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D E R OZET
iedere 14 dagen gratis huis-aan-huis

Evie Ynema, de oudste inwoonster
van Berg en Dal, is overleden
Op 16 januari is mevrouw
Evie Ynema-van den
Akker uit Groesbeek overleden. Ze werd 105 jaar
oud en was de oudste
inwoner van de gemeente
Berg en Dal.
Mevrouw Evie Ynemavan den Akker is op 17
maart 1917 in Ede geboren. Ze was de oudste uit
een gezin met negen kinderen. Ze woonde tot voor
enkele jaren nog geheel
zelfstandig in haar appartement aan de Meent te
Groesbeek. In juli 1941 is ze getrouwd
met de heer Hennie Ynema, een politieman, die in 1975 afscheid nam als
groepscommandant
van
de
Rijkspolitie, verkeersgroep Nijmegen.
Vanwege zijn werk bij de Rijkspolitie
zijn ze in Lochem gaan wonen. Nog in
de barre oorlogsjaren van daaruit verhuisd naar Apeldoorn, waar hun zoon
en dochter geboren zijn. Vanwege het
werk is het gezin Ynema in 1958 verhuisd naar Harderwijk en in 1964 naar
Haaften. De heer Ynema werd in 1967

commandant van de
Verkeersgroep van de
Rijkspolitie te Nijmegen
en dus verhuisde het gezin
weer. Nu naar de
Knapheideweg
in
Groesbeek. In 1996 was
de verhuizing van de
Knapheideweg naar het
appartement aan de Meent
in Groesbeek. Daar is haar
man in 2006 overleden.
Tot 26 februari 2020 heeft
Mevrouw Evie Ynemavan den Akker zelfstandig
in het appartement kunnen
blijven wonen. Na een val op die datum
is ze opgenomen in het Herstelcentrum
op Dekkerswald. Na haar herstel is ze
teruggegaan naar haar appartement aan
de Meent. Het bleek al snel dat zelfstandig wonen niet meer mogelijk was.
Ze is op doktersadvies teruggegaan
naar het Herstelcentrum. Van daaruit is
ze op 16 juli 2020 in de “de
Eikenhorst” komen wonen. Afgelopen
zondag 16 januari 2022 is ze daar overleden.
Foto: Henk Baron

Verdere versoepelingen verwacht
Voor sport, beoefening van kunst en
cultuur, contactberoepen, detailhandel
en onderwijs in Nederland is sinds
zaterdag 15 januari weer meer mogelijk. Het kabinet heeft besloten dat winkels, sportclubs, muziekscholen en
contactberoepen zoals kappers weer
open kunnen. Het fysiek onderwijs in
het middelbaar beroepsonderwijs en
hoger onderwijs is ook hervat.
Alle sportactiviteiten binnen en buiten
zijn weer mogelijk. Publiek is daarbij
nog niet toegestaan.
Er geldt ook een aanscherping voor het
dragen van een mondkapje.
Quarantaine
Wie een boosterprik heeft van minimaal een week oud of wie korter dan 8
weken geleden corona heeft gehad,
hoeft niet meer in quarantaine na nauw
contact met een besmet persoon. Mits
iemand geen klachten heeft.
Natuurlijk moet iemand die zelf positief getest is wel in quarantaine.
Versoepelingen?
Gisteren, maandag, bespraken coronaministers en adviseurs uit het Outbreak
Management Team OMT welke versoepelingen kunnen worden aangekondigd op de persconferentie van vanavond om 19.00 uur.
Zaterdag werd duidelijk dat het OMT
adviseert om de horeca en de cultuur-

Ooievaars nog in de polder

sector weer open te laten gaan tot 20.00
uur. Over dat tijdstip is nog discussie.
Het leek er gisteren op dat het kabinet
zal besluiten die eindtijd op te rekken
tot 22.00 uur.
Ook bij sport zullen bezoekers waarschijnlijk weer welkom zijn.
De opening gaat vrijwel zeker gepaard
met voorwaarden zoals afstand houden,
beperkte bezoekersaantallen en een
coronatoegangsbewijs.

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

Aanbouw Molen “De Duffelt”
in Kekerdom gestart
Aannemersbedrijf Spann-Eerden uit Voor informatie: Info@molendedufMillingen aan de Rijn is gestart met de felt.nl
aanbouw van een ontmoetingsruimte
en werkplaats in de belt
van de molen de Duffelt.
Na een lang traject in de
vergunningverlening is
door
de
Omgevingsdienst Regio
Nijmegen namens de
gemeente Berg en Dal
besloten dat zij een positief besluit hebben genomen. Gezien de status
van molen betekend dit
dat een groot aantal partijen hiermee moesten
instemmen. Te denken
hierbij
aan
de
Rijksdienst
voor
Cultureel
Erfgoed
(namens de minister van
OCW)
Provincie
Gelderland,
Gelders
Genootschap en commissie
Ruimtelijke
Kwaliteit/Subcommissie
Cultuurhistorie gemeente Berg en Dal. Ontwerp
is van de architect Wil
Janssen uit Beuningen.
Gepland is dat de aanbouw rond september
2022 gereed is, wij hou- Afgraving van de belt van de molen door Kuijpers Grondwerken & bestrating in opdracht van Spann-Eerden.
den u graag op de hoogte.
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Wie heeft het
‘Bleekstertje’
versierd?
Het beeld van de ‘Bleekster’ in hartje
Beek, tegenover Hotel ‘t Spijker, is
onlangs opgefleurd. Een onbekende
heeft een schitterende bloemenmala om
haar nek gehangen. Het ziet er heel
mooi verzorgd en kleurrijk uit en het
geeft een leuke, positieve uitstraling.
En positiviteit kunnen we deze tijden
wel gebruiken. Wat een kunst.
Foto: Onno Swart

Vooraanzicht molen

2G+ regel in Duitsland
Duitsland is overgegaan op een
2G-plusbeleid voor restaurants en
cafés, wat betekent dat naast het tonen
van een vaccinatie- en herstelbewijs
ook een coronatest verplicht is. De
testverplichting geldt niet voor mensen die een boosterprik hebben
gehad. Ook voor binnensport en
zwembaden geldt de 2G+ regel.
In winkels geldt de 2G-regeling, daar is
de extra test niet nodig.

Uitslag puzzel

Ooievaars in de Ooijpolder
Het lijkt er op dat veel ooievaars deze
winter in Nederland zijn gebleven. Bij
de omgevallen paal in Kekerdom lopen
de ooievaars al weer een tijdje rond,
maar helaas kunnen ze nog geen
gebruik maken van hun oude vertrouwde nest. Het is wachten tot er een nieuwe paal gezet wordt.
In Erlecom/ Wercheren zijn de ooievaars al gesignaleerd op het nest tegenover de boerderij van Zeger
Stappershoef en schuin achter zijn
boerderij op het nest bij de familie
Verweij. En ook het nest bij
Oortjeshekken werd alweer bezocht,
maar daar moet waarschijnlijk eerst
“gemaaid” worden.

Het was de bedoeling in deze Rozet de
winnaars van de knipselpuzzel bekend
te maken, maar de schilder was bezig
op ons kantoor en het ontbrak simpel
aan de werkruimte om al die honderden
oplossingen te sorteren.
U moet nog een krantje wachten dus.

Het ooievaarsnest bij Oortjeshekken

Foto: Ton Rutten

‘Gruusbêkse Passion’ zorgt voor kippenvel

Ooijverwintervaars

GROESBEEK. Dit was de kop in de Gelderlander op 19
april 2019. Voor het eerst was er in Groesbeek een Passion
concert met twee dagen een bomvolle kerk, en nog mensen
teleur moeten stellen. De samenwerking tussen Fanfare
Jubilate deo, Trente Plus, Music on Demand, Bas als Jezus,
Marcel als Judas, Ineke en Yvonne als Maria, Roland als
Pontius Pilatus en vele anderen. Geweldig was het van alle
kanten ook alleen maar lof
Dit jaar was het plan om weer minstens voor evenveel kippenvel te gaan zorgen de 2e editie van de Gruusbêkse
Passion. De voorbereidingen waren in volle gang al meer dan
een halfjaar. Uitzoeken van muziek , overleg met parochie
over het gebruik van de kerk, repetitie van koor, solisten,
band en Fanfare.
En toen kwam de zoveelste lockdown en lag weer alles stil.

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid
Afgelopen week hebben we na veel wikken en wegen moeten besluiten dat het geen haalbare kaart is om in april de
evenement weer te organiseren en hebben we met pijn in het
hart besloten het te verplaatsen naar Pasen 2023.
Dus reserveer alvast in u agenda 7 & 8 april 2023.

GL02
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T

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



Kleve, Briener Straße 43
(Tegenover De Trinkgut inrit)



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

Inname: alleen maandag van 10-15 u. ivm corona
Industrieweg 19, Groesbeek - 06-11199935
Email: kringloopgbk@hotmail.nl
www.kringloop-groesbeek.eu

MEGA
KORTING

Kranenburg:
Donsbrüggen:

Mon-Son 11.00 - 21.00 Uhr
Dien-Don 11.30 - 20.00 Uhr. Fr 11-20.30.
Sa: 11.30-20.30
So: 16.00-20.30 Uhr. Mon - Ruhetag

Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de

Toegang alleen met 2G regel
(gevaccineerd of genezen)

De absolute prijsknaller
Lampen • Verlichting • LED en restanten

Voor het juiste klimaat
c.v. installaties, zonne energie, warmte pompen
sanitaire installaties, water- en gasinstallaties,
dak- en zinkwerk en airco’s

47533 Kleve Briener Straße 43
XOX-Gelände
(tegenover de Trinkgut inrit)

Tel/Fax (0 28 21) 98 05 64

Verse worst fijn/grof

500 gram

Verse Kipfilet alle soorten

500 gram

Wij verheugen ons op uw bezoek!

