nieuwjaarsuitzending op 6 januari 2022
bekend dat Oscar Hoiting de
Nijmegenaar van het Jaar 2021 is. Een
stadspanel van 4000 Nijmegenaren verkoos intensivist en medisch manager
Oscar Hoiting boven jongerenwerker
Boubaker Bouchalga en documentairemaker Sinan Can.
Oscar Hoiting
Oscar Hoiting werkt als intensivist en
medisch manager van de intensive care
van
het
Canisius
Wilhelmina
Ziekenhuis. Hij maakte zich er sterk
voor dat zowel de coronapatiënt als de
reguliere patiënt optimale zorg kreeg in
het afgelopen jaar. In deze hectische
tijd wist hij zijn team gemotiveerd te
houden en kon hij in begrijpelijke taal
en met indringende voorbeelden (ook
op tv) uitleggen wat de consequenties
van het coronavirus zijn voor de
patiënt, familie en collega’s.
Met deze titel voor Hoiting worden ook
zijn team, de medewerkers van het ziekenhuis en alle zorgmedewerkers in
Nijmegen geëerd en bedankt voor hun
essentiële bijdrage in de ‘strijd’ tegen
COVID.
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 Nijmegen),
Eugenie Aartsen, (Stichting gratis2dekansje), Rhea Elise Khoeblal (Buiten
Spelen Piano’s), Linda van Aken
(Vincentius Vereniging Nijmegen),
Qader Shafiq (bureau Wijland) en boswachter Tim Hogenbosch.

Poeziecentrum
In de buitenlucht wandelen langs
poëzie kan altijd.
Er zijn nauwelijks activiteiten door de
lockdown. Het Poëziecentrum Nederland, gevestigd achterin de bibliotheek
Mariënburg, heeft haar activiteiten
moeten annuleren, maar in de buitenlucht wandelen langs poëzie kan wel…
Op elke derde zaterdag vanaf 11.00 u
kunt u met een gids, nu op 15 januari
met Meja Spaargaren, langs de gedichten trekken die voor deze tocht zijn uitgekozen. Wel aanmelden via
poeziecentrumnederland@gmail.com.
Zij mag met maximaal twee mensen
wandelen. U kunt op het Poëziecentrum de bundel inclusief routekaartje
ook kopen om zonder gids te wandelen.
Het Poëziecentrum Nederland heeft
drie ervaren gidsen die elkaar afwisselen om langs bijzondere locaties te
gaan, even stil te staan bij een literair
baken aldaar ingericht, of om een
gedicht voor te dragen dat bij die plek
past. Deelnemers zeggen achteraf niet
alleen verrast te zijn door de bijbehorende gedichtenbundel, de op passende
locaties voorgedragen poëzie, maar ook
door het ontdekken van voor hen vaak
nieuwe plekken in Nijmegen. U krijgt
voor 10 euro, een wandeling, een
gedichtenbundel, de route én een gids.
Ook is het mogelijk op een andere tijd
een wandeling aan te vragen voor een
eigen groep; in overleg wordt dan gekeken of er een gids beschikbaar is.
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Nico de Witt
e

Viert zijn 90 verjaardag!

GRATIS

unieke Historische

Verjaardagskalender
bij 30 euro
besteding.
Verkrijgbaar vanaf 14 januari
Max. 1 per klant.

OP=OP
Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 8.00-20.00
0.00

Nico de Witt

Waterstraat 27 // Beek-Berg en Dal

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 08.00 - 20.00 UUR