€ 5.25

Ma.Vr. van 10.00 - 19.00 uur - Za. van 10.00 - 16.00 uur

Bak erwtensoep +
gratis rookworst

500 gram

Div. Italiaanse vleeswaren

100 gram

Hausmacherleverworst

100 gram

€ 4.45

Inh. Mike Jedwill

www.lampen-udo.de

-JFTLFT8FOHT 6578 J, LEUTH
Tel. 024-3738441

€ 7.95

www.wwinstallaties.nl
Lid van:

€ 2.45

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

€ 0.99

Div stampotten en lekkere Hache
lekker makkelijk
Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Actie geldig 27 januari-5 februari

Bezorger
gezocht

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

voor

RAMEN - DEUREN - SERRES

Markt Millingen klein maar fijn!
Proef onze heerlijke aanbiedingen
Iedere woensdagochtend op de Millingse markt aan het Kastanjeplein
vindt u verse vis, divers brood en verse groenten en fruit. Knip de bon
uit, lever deze in en proef de heerlijke aanbieding.
✁
✁

‘t Stoepje

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

✁
A.G.F. Zondag

wijk: tussen
de kerk en
Tivoli

Vishandel van Rijswijk

Electro installaties
Camera beveiliging

Gratis HaverCranberry koek

4 lekkerbekken €10,of 1 lekkerbek €3,-

Bloemkool €1,Ananas €1,-

De Rozet in
Berg en Dal

M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Bezorgdienst
Elyseese Hof
Richard Moleman,

tel. 06-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com
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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

Wat is er te doen in:
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
-12.2. snertactie Cavalieren
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-29+30.1. Sjef Nilwik
GROESBEEK
-1.2. 10-12u. digitaal café, bibliotheek
-5.2. 10-14u.open huis st. 2e-hands zorghulpmiddelen, Reestraat 5
-8.2. 20u. boekbespreking Ds. Dorst, serre
prot. kerk

Snertactie C.V.
de Cavalieren
12 februari
Het gaat dit jaar weer
door! Maar weer een
beetje anders dan
anders…
BEEK. Op zaterdag 12 februari a.s.
gaat de snertactie weer plaats vinden.
Wat gaan we dit jaar niet doen? We
trekken niet met hele gevolg huis-aanhuis door Beek en we staan niet met de
kraam bij Nico de Witt.
Wat
gaan
we
wél
doen?
Thuisbezorgen!
We komen de soep op bestelling bij u
thuisbezorgen! Wij bezorgen de vers
gemaakte soep coronaproof in een
bakje bij u thuis. Bestellen kan via onze
website: www.decavalieren.nl of lever
de folder in bij het speciale inleverpunt
bij supermarkt de Witt (liefst vóór vrijdag 4 februari). Wij bezorgen de soep
in het gebied Beek, Ubbergen, Berg en
Dal, Ooij, Leuth en Nijmegen-Oost.
Heeft u geen folder meer? Geen probleem, er liggen er nog genoeg bij het
inleverpunt.
De jaarlijkse snertactie bestaat inmiddels alweer 28 jaar en wordt ook dit
jaar mede mogelijk gemaakt door de
inzet van de vele vrijwilligers, het keukenpersoneel van Kalorama, sponsoren en bezorgers die voor deze actie
de voertuigen ter beschikking stellen.
De opbrengst zal ook dit jaar weer
geheel ten goede komen aan de activiteiten die wij voor de gehele Beekse
carnavalsgemeenschap organiseren.
De snertcommissie bedankt u voor uw
ondersteuning en wenst u alvast smakelijk eten!
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COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533
F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com
De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: 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

INTERNATIONALE KEUKEN
BALKANSPECIALITEITEN

EL TORO
IS OPEN, WELKOM!
GROTE ZAAL / GROOT TERRAS
Telefonisch reserveren mogelijk

Große Straße 80, Kranenburg
Tel.: 0049-2826-419

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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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
Met spoed gezocht: zachtmoedige, betrouwbare &
kordate secretaresse voor
zzp'er (Beek). Betr.: agendabeheer, facturatie, mail
en overzicht. Kleine aanstelling (2-4u/wk). Mail
Frouk:
Dialooginbedrijf
@gmail.com
Slanke
ondernemende
wereldse vrouw, in D
grensgebied wonend, wil
graag een plezierige evenwichtige gentle man leren
kennen b.v. uit omgeving
Nijmegen, Beek, Berg en
Dal, Kranenburg, Kleve.,
etc. Eine gute Prise Grips,
Humor, Zuversicht und eine
gewisse
Leichtigkeit
gemengd met een dosis
savoir vivre ergibt onze
vriendschap. Graag 73-75
jaar. Reacties via Whatsapp
0031-6 27 29 30 11 of brieven onder nr. 250122 aan
de Rozet, Rijksstraatweg
92a, 6573 DB Beek

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

inleveradressen

3,00

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

4,00

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

In de leeftijd van bijna 105 jaar hebben wij
onze lieve moeder, ﬁjne schoonmoeder, gezellige
grootmoeder en trotse overgrootmoeder met liefde
losgelaten

EVERDINA PETRONELLA ALIDA
Ynema-van den Akker
Evie
Je wilde nog zoveel,
maar had niet meer de kracht.
Moedig ging je door, steeds weer,
tot op het laatste moment
het wilde niet meer..........

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Gekomen tot de leeftijd der sterken is na een leven dat
gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid,
bezorgdheid en liefde toch nog onverwachts
van ons heengegaan onze lieve moeder

weduwe van
Hennie Ynema
Overleden 16 november 2006
* 17 maart 1917
Ede

† 16 januari 2022
Groesbeek

Apeldoorn: Peter Ynema
Marloes en Richard
Marjolijn en Jacco
Ooij: José en Ton Hoefnagel-Ynema
Millingen a.d. Rijn:
Sjoerd en Inette
Seoul:
Sietze en Jiji

Mia van Baal-Creemers
Maria Everdina



De achterkleinkinderen van oma en oma-oma
Maikel, Sem, Luuk en Maartje

c Beek-ubbergen, 14 januari 2022

5 Ubbergen, 10 april 1930

Correspondentieadres:
Loeffenstraat 42
6576 DV Ooij

weduwe van

Karl van Baal

Haar afscheid heeft in familiekring plaatsgevonden.

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

Dankbetuiging

Astrid

Wij doen alles voor uw auto
Wilgenlaan 30, 6573 XJ Beek

In besloten kring hebben wij afscheid van
onze lieve moeder genomen.

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Wij willen u graag hartelijk bedanken
voor uw betrokkenheid en aandacht die
wij ontvingen bij het overlijden en afscheid
van mijn lieve man, onze geweldige vader
en opa

Jan Habraken

Te koop gevraagd antieke
snijmachines, alle merken
Zie voorbeeld foto

• grondwerk • (sier)bestrating
• tuinaanleg • sloopwerk
• rioleringswerkzaamheden

Gelieve alles aanbieden
roestig enz
geen probleem !

Alle attenties, kaarten en bloemen hebben
ons goed gedaan.
Het verzacht de pijn en het verdriet.
Els,
Marieke en Victor,
Peter en Renate
Jeroen
en kleinkinderen

Driessen Grondwerken
www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557

TIJKA
06 19439537

Exclusief uw flyer of folder
mee in de Rozet?

Dankbetuiging
Wij willen graag iedereen bedanken voor
de lieve woorden, kaarten en bloemen
na het overlijden van onze lieve moeder
schoonmoeder en oma

Trees Wieland - de Vries

mail naar bezorgdienstderozet@gmail.com
of bel naar 06 - 2350.2075
Sido
Si
do
one
ne K
orse
or
se & Eveline
Eve
velliine
ne de
de Lange
Lan
La
nge
ng
Sidone
Korse

Namens .
Jan Wieland
Kinderen en kleinkinderen

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

G. van Leeuwe b.v.
sinds 1926
Grafstenen, sierurnen en bouwwerken
Wij leiden u graag eens rond in onze showroom en werkplaats!
Tarweweg 15
6534 AM Nijmegen
tel. 024-3774776
www.gvanleeuwe-natuursteen.nl
info@gvanleeuwe-natuursteen.nl

ZAKELIJK

Hardloopcursus voor beginners
Op dinsdag 1 maart a.s. start bij
de Nijmeegse Funrunners de
beginnerscursus hardlopen.
De trainingen worden gegeven door deskundige en
ervaren trainers. Deze cursus duurt 12 weken met
wekelijks 2 trainingen op
dinsdagavond om 20.00 uur en
zaterdagochtend om 9.30 uur.
Doordeweeks zijn de intervaltrainingen en in het weekend de duurlooptrainingen.
We trainen in de omgeving van
Heumensoord, het park Brakkenstein
en campus universiteit/HAN.

Na de cursus ben je in staat om
ruim een half uur aan één stuk
hard te lopen en kun je eventueel doorstromen in de
bestaande hardloopgroepen
van onze vereniging. Naast
de hardloopgroepen hebben
wij overigens ook een groep
gezellige en sportieve wandelaars.
De cursus kost € 75,00.
Aanmelden/info:
info@nijmeegsefunrunners.nl
Website:
www.nijmeegsefunrunners.nl

De bus van Breng rijdt voorlopig
nog niet door het dorp Ooij
Op de Facebookpagina van de gemeente en op de site van Breng stond aanvankelijk dat op 10 januari de bus eindelijk weer door Ooij zou rijden (langs de Sprong)
want de werkzaamheden op Nassaustraat waren klaar.
Sinds vorige week dinsdag staat op de site van Breng 25 februari vermeld als einddatum van de omleiding. De inwoners van Ooij moeten dus nog een maand naar
de Sint Hubertusweg.

Yoga agenda Ooijpolder
Januari 2022
Yoga in de polder leeft!
Met een aantal docenten hier uit de
Ooijpolder hebben wij alweer een paar
jaar terug de handen ineen geslagen.
Wij geven yoga en wij geven jullie,
bewoners uit de regio, graag een halfjaarlijks overzicht. Hieronder vind je
onze ‘Yoga agenda Ooijpolder’ voor de
periode januari – juli 2022. Zo kan je
zien waar je voor yoga terecht kunt, op
die dag in de week die jou goed uitkomt.
In september 2022 zullen wij opnieuw
een ‘Yoga agenda Ooijpolder’ plaatsen
in de Rozet, voor de daarop volgende
periode. Ieder half jaar zal één van ons
zich middels een kort artikel voorstellen, zodat je ziet welke yogadocenten
in de Ooijpolder les geven. Deze keer is
Ursula Laemers aan het woord, zie bijbehorend stukje tekst.
Ursula Laemers – Millingen –
Gezond bewegen - Yoga -Massage
(TCM - therapier - sport en ontspanning):
-Donderdag 18.30u -19.30u (inloop
v.a. 18.15u) Kulturhus te Millingen.
-Privé-yogales op afspraak.
-Massagetermijn op afspraak
Voor nadere info: tel. 06 – 1926 4961,
e-mail: ullalaemers@hotmail.com
Diwali Yoga Anne Kanters- Yoga &
Thaise Yoga Massage
Hatha Yoga, Yin Yoga, Easy Yoga
(ouderen), Yoga Nidra, Flow Hatha
Yoga, Meditatie, Yoga Coaching
Persoonlijk Traject, Yoga-Workshops,
Yoga-Vakanties, Thaise Yoga massage.
Online Yoga Thema pakketten en
Online Yoga Maandabonnement.
Maandag 9:00-10:15 en 10:30-11:30
en 18:30-19:45 en 20:00-21:15.
Dinsdag 9:00-10:15 en 18:30-19:45 en
20:00-21:15.
Donderdag 9:00-10:15 en 18:30-19:45
en 20:00-21:15.
Diwali Yoga Studio Schellingshof 7 in
Beek. Info Anne 06-55916785,
annekanters@diwaliyoga.nl,
www.DiwaliYoga.nl
én
www.DiwaliYogaOnline.nl
Maaike Kool – Kekerdom – Hatha
yoga:
-Dinsdag 19.00u – 20.15 u en 20.30 –
21.45 u Waard van Kekerdom te
Kekerdom.
- Tweemaandelijks op zaterdagmorgen
9.30 – 13.30 uur miniretraite ‘Roep
jezelf terug naar het nu’ (yoga, meditatie, ademwerk en yoga nidra) Waard
van Kekerdom te Kekerdom.
Voor nadere info: tel 06 – 1211 3384, email: info@maaikegeeftyoga.nl
Website: www.maaikegeeftyoga.nl,
Facebookpagina: Maaike geeft yoga
Stephi Kessel – Millingen – Yoga &
meditatie:
-Woensdag 10.00u – 11.30u èn 20.00u
– 21.30u (hatha) Heerbaan 208
Millingen.
-Donderdag 9.30u – 11.00u (hatha)
Heerbaan 208 Millingen.
-Workshop: yoga nidra, hormoon yoga,

meditatie & raja yoga. Privé les en live
internet yoga mogelijk. Sport massage,
aroma massage, tao massage, locatie
Heerbaan 208 Millingen.
Voor nadere info: tel. 06 – 4926 5244,
e-mail: s.kessel-mikoschek@gmx.de
Hennie Hukker – Ubbergen – Do-In
yoga en Hormoonyoga workshops
Do-In Yoga:
-Woensdag 9.15u – 10.20u en 10.30u –
11.35u De Refter Ubbergen.
-Woensdag 19.00 u – 20.05 en 20.15 21.20u De Refter Ubbergen.
Hormoonyoga workshops: data volgen
nog, zie website De Refter Ubbergen
Privéworkshop op aanvraag.
Shiatsutherapie,
locatie
van
Hasseltstraat 10 Beek
Voor nadere info: tel. 06 – 5188 7480,
e-mail: h.hukker@upcmail.nl
Website: www.shiatsutherapiebeek.nl
Laura Klinkenberg – Ubbergen –
The Art of Kundalini Yoga
-Kundalini yoga en meditatie op maandagochtend 9.00u - 10.15u Anahata
Nijmegen.
-55+ Kundalini yoga en meditatie op
maandagochtend 10.45u – 12.00u
Anahata Nijmegen.
-Privé Kundalini (groeps)les en
coaching op afspraak De Refter
Ubbergen
(locatie elders mogelijk).
-Art-Yoga workshops ‘Holding Space
for You’ De Refter Ubbergen
(locatie elders mogelijk).
-Piano-improvisatie-ligconcerten met
yoga en meditatie De Refter Ubbergen
(zie website voor data).
Voor nadere info: tel. 06 – 106 28 667,
e-mail: contact@theartofkundaliniyoga.nl
Website:
www.theartofkundaliniyoga.nl
/
www.ritualdesign.nl
Heel je lichaam – Beek – Diverse tijden en stijlen:
Elke dinsdag, vrijdag 1x per maand en
elke zondag, Heel je Lichaam (nieuw
adres!) Rijksstraatweg 251, 6573 CW
in Beek - Berg en Dal.
Voor tijden en info: www.heeljelichaam.nl, contactpersoon: Josefien
Glaudemans,
e-mail: josefien@heeljelichaam.nl
Angelique Brok-Verhoeven – Leuth –
Yoga yoga:
-Woensdag 19.00u – 19.45u stoelyoga.
Adem- + eenvoudige oefeningen en
meditatie.
-Even weken woensdag 20.00u –
21.00u yoga Vriendenkring Leuth.
-Oneven weken woensdag 20.00u –
21.00u digitale yoga live via internet
(yoga in je eigen huis). Voor nadere
info: tel 024 – 324 97 00, e-mail:
yogaindepolder@hotmail.com
Website: www.abvzielenzorg.nl
Wil je ook met jouw yoga uren in de
‘Yoga agenda Ooijpolder’,
neem dan contact op met Angelique
Brok-Verhoeven tel. 024 – 324 9700,
e-mail: yogaindepolder@hotmail.com
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Plaats voor nieuwe woningen
aan de Hauptstrasse in Wyler
Bob Rutten, eigenaar van het uitzendbureau Flexteam en woonachtig aan de
Haupstrasse in Wyler, laat het goederenperron van de oude grenspost in
Wyler slopen en gaat hier nieuwe
woningen bouwen. Rutten kocht de
locatie al in 2019. Een eerste ontwerp
om er 32 appartementen te bouwen
vond geen genade bij de Kranenburgse
gemeenteraad. ,,Te massief, past niet in
een dorp", was het oordeel. Een tweede
plan, dat nu ter tafel ligt in het
‘Rathaus’ in Kranenburg, kan wél op
instemming rekenen. ,,Ik wil er twee
twee-onder-eenkappers en twee vieronder-eenkappers gaan bouwen”, zegt
Rutten. ,,Ik denk voor de verkoop. Zo
pal op de grens moet daar ook vanuit
Nederland voldoende belangstelling
voor zijn.” Dit liet hij in de
Gelderlander weten.
Foto: Henk Baron
Wanneer de bouw gaat beginnen, is nog
niet bekend, maar de sloop van het goederenperron van de oude grenspost is

inmiddels wel aangevangen.
Bob Rutten is afkomstig uit Groesbeek.

Daar is hij nog hoofdsponsor van voetbalclub de Treffers.

Online info-bijeenkomst A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven
Het wordt steeds drukker op de A50
tussen de knooppunten Ewijk,
Bankhoef en Paalgraven. Er staan
vaak files op de snelweg zelf en de
aansluitende wegen. De drukte
neemt de komende jaren alleen maar
toe. Dat heeft economische gevolgen
en zorgt ook voor meer ongelukken.
Daarom is het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat samen met
de provincies Gelderland en NoordBrabant een MIRT-verkenning gestart
voor de A50 tussen de knooppunten
Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. De verkenning onderzoekt mogelijke oplossingen om de doorstroming en de verkeersveiligheid op dit deel van de A50
te verbeteren. Tijdens de digitale informatiebijeenkomst op 8 februari vanaf
19.00 uur tot 20.30 uur zijn belangstellenden en belanghebbenden van harte
uitgenodigd voor een nadere toelichting over het project.
Het vastgestelde MIRT-onderzoek uit
2019 maakt duidelijk dat het aanpassen
of verbreden van de A50 een oplossing
biedt voor de huidige en toekomstige
knelpunten. Bij aanvang van de MIRTverkenning lag de nadruk op het traject
tussen de knooppunten Bankhoef en
Paalgraven. Uit de geactualiseerde verkeersberekeningen blijkt echter dat een
verbreding tussen deze knooppunten
niet alle problemen kan oplossen én
ook knelpunten veroorzaakt tussen
Ewijk en Bankhoef. Daarom kijkt het
project verder en worden ook oplossingen tussen Ewijk en Paalgraven en een
verbreding naar 4 rijstroken per rijrich-

ting (tussen Bankhoef en Paalgraven)
onderzocht.
Het voorkeursalternatief
De verkenning levert uiteindelijk één
alternatief op dat de voorkeur heeft (het
voorkeursalternatief). De minister van
Infrastructuur en Waterstaat stelt dit
voorkeursalternatief vast. Bij het kiezen van het voorkeursalternatief wegen
ook de effecten op de omgeving en de
kosten en baten mee. Na het vaststellen
van het voorkeursalternatief volgt de
planuitwerking, waarin het voorkeursalternatief in detail wordt uitgewerkt.

Online informatiebijeenkomst
Op 8 februari organiseert het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat een
online informatiebijeenkomst. Deze
vindt vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur
plaats. De online informatiebijeenkomst wordt in de vorm van een videoconferentie (Microsoft-Teams) aangeboden. U kunt deelnemen door gebruik
te maken van deze link. De link kan
ook worden aangevraagd door uw
mailadres door te geven via A50ewijkbankhoefpaalgraven@minienw.nl.
Tijdens de online bijeenkomst is het
ook mogelijk om vragen te stellen via
de chat.

Millingen aan de Rijn: Gezond Bewegen
Zoeken jullie een uitdaging om
gezond te bewegen? Dit kan.
Graag stel ik mij voor:
Ik, Ursula Laemers, ben verpleegkundige in Millingen aan de Rijn.
Mijn lange werkervaring, zowel in ziekenhuizen en ook als wijkverpleegkundige, voer ik met liefde en enthousiasme uit.
In het jaar 2000 heb ik mijn yogadocent opleiding afgerond. Sindsdien
geef ik regelmatig lessen hierin.
Het is voor mij altijd een fijne uitdaging om anderen enthousiast te maken
om gezond te bewegen. Dit doe je b.v.
door yogahoudingen, waarbij je je
grenzen voelt en opnieuw leert te verkennen.
Door de opleiding als Therapeut

Integrale Lichaamsmassage, die ik
in 2013 heb afgerond, kreeg ik nogmaals een andere ‘kijk’ op ons
lichaam. Op afspraak geef ik individuele behandelingen, zowel therapeutisch als ook ontspannings- en sportmassages.
Sinds 2021, heb ik een yoga-groep in
het Kulturhus Millingen opgestart. Ik
ben heel dankbaar voor de positieve
feedback.
Graag start ik een 2de yoga-groep op
de donderdag. Deze begint dan om
16.30 tot 17.45.
Wanneer ik jouw interesse voor
‘Gezond bewegen’ heb gewekt mag
je met mij contact opnemen: Mobiel:
06 - 19264961 of mail:
ullalaemers@hotmail.com

De markt in Millingen
Producten onderscheiden zich qua smaak, kwaliteit en prijs
A.G.F Zondag is een familiebedrijf dat al meer dan 100 jaar
bestaat. De specialist in de verkoop van groenten en fruit
ging over van opa op vader en vervolgens op zoon.
"Mijn opa en vader zijn nog langs de deuren gegaan met
paard en wagen in Oss en omgeving", aldus Kees Zondag.
"Nu staan we vijf dagen in de week op de markten. Op dinsdag en zaterdag in Oss en verder in Berkel-Enschot,
Millingen aan de Rijn en Bennekom. In de zomer staan we
ook nog regelmatig op braderieën, dat is erg gezellig. Verder
leveren we aan horecagelegenheden, kinderdagverblijven en
bedrijven."
Avontuur
Zondag ziet iedere dag weer als een nieuwe avontuur. "We
beginnen de dag om 4.15 uur en vertrekken dan naar de
plaats van de markt. Die markten duren tot ongeveer 13.00
uur. Dan is het inpakken en weer naar de loods toe. Daar
staat onze voorraad mandarijnen, hand- en perssinaasappels.
Mijn vader en ik rijden daar heel Nederland voor rond om de
juiste partij ertussenuit te halen. Dat doen we echt door langs
te gaan en zelf te proeven. Handel kun je niet via de telefoon
kopen. Die juiste partij nemen we mee in de vrachtwagen en
slaan we op in de cellen in de loods zodat we een week vooruit kunnen. De week erop doen we hetzelfde."
Kwaliteit
Hij vervolgt: "Het allerbelangrijkst is om ervoor te zorgen
dat onze producten zich onderscheiden qua smaak, kwaliteit
en prijs. We rijden de boeren af om dagverse producten te
halen. Samenwerken met lokale telers geniet onze voorkeur.
Het zijn er teveel om op te noemen, maar bijvoorbeeld de
kersen, aardbeien, appels, bloemkool, witlof en boontjes zijn
zo'n mooie producten. En het zijn eerlijke producten, want

we zien het zelf bij de boeren groeien." De werkdagen zijn
lang, maar ze doen het met veel passie en plezier. "We zijn
zes dagen in de week van vroeg tot laat bezig met ons werk.
Dit alles om een topproduct te leveren aan onze klanten."
Uniek
Hij geniet van het werk en het contact met de klant. "We
staan al ontzettend lang op onze markten zodat wij de klant
goed kennen en de klant ons. Ze hebben ons echt allemaal
zien groeien en oud zien worden. Een praatje is dan ook
altijd gezellig en hoort er helemaal bij. Verder is de markt
uniek door de sfeer en het contact met de mensen. Gewoon
even snel wat proeven of we staan altijd klaar voor advies."
Volg ons op Facebook. Aardappels, Groenten en Fruit
Zondag

De Rozet
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Rijwielhandel
Bruinewoud

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

Brompton-dealer

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman, tel. 06-23502075

van Nijmegen en omstreken

wijk: tussen de kerk en Tivoli

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

Bezorger gezocht
voor De Rozet in
Berg en Dal

Personeel
Gevraagd

bezorgdienstderozet@gmail.com

HOTEL MILLINGS CENTRUM
Heerbaan 186
6566 EW Millingen a.d.Rijn

Nog munten of waardebonnen?
Tot 1 maart 2022 kunnen groene munten en
waardebonnen ingewisseld worden
bij het bestellen van een afhaal / bezorgmaaltijd.
Waarde munt: €2,60
Munten en waardebonnen zijn
niet inwisselbaar voor geld
Hotel Millings Centrum
Heerbaan 186
Millingen aan de Rijn
Telefoon: 0481-431204
www.millingscentrum.nl

Klussief

Maatwerk in onderhoud, timmerwerk & schilderwerk

Wij zijn opzoek naar nieuwe enthousiaste collega’s!

Kom jij ons team versterken?
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

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

J.C. JANSEN
JANSEN
J.C.

aannemersbedrijf B.V.
aannemersbedrijf
B.V.
Wij zijn er voor
- Nieuwbouw
- Verbouw/ aanbouw
- Renovatie/ onderhoud
Voor zowel particulier als zakelijk
Lieskes
Wengs44 6578
6578JK
JK Leuth
Lieskes Wengs
Leuth Tel.
Tel.024-6632601
024-6632601
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl

Alex Joosten
Personal Training | Voeding | Coaching

-

Scan voor
meer informatie

Personal training
Duo training
Small group training
Senioren training

10% g
in
t
r
o
K

Met deze voucher krijg je nu 10%
korting op de eerste 5 lessen.
www.alexjoostenpersonaltraining.nl
w
ww
alex
alexjoostenpt@gmail.com

C U LT U R E E L

Expositie in het Kerkje van Persingen

Sjef Nilwik 29 en 30 januari
Sjef Nilwik exposeert schilderijen en
tekeningen. Hij is bioloog en natuurliefhebber. Tekenen en schilderen spelen van jongs af aan een rol in zijn
leven. Eenvoudige foto’s, gemaakt tijdens wandelingen en fietstochten, vormen de aanleiding voor schetsen en
schilderijen. Het is figuratief werk,
maar gaandeweg het schilderen krijgt
het een eigenheid en drukt het een sfeer
uit van de schoonheid van het landschap, de lucht, het water, het licht, de
leegte, de stilte. De Ooijpolder en
Terschelling zijn favoriete inspiratiebronnen. Ook een bosbodem kan een
aanleiding zijn.

afstand houden, een mondkapje dragen
en mogelijk controle QR-code.

GROESBEEK. In het dinsdag 8 februari en 8 maart 2022 komt Ds. Johan
Dorst weer naar Groesbeek om twee
boekbesprekingen te doen. We zijn blij
om hem na een afwezigheid van twee
jaar weer te mogen begroeten.
Hij gaf ons de titels van twee boeken
die hij wil gaan bespreken. Hieronder
een korte toelichting.

De corona -maatregelen zullen waarschijnlijk nog van kracht zijn, dus handen ontsmetten, anderhalve meter

Langs de Waal
Een podcast van het Besiendershuis

Concerten binnenkort:
Dinsdag
25
januari
Niederschlagsmengen
–

2022:
Roger

Het geheim van de Guccikoffer –
Pauline Terreehorst
Bij Sotheby’s biedt Pauline Terreehorst
in 2004 op een vintage Gucci-koffer. Er
blijken jurken, bontkragen en kanten
voiles in te zitten. Maar ook albums
met ansichtkaarten, van een moeder en
een dochter die tussen 1900 en 1940 in
een kasteel onder Salzburg woonden.
Die moeder leefde tijdens de gruwelijkste jaren van de twintigste eeuw.
Het geheim van de Gucci-koffer opent
een poort naar een wereld die verdwenen is, naar steden die nu in andere landen liggen en hun naam verloren. Naar
adellijke families die in MiddenEuropa op grote landgoederen woonden, waar de vondst van kolen en ijzer
tot fortuinen leidde.
Ook hier willen we kijken naar de rol
van de kerk op het gehele gebeuren tussen de beide wereldoorlogen.

Voor beide bijeenkomsten geldt:
• Graag vooraf aanmelden per mail:

Sigrun Hintzen - bevlogen duizendpoot onmisbaar voor Kleef
KLEEF. Het cultuurlandschap van Kleef en omgeving
zou er zonder Sigrun Hintzen
vrijwel zeker anders uitzien.
Met haar bevlogen stijl, passie voor kunst(enaars) en persoonlijke betrokkenheid drukt
de geboren en getogen
Kleefse een belangrijke stempel op het artistieke aanbod
van de Zwanenstad.
Muziekliefhebbers kennen
Sigrun van de vele – vanwege
corona helaas soms afgelaste
– concerten in de Klever
Stadthalle en andere locaties.
Hierbij valt de spannende
afwisseling van enerzijds
gevestigde klassieke ensembles en anderzijds opkomend
experimenteel jong talent op.
Het is juist die variatie die
Sigrun Hintzen zoekt, ze wil
haar publiek blijven verrassen. Voor elk concert schrijft
ze een klinkende tekst die
voor zowel ingewijde als
nieuwsgierige ‘beginners’
geschikt is. Informatie die je
graag bewaart. En dan is het er zogenaamde “Das Dritte Ohr”, waarbij
musici voorafgaand aan het concert een
half uur (doorgaans van 19.00-19.30
uur) vertellen over zichzelf en het programma van die avond. Het is juist dit
contact tussen musicus en toehoorder
waar het haar om te doen is. Zelf blijft
ze liever op de achtergrond, behalve als
ze de musici na het optreden bedankt
met een mooi boeket bloemen. Wie
Sigrun Hintzen kent weet dat een deel
van het applaus ook voor haar bedoeld
is.

Nederland.
Teder, sensitief en tastend zoekt
Brokken in oude brieven van zijn moeder naar de vrouw die gedurende haar
leven altijd een onbekende voor hem
was gebleven.
We willen kijken naar het leven in
Nederlands Indië in de jaren 1930/40
en naar de vorm van zendingsdrang van
de Nederlandse kerken.

Plaats: De Serre van de Protestantse
Kerk, Kerkstraat 18 in Groesbeek
Data: dinsdag 8 februari en 8 maart
Tijd: 20.00 uur

Beluister de afleveringen in je favoriete
podcastapp,
of
hier:
https://anchor.fm/langs-de-waal

Bijzondere foto-expositie in
Marikenhuis in Nijmegen
Donderdag 3 februari om 12.00 uur,
opent het Marikenhuis een bijzondere
tentoonstelling: ’Touched’ (‘Geraakt’).
Op vrijdagmiddag 4 februari, 13.00
uur, is in het Marikenhuis de publieksopening van deze fototentoonstelling,
in het kader van de open dag ter gelegenheid van Wereldkankerdag 2022
Deze expositie in het Marikenhuis,
inloophuis voor iedereen geraakt door
kanker, loopt daarna tot 1 mei 2022,
gratis toegang. Openingstijden: maandag t/m donderdag, 13.00 – 16.00 uur.
Geraakt
TOUCHED
‘We doen dit samen’, zei fotograaf
John Kraft de dag nadat zijn vrouw
Debora Heijne te horen had gekregen
dat ze borstkanker had. Vervolgens
stelde hij, bijna intuïtief, voor om het
hele traject vast te leggen in beeld. ‘Het
zal wel een behoorlijk zwaar traject
worden…’.
John Kraft: ‘Ik besefte toen nog niet
wat de meerwaarde van het fotograferen zou zijn voor zowel mij als voor
Debora. Het niet alleen maar ondergaan van het medische behandeltraject
maar daarin ook een creatieve rol vervullen, bleek voor ons allebei zeer
positief uit te werken. De serie gaat
voor mij over zelf de regie nemen, je
overgeven, afscheid en omhelzen. Maar
ook over de kracht van het maken!’
De intieme foto’s van het proces van
John en Debora zijn inmiddels diverse
malen getoond bij bijzondere projecten. En nu dan voor het eerst als een
foto-expositie in het Marikenhuis. De
foto’s laten zien dat het inzetten van

creativiteit tijdens een zwaar medisch
traject een absolute meerwaarde kan
hebben. John: ‘Vaak hoorden we dat
mensen soms makkelijker over hun
eigen traject konden praten na het zien
en delen van de foto’s’.
Acceptatie van het nieuwe lichaam en
daar letterlijk beeld aan geven, naast
natuurlijk de lol van het maken, spelen
bij de serie ‘Touched’ een belangrijke
rol. Naast de reportagebeelden tijdens
het behandelproces heeft John diverse
keren Amazone-achtige foto’s gemaakt
met Debora als Amazone. John:
‘Deborah en ik vinden het een grote eer
dat onze serie foto’s vanaf 3 februari
wordt
geëxposeerd
in
het
Marikenhuis’.
Debora: ‘De Amazones, een strijdbaar
en heldhaftig volk van alleen vrouwen,
sneden volgens de mythe hun rechterborst af, zodat zij al paardrijdend beter
pijl en boog konden hanteren. Ik was
negen jaar toen mijn vader dit verhaal
vertelde, dat maakte diepe indruk op
me. Toen nog zonder het besef hoe dit
verhaal mij later hielp om mijn nieuwe
lichaam na een borstamputatie op een
andere manier te bekijken. Ofwel:
mezelf identificeren met stoere en heldhaftige vrouwen vind ik zo gek nog
niet!’
Het Marikenhuis ligt aan de
Slotemaker de Bruïneweg 163 in
Nijmegen. De titel van de foto-expositie - Touched (‘geraakt’) - past goed bij
het Marikenhuis, inloophuis voor mensen geraakt door kanker.
www.marikenhuis.nl

Sigrun Hintzen met twee concertaankondigingen. De Kleefse cultuurambassadrice maakt zich sterk voor
muziek, literatuur & xxx in de
Zwanenstad.
Hanschel, Saxophon & Auryn Quartett
– Symbiose von Bläsersolo und
Streicherklang, Kammermusik von
enormer Dichte
Donderdag 24 maart 2022: lasst uns
lauschen – Sonat Vox mannenensemble
– Tenöre, Bässe und Altus-Stimmen:
Chormusik der Extraklasse und
Sternstunden der Vokalmusik
Informatie over de concerten is te vinden op www.kleve.de/de/inhalt/konzerte.

De Rozet

(Onder voorbehoud van de coronamaatregelen)

De tuinen van Buitenzorg – Jan
Brokken
Jan Brokken gaat in ‘De tuinen van
Buitenzorg’ op zoek naar de geschiedenis van zijn moeder, die in 1935 naar
Nederlands-Indië verhuisde en in 1947
terugkeerde naar een verwoest

vroeger, met het Waalbad? De podcast
luistert als een journalistieke zwerftocht langs de rivier; je weet eigenlijk
niet waarnaar je zoekt, totdat je het
vindt. Componist David Tonnaer voegt
een intrigerende muzikale laag toe om
deze luistertocht nog meer kleur te
geven.
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Boekbesprekingen Ds. Johan Dorst

Kerkje van Persingen, zaterdag 29 en
zondag 30 januari van 11.00 u tot 17.00
u.

Ken je dat verhaal van Oma Tent, die in
de zomers van de jaren ‘60 leefde in
een tent aan de Kaliwaal? Wist je dat er
een scheepsingenieur is uit Druten, die
gespecialiseerd is in vervoer van
extreem gevaarlijke chemicaliën,
bedoeld om de riolen van Parijs te reinigen? En heb je gehoord van de schippersvrouw die aan boord trouwjurken
naaide?
De stad is één groot vat van verborgen
verhalen en ongeschreven geschiedenissen, die verloren gaan als we niet
opletten. In 2017 lanceerde het
Besiendershuis een verhalenbank met
audioverhalen over de Waal en de
Benedenstad. Lange interviews met
mensen die hun leven langs of op de
rivier doorbrachten. Nu worden deze
verhalen in een nieuw jasje gegoten, in
een podcast over leven en werken langs
de Waal.
Podcastmakers Dennis Gaens en Jozien
Wijkhuijs bespreken de interviews van
toen, en breien de losse eindjes aan
elkaar. Zou de boot van Louis en Leidy
nog bestaan? En hoe zat dat eigenlijk
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Debora als Amazone

Foto: John Kraft

w.moll@kpnmail.nl of per telefoon:
(024) 397 43 53.
• Een vrijwillige bijdrage in de kosten
wordt op prijs gesteld.
• We gaan er vanuit dat u gevaccineerd, genezen of getest bent.
• En dat u bij klachten thuis blijft.
• We houden zoveel mogelijk afstand
en dragen een mondmasker bij binnenkomst en verplaatsing binnen de kerk.
P.S. Als er een avond-lockdown vanaf
20.00 uur komt, gaat het niet door!!

Nieuw boek van
Leuthse auteur
Willemijn Kranendonk (1994) uit
Leuth brengt binnenkort een boek uit
getiteld De Geliefden. Ze is schrijver en
dichter, voor zowel kinderen als volwassenen. Sinds een jaar woont ze in
Leuth en momenteel volgt ze de master
Jeugd-literatuur aan de Universiteit van
Tilburg. Ook werkt ze aan haar eerste
kinderboek, dat in mei 2022 zal verschijnen. De Geliefden is haar
debuutroman en verschijnt op 28 januari 2022.
De Geliefden vertelt het verhaal van
Jacqueline en Rosa. Als twintigers hebben ze een intense relatie, maar als er
keuzes over de toekomst gemaakt moeten worden, gaan ze uit elkaar. Na de
breuk slaan ze ieder een tegenovergestelde richting in. Jacqueline maakt carrière, hijst zich dagelijks in kostbare
mantelpakken en koopt een Range
Rover omdat alle mannen bij haar op
kantoor ook zo’n auto hebben. Rosa
gaat daarentegen op zoek naar een
holistischer manier van leven, heeft
geen vaste verblijfplaats, werkt op
boerderijen en boomgaarden in Italië,
Noorwegen en Ierland en is altijd platzak. Na veertig jaar, als Rosa het zwerven moe is en Jacqueline net met pensioen is gegaan, kijken ze terug. Ze vragen zich af of de keuzes die ze gemaakt
hebben – weggaan of blijven, werken
of losbreken – de juiste waren. Hebben
ze geleefd zoals ze wilden? Zijn ze veranderd na al die jaren? En waarom blijven ze aan elkaar denken? In haar
weergaloos geestige en trefzekere
debuut maakt Willemijn Kranendonk
de rekening op van twee uiteenlopende
vrouwenlevens.
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SENIOREN

Riet en Geert Arens uit Erlecom
50 jaar getrouwd

Mia vd MeeEeren uit Ooij
overleden

De Rozet
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Op 14 januari waren Riet en Geert
Arens-van der Ende (beiden 73 en
woonachtig in Erlecom) 50 jaar voor de
kerk getrouwd. Ze trouwden op 15
november 1971 in het gemeentehuis
van Naaldwijk, waar Riet vandaan
kwam, waarna daar in Naaldwijk op 14
januari 1972 ook het kerkelijk huwelijk
gesloten werd.
Geert, afkomstig uit Beek, leerde Riet
kennen in Beek, toen zij daar op vakantie was in het Pius, dat toen nog een
jeugdherberg was. Vervolgens reisde
hij veelvuldig vanuit Beek, soms op de

brommer, naar Naaldwijk. Na het trouwen gingen ze wonen in Erlecom, waar
ze nu nog steeds wonen. Geert was in
zijn werkzame leven monteur van
bedrijfswagens en Riet was interieurverzorgster. Samen kregen ze twee
zoons en zes kleinkinderen.
Vanwege de coronaregels is het feestje
nog even uitgesteld en werd het alleen
in huiselijke kring gevierd. De kinderen
hadden voor een groot bruidspaar voor
hun woning gezorgd. Gouden bruidspaar, van harte gefeliciteerd!
Foto: Henk Baron

Na enkele dagen van hoop en vrees is
vrijdagavond 14 januari Mia vd MeeEeren uit Ooij op 73-jarige leeftijd in
het Radboudziekenhuis te Nijmegen
overleden. Wij
wensen
haar
man Henk, alsmede de rest
van de familie
en
vrienden
heel veel sterkte
bij het verwerken van dit
grote verlies.
Foto:
Henk Baron

INTERNATIONALE KEUKEN
BALKANSPECIALITEITEN

EL TORO
IS OPEN, WELKOM!

Ooijse
Klinkertjes
Pedicure en Beautysalon

Calendula

Medisch pedicure
Dennenstraat 20, Millingen
06-45750453
www.voetenbeauty.nl

Digitaal Café
Wil je iets meer weten van de computer, laptop, tablet of telefoon?
Kom dan dinsdag 1 februari van 10.00
tot 12.00 uur naar het Digitaal Café in
de bieb in Groesbeek!
Je kunt er met je vragen terecht en zelf
ook werken onder het genot van een
kopje koffie/thee. Het Digitaal Café
Groesbeek is een initiatief van
Bibliotheek Groesbeek en KBO
Groesbeek/De Horst. De inloop is vrij,
je bent van harte welkom.

GROTE ZAAL / GROOT TERRAS
Telefonisch reserveren mogelijk

Große Straße 80, Kranenburg
Tel.: 0049-2826-419

4 generaties
BEEK. Op de foto 4 generaties v.l.n.r. moeder Manon Erinkveld, overgrootmoeder Bep Maas-Arts, Lena v.d. Vegt en oma Wilma Vlaanderen-Maas.

KBO Beek is er ook in 2022 voor u
De seniorenvereniging van Beek, de
KBO Beek met zo`n 400 leden, is een
zelfstandige vereniging, lid van KBO
Gelderland en de Unie KBO, altijd en
overal in beweging waar het gaat om
uw belangen te behartiging op landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau, denkt u aan de AOW, uw
pensioen, uw welzijn, uw woongenot,
inkomen en koopkracht en alles wat u
verder helpt om zelfstandig fijn te kunnen leven. Uw gegevens worden
beschermd volgens de AVG regels, de
privacywetgeving.
De KBO Beek is ook sportief, wacht
dacht u van;

Huis is Ooij beklad uit protest

Foto: Henk Baron
In Ooij is een seniorenwoning beklad
door iemand die het niet eens is met het
toewijzen van seniorenwoningen aan

Wim Reijnen
overleden
Recent is Wim Reijnen overleden. Wim
was vanaf 1 jan 1976 lid van het CDA.
Hij was ook lid van het interim-bestuur
CDA Millingen, Ubbergen en
Groesbeek en heeft de fusie van die
drie gemeenten mede bepaald. Voor de
herindeling was Wim gemeenteraadslid
van de gemeente Beek-Ubbergen. Wim
was een aimabele, zachtaardige man.
Het CDA-bestuur van de afdeling Berg
en Dal dankt Wim voor alles wat hij
voor de gemeenschap heeft gedaan.

Wandelen, fietsen, Bewust Ouderen
Fitness, lijndansen, koersbal, in het
Kulturhus biljarten, kaarten, sjoelen,
dart en andere spellen spelen. Graag
nog andere activiteiten, u vraagt en wij
proberen het mogelijk te maken.
Tijdens deze vervelende periode is
natuurlijk alles aangepast en aan enkele activiteiten wordt op een andere
manier invulling gegeven.
En natuurlijk onze themamiddagen met
veel educatie over bij voorbeeld,
wonen, gezondheid, levenseinde, zelfstandigheid, maar ook over financiën
en informatica.
Ook de gezelligheid wordt niet vergeten, de KBO Beek zorgt ervoor dat u er
voor u geen sociaal isolement ontstaat
Maar ook onze culturele uitstapjes door
het jaar heen zijn inmiddels vermaard
en graag en goed bezocht. (zie foto)
Door een zeer actieve activiteitencommissie voor u iedere keer weer met veel
zorg uitgezocht en terdege voorbereid.

De KBO Beek is kleurrijk, er is bij ons
plaats voor alle gezindten en staat ook
open voor mensen van alle seksuele
geaardheden.
Senior zijn is een waardevolle levensfase, er is veel te delen vanuit hun wijsheid en levenservaring, daarom is
iedereen van harte welkom om mee te
doen aan onze veelzijdige activiteiten
en activiteiten zelf aan te brengen.
De KBO Beek, is en blijft met een active activiteitencommissie ook tijdens
het coronavirus altijd bezig om u, als
lid, te voorzien van informatie en andere zaken die een opkikker zijn voor u.
Als lid van de KBO Beek, geniet u niet
alleen van ons uitgebreide programma,
maar ook van tal van kortingen, meer
dan 50 bedrijven in onze gemeente
Berg en Dal, de ziektekostenmaatschappijen VGZ, CZ en het Zilveren
Kruis staan voor u klaar om u als lid
van de Seniorenvereniging KBO Beek,
bij hen te mogen begroeten. Nu nog
met korting op uw basispremie.
Waarom nog wachten met lid worden,
dit is het moment, genieten van alles
wat de KBO Beek u te bieden heeft en
dat voor slechts € 20,= per kalender
jaar, onbegrijpelijk maar waar !!!U ontvangt ook nog 10 maal per jaar een fantastisch magazine met allerlei informatie met daarin onze wervelende nieuwsbrief.
Genieten doet u samen, geef daarom
uw familie of bekenden een lidmaatschap van de KBO Beek cadeau het
loont zich altijd.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, 024 3226377, voor alle
informatie

jonge gezinnen van buiten Ooij. Op het
raam van de woning aan de Bleistraat
staat: “Dit is voor onze senioren”.
Inmiddels is bepaald dat er een ouder
persoon in dit huis gaat wonen.

Spaces van Wil
Doordat er door de corona bijna geen
evenementen zijn kan ondergetekende
niets meer aanmaken. Voor wie wil
terugkijken zijn er meerdere terugblikken te zien. Hopelijk komt er in april dit
jaar weer meer ruimte dat verschillende
weer beginnen. De Vierdaagse probeert
om de dit jaar de vierdaagse weer te
gaan starten. Voor wie wil terugblikken
kan natuurlijk invullen op internet:
Spaces van Wil.

In het afgelopen weekend kon je een
kwintet S.V.O.-bestuurders bepakt
en bezakt door Ooij zien zwerven.
Een en ander mocht niet onopgemerkt blijven, want de fotografische
archiefbewaarder
en
S.V.O-se
“Bildreporter” Dick B. sjokte in hun
kielzog mee. De vijf en de plaatjesschieter hadden een duidelijke
opdracht. Zij probeerden namelijk op
een twintigtal adressen een soort
van tijdelijk jubileumasiel te krijgen.
Met andere woorden de S.V.O-se
jubileum “Speldjesbrigade” was on
tour. Dat was voor de mannen een
wel tijdrovende missie. Het waren
dus alleen heren, want in dit bestuur
is kennelijk nog geen gezamenlijke
plaats voor hij, zij, hen, haar, de, het
of een. Zij waren al in het holst van
de vroege morgen in dichte mist vertrokken. Gezien de drankenhandel
die zij vervoerden, kan het voor hen
wel de hele dag mistig zijn gebleven.
De taken onder de bobo’s waren met
enig gevoel voor hiërarchie verdeeld.
Een van hen, ene Patrick D. was
opgewaardeerd tot tafeldrager.
Voorwaar
geen
geringe
(corona)taak. Wat het postuur van
deze nuchtere man betreft, werd van
hem aangenomen, dat hij aan het
eind van die zware dag, niet onder
de tafel zou eindigen. Zijn mobiele
dis was niet voor niets een
sta(vast)tafel. Er was in de hele
samenstelling van de groep geen
plaats voor krukken. Tot locomotief
van het groepje was Bob B. gepromoveerd. Hij kweet zich heel milieubewust en energiek van zijn
manoeuvreertaak. Hij beheerde en
bestuurde het vervoermiddel met
verve. Zijn hand aangedreven mobiliteitswonder werd met ontzag “De
Bolderkar-Express” genoemd. Als je
naar de inhoud van de “BolderExpress” keek, zou je bijna denken,
die jongens houden niet van vastenof quatertemperdagen. Als exploitant van de motor loze bolderkar
had zich Rocco K. opgeworpen. Dat
was niet zo’n slecht idee van hem,
want bij verdelingen, van wat voor
een inhoud dan ook, kun je zo een
scheidsrechter nodig hebben. Niet
om Dick B. tekort te doen, maar
Rocco K. moet haast een fotografisch geheugen hebben. Onfeilbaar
greep hij in de kar en had steeds het
juiste product te pakken. Je zou
haast zeggen, dat het jongens van
“Amstel live” moesten zijn. Dat was
die dag niet het geval, want ze hadden een heerlijk helder gastbiertje bij
zich, genaamd Heineken. Rocco K.
had ook ruim oog voor de hapjes. Hij
had deze met Nieuwjaarsreceptiezorg samengesteld en bestond uit
worst en kaas. Wat betreft de kaas,
maakte hij nog een grapje. De wat
jongere leden kregen jonge kaas
voorgeschoteld. Zo liep dat wat
betreft leeftijd op naar belegen en
oude kaas. Dat ontlokte mij de
opmerking, dat ze voor mij misschien wel schimmelkaas hadden
gedacht. In de voorraadkar was ook
een fraai kristallen kunstglasservies
verstopt. Die glazen waren bestemd
voor het nuttigen van de jubileumheildronk “Schrobbeler”. Ik vermoed, dat er die middag heel wat
“afgeschrobbeld” is. Voor de onafscheidelijke en prominente hoofdbestuurders Bart W, en Joost K. was
een gewichtige taak weggelegd. Zij
waren namelijk de hoeders van twee
kluizen. In deze brandkasten lagen
de te verdelen jubileumgeschenken
opgeslagen. In de kartonnen kluis
zaten verborgen de onverwoestbare
stormparaplu’s. Deze ijzersterke
groen-witte kleinoden laten al bij
enige wind, de baleinen in een frivole kromming naar boven wijzen. In
de aangepaste plexiglas safe zat het
kostbaarste van S.VO., de misschien
wel voor het laatst uitgereikte (gouden) speld inclusief het smaragdgroene embleem. Bart W. en Joost K.
zaten als eksters op deze Ooijse misschien wel uitstervende pronkjuwelen. Het werd voor Bart W. en Joost
K. een waakzaam, gezellige vogelvlucht. Ondanks de “Thonsche”
tegoedbon, volgend jaar toch weer
een Nieuwjaarsreceptie?

Groetjes medeklinker.
Foto: René Hendriks

WELZIJN

EHBO Ooij-Persingen organiseert
een nieuwe EHBO-cursus
Weet jij wat je moet doen bij bewusteloosheid of een hersenschudding? Kun
je jouw kind, ouders of collega helpen
als dat nodig is? Snelle hulpverlening
staat of valt met een goede EHBO-kennis. Volg een EHBO-cursus en red
levens!
De EHBO-vereniging Ooij-Persingen
is voornemens om bij voldoende deelname een nieuwe EHBO-cursus te
organiseren. De cursusavonden zullen
dit voorjaar worden gehouden in dorpshuis de Sprong, Prins Bernhardstraat 3
te Ooij en is voor deelnemers van 16
jaar en ouder.
Prijs is in overleg, inclusief les- en
oefenmateriaal en een erkend diploma
EHBO.
Inlichtingen over kosten, aantal lessen
en welke dagdelen bij Peggy Brugman,
secretaris (0481-431748,
peggybrugman@kpnmail.nl).

Stichting Hartekind heeft in 2022
een nieuwe fietsuitdaging

Col du Tourmalet, Col d'Aubisque, Col
du Soulor, dat zijn bergen die veel fietsers vooral kennen van de Tour.
Hartekind Ride Pyrenees, biedt fietsers
de kans om te fietsen als een prof, maar
dan voor het goede doel! Het evenement is voor zowel beginnende als
ervaren fietsers. Er is een vijfdaagse
variant, van 19 tot en met 23 september.
Tijdens de laatste etappe op 23 september sluiten de deelnemers aan de eendaagse variant aan voor een epische
dag rondom de iconische

Tourmalet.
Voor hartekinderen
De opbrengst van Hartekind Ride
Pyrenees komt ten goede aan Stichting
Hartekind. Er worden jaarlijks meer
dan 1.500 baby's geboren met een aangeboren hartafwijking. Nog altijd sterven er ieder jaar 150 kinderen aan een
aangeboren hartafwijking, hiermee is
dit doodsoorzaak nummer 1 onder kinderen tot 15 jaar. Stichting Hartekind
financiert wetenschappelijk onderzoek
om de overlevingskansen en kwaliteit
van leven van hartekinderen verbeteren.
Meedoen of meer weten?
Voor Hartekind Ride Pyrenees van 19
tot en met 23 september 2022 zijn er
nog plekken beschikbaar. Meer informatie is te vinden op pyrenees.hartekindride.nl.

Wil je echt iets voor iemand
anders betekenen? Word Buddy!
Buddyzorg Nijmegen e.o. zoekt vrijwilligers
Buddyzorg Nijmegen e.o. ondersteunt
mensen die door een ernstige chronische of levensbedreigende ziekte problemen ondervinden in het dagelijkse
leven. Deze problemen hebben vaak te
maken met verliesverwerking, zingeving, isolement en eenzaamheid.
Buddyzorg helpt deze mensen de kwaliteit van hun leven te verhogen en hun
zelfredzaamheid te vergroten. De
manier waarop dat gebeurt verschilt per
cliënt. Buddyzorg vindt plaats voor de
duur van 1 tot 2 jaar in de vorm van
gesprekken, een luisterend oor, ontspanning en (in beperkte mate) praktische hulp. Buddyzorg werkt in Nijmegen, Beuningen, Druten, West-Maas
en Waal, Berg en Dal en Heumen.
Wij zoeken mensen die:
- stevig in hun schoenen staan,
- respect hebben voor andere normen
en waarden
- minimaal 1 dagdeel per week
beschikbaar zijn
- een open houding hebben ten opzicht
van eigen functioneren
- de bereidheid hebben om deel te
nemen aan de basistraining en de
maandelijkse groepsbijeenkomsten
- 20 jaar of ouder zijn
Buddy’s zijn een divers gezelschap qua
leeftijd, opleiding en levensovertuiging. In al die verschillen is er één ding
wat ze verbindt: het zijn stuk voor stuk
mensen die zich willen inzetten voor
een ander. Een ander die tijdelijk een
buddy nodig heeft om zijn of haar haar
leven in een nieuwe balans te brengen.
De variatie onder cliënten en hun hulpvragen is groot. Zowel qua leeftijden,
achtergronden, ziekten en overige
levensomstandigheden. Bij welke
cliënt jij ingezet wordt, is altijd onderwerp van overleg tussen jou en de coördinator.
Wij bieden jou zorgvuldige voorbereiding en begeleiding en een startopleiding, onkostenvergoeding, de mogelijkheid om bezig te zijn met zingeving
en persoonlijke groei en collegialiteit

Eerste hulp bij onbegrip
Herkennen van en omgaan
met (psychische) beperkingen
In 2022 geven MEE Gelderse Poort en
Pro Persona Preventie verschillende
trainingen in het herkennen van en
omgaan met mensen met (psychische)
beperkingen.
Tijdens de trainingen krijgen deelnemers tips in het contact met mensen
met een psychische of een andere
beperking. De gratis trainingen zijn
toegankelijk voor iedereen die woont of
werkt in de regio Gelderland-Zuid.

Bedwing de Pyreneeën voor onderzoek hartekinderen

Fietsfanaten kunnen in september
hun hart ophalen bij het nieuwe
fietsevenement Hartekind Ride
Pyrenees. Deelnemers kunnen kiezen
voor een 5-daagse of 1-daagse uitdaging waarbij ze adembenemende cols
in de Pyreneeën bedwingen om geld
in te zamelen voor Stichting
Hartekind.

25 januari 2022

en een prettige werkplek. De startopleiding start in februari 2022.
Voor informatie of een afspraak voor
een kennismaking, kun je contact opnemen met één van de coördinatoren:
Karin van der Zwaluw en Gabrielle
Langhout, telefoon: 06-34000268
Buddyzorg Nijmegen en omstreken
mail: buddyzorg@sterker.nl
www.buddyzorgnijmegen.nl

Begrip en handvatten
De trainingen zijn gericht op het vergroten van begrip en het bieden van
handelingsperspectief in de omgang
met mensen met psychische problemen
of een beperking. Zoals bijvoorbeeld:
wat doe ik als mijn buurvrouw somber
en angstig is en niet meer de deur uit
durft? Of hoe breng ik iemand in veiligheid? In de training krijgen mensen
handvatten zodat zij weten wat ze kunnen doen en hoe ze iemand aan kunnen
spreken. Ook leren zij meer over de
verschillende beperkingen.
Welke trainingen worden er gegeven?
• Mental Health First Aid (MHFA)
• Over licht verstandelijke beperkingen: LVB & Communicatie, Ervaar
LVB en LVB & GGZ
• Over Niet-Aangeboren Hersenletsel:
theorie NAH en Ervaar NAH
• Over Autisme: Autisme Belevingscircuit & Brainblocks
• Communicatie: Moeilijke dingen
makkelijk uitleggen en Teken je MEE?
• Hulpkaartcoach
• Professioneel samenwerken met
ervaringsdeskundigen
Aanmelden en/of meer informatie?
Op onze website vind je meer informatie en een overzicht van alle trainingen.
Aanmelden en/of meer informatie kan
via leertraject@meegeldersepoort.nl

Meer informatie over de
trainingen
Mental Health First Aid (MHFA)
Je leert eerste hulp te geven bij psychische problemen en verward gedrag.
Deze training is er ook voor jongeren:
Youth MHFA.
LVB & Communicatie
Je leert hoe je herkent dat iemand een
licht verstandelijke beperking heeft en
je leert hoe je je communicatie kunt
aanpassen.
Ervaar LVB
Je ervaart zelf waar mensen met een
licht verstandelijke beperking moeite

mee hebben in het dagelijks leven.
LVB & GGZ
Deze training bestaat uit 3 delen:
• Deel 1: training LVB &
Communicatie
• Deel 2: LVB & Stoornissen: over
depressie, angststoornis, psychose en
verslaving
en de combinatie met LVB
• Deel 3: verbinding met de praktijk en
handvatten in het omgaan met mensen
met LVB & GGZ-problemen
Autisme
Belevingscircuit
&
Brainblocks
Je ervaart zelf hoe het is om autisme te
hebben. Je leert hoe het hoofd van
iemand met autisme werkt en je leert
hoe je je communicatie kunt aanpassen.
Moeilijke dingen makkelijk uitleggen
Je wordt je bewust van taal en je taalgebruik. Hierdoor leer je beter aan te
sluiten bij de persoon met wie je te
maken hebt.
Niet-Aangeboren
Hersenletsel
(NAH)
Je leert wat Niet-Aangeboren
Hersenletsel is, hoe je NAH kunt herkennen en waar je op kunt letten in je
communicatie.
Ervaar NAH
Je ervaart zelf waar mensen met NietAangeboren Hersenletsel moeite mee
hebben in het dagelijks leven.
Teken je MEE
In deze training leer je hoe tekeningen
jou en jouw gesprekspartner kunnen
helpen tijdens een gesprek. Tijdens de
training krijg je eerst uitleg en daarna
ga je zelf aan de slag met tekenen.
Hulpkaartcoach
In deze training leer en ontdek je wat
de Hulpkaart is. Je weet wat een
Hulpkaart kan betekenen voor mensen
als ze er zelf even geen woorden voor
hebben. Je ontdekt voor wie de
Hulpkaart handig is en je leert hoe je
samen een Hulpkaart opstelt.
Professioneel samenwerken met
ervaringsdeskundigen
In de driedelige training Professionele
samenwerking met ervaringsdeskundigen ontdek je de meerwaarde van de
inzet van ervaringsdeskundigheid in
het dagelijks werk. Professionals en
ervaringsdeskundigen doen aan de training mee. Je leert elkaar en elkaars
kwaliteiten kennen. Na de training kun
je meteen met elkaar aan de slag.

Open Huis zaterdag 5 februari bij
stichting 2ehands-zorghulpmiddelen
GROESBEEK. Zaterdag 5 februari is het eindelijk weer
zover: “Open Huis” bij stichting 2ehands-zorghulpmiddelen
aan de Reestraat 5 te Groesbeek. Voor de eerste keer in 2022!
U bent van harte welkom, maar houdt afstand tot elkaar en
draag een mondkapje. Tijd: van 10.00 t/m 14.00 uur.
U kunt dan (zonder afspraak vooraf) komen kijken naar onze
rollators – douchekrukjes – rolstoelen – toilet-douchestoelen
– toiletsteunen – tilliften – wandsteunen – scootmobielen –
sta-op-stoelen – etc..
Voor alle andere keren dat u langs wilt komen kunt u een
telefonische afspraak maken op 06 – 4289 8537 of een mail
sturen naar info@2ehands-zorghulpmiddelen.nl. We plannen
in met minimaal een half uur de tijd per persoon. Raadpleeg
s.v.p. onze website: www.2ehands-zorghulpmiddelen.nl.
De opbrengst wordt geheel aan een goed doel geschonken:
“fun” voor gehandicapte kinderen (denk aan aangepast
paardrijden, speciaal spelmateriaal, speelweek, atletiek).

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

PAGINA 9

De Rozet

Leuterpraat .22
Kanker, lieve en beste mensen, ik moet
het er toch een keer over hebben. Want
Jan heeft kanker, dat zou je misschien
niet zeggen: voor de derde keer zelfs,
dus eigenlijk heeft Jan 3 kankers. Het
begon bijna 10 jaar geleden, toen Jan
besefte dat hij wel heel veel op zijn
vader leek. Jans Pa was immers gestorven aan darmkanker en het besef dat
hij dat misschien ook wel had drong
langzaam maar zeker tot hem door. Jan
vroeg zijn huisdokter om raad: gezien
zijn vaders medische historie, werd af
en toe gevoeld, gemeten en besproken
waar op te letten. Vooral gewichtsverlies, naast een andersoortige stoelgang,
vermoeidheid, bloed in poep en buikpijn waren aandachtspunten. Nou had
Jan bijna overal wel last van, alleen
met het gewichtsverlies wilde het niet
lukken. Dat besefte hij eigenlijk pas
goed toen hij rondliep op een 50plus
beurs en uit kwam bij een stand
“Pixels tegen darmkanker". En verdomme: Jan had een score van 7 uit 8.
Ja, inderdaad die achtste was
gewichtsverlies. Op de terugweg van
die beurs gingen Jan, Fie en zwager
Fred met schone zus Felicita eten bij
een Chinees en Jan kreeg letterlijk
geen hap door zijn keel. Zou hij te laat
zijn? Zijn vader was gestorven aan
darmkanker. En zo wilde hij niet op
zijn vader lijken. De volgende dag naar
de huisdokter, die hem onmiddellijk
(dat wil zeggen drie weken later) op
het spreekuur van een specialist in het
Radboud deed belanden. Weer een
maandje later een onderzoek met een
cameraatje in zijn dikke darm en ……
BAM ….. PRIJS ….. JACKPOT: 2
tumoren in endeldarm en S-bocht. Jan
wist toen nog geeneens dat hij een Sbocht had. Kortom: na een zware operatie, een bestraling vooraf en een chemokuur van 8 x 3 weken, een jaar poepen in een zakkie leek het leed geleden. Maar ja je blijft toch bang, dat er
wat kan kankercellen die zich verstopt
hebben later terugkeren in de vorm van
een nieuwe tumor. Dat was en is kanker 1. Want Jan gelooft niet in genezen
van kanker, maar spreekt liever over
“het is onder controle".
Door de bestraling waren er gaatjes
gekomen in Jans heup, die toch al aardig verzwakt was door de zwaarwichtige taak die die heup jarenlang had
moeten vervullen. Dus: na een eerste
afwijzing door een andere specialist (
val eerst maar een wat af), werd ruim 6
jaar geleden die heup weggezaagd en
vervangen door een kunstheup. Dat
ging goed, alleen bleek dat Jans bloed
niet goed was. Er zaten te weinig witte
gezonde soldaatjes in: en daar was
Kanker 2. Leukemie: weliswaar niet
accuut dodelijk, maar toch de rest van
je leven zware en dure medicijnen slikken is ook niet alles. Maar optimistisch
als Jan is en met de mededeling na een
half jaar controle “Als die pillen zo
blijven werken, kun je wel 80 worden"
leefde Jan verder met zijn 2 kankers.
En: elke 3 maanden controle bij doctor
Nicole gaf Jan ook de kans om over
andere kwaaltjes te praten.
Nou werd het plassen en de andere
dingen die je kunt doen met je plasser
steeds minder en moeizamer, dus werd
bij die driemaandelijkse controle ook
regelmatig de zogenoemd PSA gemeten. En jawel hoor: 2 jaar geleden werd
kanker 3 geconstateerd: prostaatkanker. Houd het dan nooit op?!! Maar
goed : ook hier berustte Jan maar weer
in. Eerst een operatie met een robot om
die prostaat weg te halen. Dat mislukte, want er zaten nog teveel verklevingen in zijn onderbuik door de aangebrachte en weer weggehaald stomaroos en de tumoren in de dikke darm.
Dus: toen werd de tumor onschadelijk
gemaakt door het ding een paar te
bevriezen en te ontdooien. De kankercellen konden zich niet meer vermenigvuldigen en dus: kanker onder controle.
Waarom vertel ik dit nu allemaal?
Omdat in mijn jeugd helemaal niet
over kanker gesproken werd. Verder
dan de grote K kwamen de verhalen
niet die gefluisterd werden op een verjaardagspartijtje. Maar dat taboe zorgt
ervoor dat veel mensen te laat zijn en
uitgezaaide kanker is bijna niet echt
onder controle te krijgen en betekent
vaak uitzicht op het einde. Dus, lieve
en beste mensen, luister naar je
lichaam en bij twijfel ….. ga naar je
huisdokter. Beter een keer te veel naar
de dokter dan een keer te weinig. Want
met 3 kankers kun je verder leven, als
je er tenminste op tijd bij bent. Met de
groeten van alle lotgenoten, teken ik
weer voor nog minstens 11 jaar,
JAN WANDELAAR
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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

■ Verandering openingstijden
Vanaf 31 januari is de balie in het
gemeentehuis weer op maandagavond geopend van 17.00 tot
19.00 uur. Vanaf 1 februari zijn de
servicepunten Burgerzaken in de
polder weer geopend.
Balies gemeentehuis
De openingstijden van de balies in
het gemeentehuis zijn vanaf 31
januari als volgt:
▪ Maandag van 8.30 tot 19.00 uur
▪ Dinsdag tot en met donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur
(Afhalen rijbewijzen, en reisdocumenten tot 16.30 uur)
▪ Vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Servicepunten weer open
De servicepunten in de polder gaan
vanaf 1 februari weer open. Elke
week van 9.00 tot 12.00 uur in een
ander dorp. Afwisselend in
Millingen aan de Rijn, Leuth, Ooij
en Beek. Op 1 februari is als eerste
het servicepunt in Den Ienloop in
Millingen aan de Rijn geopend. De
dinsdag daarop het servicepunt in
Leuth. Het complete schema met
openingstijden staat op www.bergendal.nl/servicepunten-burgerzaken-in-polder. U kunt alleen op
afspraak bij de servicepunten
terecht.

■ Brief burgemeester
Beste inwoners van Berg en Dal
Een paar jaar geleden zou je toch niet hebben geloofd dat er
een feeststemming in onze dorpen zou hangen, enkel omdat
je spontaan een winkel binnen mocht lopen om iets te kopen?
En toch was dat zaterdag zo. Ik heb aan het eind van de ochtend een klein rondje gemaakt door het centrum van
Groesbeek. Blije gezichten bij de mensen die weer een stukje oude vrijheid terug hadden gekregen. En vooral veel
opluchting bij de winkeliers, die zich zonder klagen de hele
dag de benen uit het lijf liepen om alle inkopen af te rekenen
en in te pakken.
Helaas kon de vreugde niet algemeen zijn. De ondernemers
in de horeca mogen hun deuren nog steeds niet openen. Voor
hen duurt de onzekerheid nog steeds voort. Elke dag dicht is
een stap achteruit voor hun bedrijf. Ze voelen nú de financiële pijn, en weten dat die nog lang gaat duren omdat velen van
hen het schip drijvend houden met hun pensioenpotje.
In Berg en Dal is de horeca niet uit protest opengegaan, wat
op veel andere plekken in het land wel is gebeurd. Vanuit het oogpunt van handhaving is dat misschien
prettig. Toch wil ik dit niet positief duiden. Ik kan mij goed voorstellen dat onze horeca na al die maanden
de energie niet meer opbrengt om voor één dag de zaak open te doen.
Terwijl ik hoop dat ook zij snel hun deuren weer kunnen openen, is de pandemie nog allesbehalve overwonnen. Er overlijden nog steeds mensen aan het virus, dat heb ik deze kerstvakantie in mijn eigen familiekring ervaren. Toch zijn de grootste zorgen nu van een andere aard, namelijk de vrees voor ontwrichting of vastlopen van de samenleving.
Door de grote besmettelijkheid van de Omikronvariant zitten steeds meer mensen thuis, zelf besmet of in
quarantaine na ‘nauw contact met…’. Steeds meer juffen die voor driekwart lege klassen staan. Roosters
van verpleegkundigen en van thuiszorgmedewerkers die niet meer rondkomen. Een zodanig ziekteverzuim bij de politie dat de ordehandhaving in het geding komt. Supermarkten zitten met een groot vakkenvulprobleem. Kunnen we erop blijven rekenen dat het vuilnis op tijd wordt opgehaald?
Maatregelen blijven dus nodig. Maar nadrukkelijk moet worden meegewogen dat voor het sluiten van de
samenleving óók een gezondheidsprijs moet worden betaald. Lichamelijk gezond, maar doodongelukkig
kan ook het streven niet zijn. De regering wacht de moeilijke taak om met maatregelen hierin een goede
balans te vinden. En aan ons om aan de goede afloop ons eigen steentje bij te dragen. Hoe sleets de slogan ook wordt, het blijft onverminderd waar dat we het virus alleen samen kunnen verslaan.
Pas goed op uzelf en elkaar.
Mark Slinkman
Burgemeester gemeente Berg en Dal

■ Nieuwe locatie Weggeefwinkel
De Weggeefwinkel Groesbeek
heeft een nieuwe plek gevonden.
De winkel zat in het oude pand
van de Hema en is nu verhuisd
naar de Dorpsstraat 7a in
Groesbeek. De winkel zit iets verscholen achter andere winkels.
Er staan borden om de weg te
wijzen.

De Weggeefwinkel is iedere dinsdag en vrijdag geopend van 10:00
tot 14:00 uur. De deuren staan
open voor iedere inwoner van
gemeente Berg en Dal.
De Weggeefwinkel is een inwonersinitiatief. De winkel is voor en
door inwoners. U kunt er gratis kleding en accessoires vinden.

■ Subsidie voor verbetering van de natuur en het landschap in Berg en Dal
Bewoners van Berg en Dal kunnen van de gemeente subsidie
krijgen om het landschap nog
mooier te maken en de natuur te
versterken.

aanleg van landschapselementen.
Komt het totaal aan toegekende
subsidie boven dit bedrag? Dan
worden nieuwe aanvragen afgewezen.

Subsidie voor de aanleg van
landschapselementen
Inwoners kunnen subsidie krijgen
voor de aanleg van landschapselementen, zoals een heg, een houtwal of een poel. De subsidie gaat
niet over het inrichten van een tuin
of erf, maar is bestemd voor de
aanleg van elementen op grotere
percelen.

Er komt in 2022 geen subsidie
beschikbaar voor projecten die passen binnen het Landschapsontwikkelingsplan 2015-2025.

De subsidieontvanger moet na ontvangst van de subsidie de landschapselementen minimaal tien
jaar in stand te houden. De elementen moeten passen in de
omgeving en een meerwaarde voor
natuur en/of landschap hebben.
Subsidieplafond
De gemeente heeft een subsidieplafond vastgesteld van € 60.000,-.
Dit betekent dat er maximaal
€ 60.000,- beschikbaar is voor de

Meer informatie
Meer informatie over subsidies voor
natuur en landschap staat op onze
website www.bergendal.nl. Zoek op
‘Subsidie natuur en landschap’. U
kunt ook contact opnemen met de
gemeente via telefoonnummer
14 024. Vraag dan naar Enneke
Tiggeloven of Marcel van den Berg.
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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.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Nieuwe Holleweg 65, plaatsen kapschuur (intrekken omgevingsvergunning)
▪ De Ravenberg 12, verplaatsen oprit (verleend)
▪ Rijksstraatweg 75, verplaatsen inrit (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 77, aanleggen zwembad en bouw poolhouse
(verlengen beslistermijn)
▪ Rijksstraatweg 124, plaatsen lichtreclame (verleend)
▪ Rijksstraatweg 131, kap boom (weigering)
Berg en Dal
▪ Oude Kleefsebaan 102, 102A,104 en106, splitsen pand in 4 wooneenheden (aanvraag)
▪ Stollenbergweg 188 – 234, kap boom (verleend)
Groesbeek
▪ Nabij Ashorst 10, bouw nachtschuilhok met overkapping voor dieren
(weigering)
▪ Berkstraat 8, inrichten parkeerplaats voor brommobiel (weigering)
▪ Nabij Biesseltsebaan/kruising Heumensebaan – Rijlaan, plaatsen
telecommast (verleend)
▪ Cranenburgsestraat 27, kavel 3, bouw woning met bijgebouw
(verleend)
▪ Cranenburgsestraat 53, tijdelijk realiseren inpandige pre mantelzorgwoning (verlengen beslistermijn)
▪ Nabij Grafwegen 8, tijdelijk plaatsen woonunit (aanvraag)
▪ Hemeltje 5, vernieuwen kap woning (aanvraag)
▪ Nieuweweg 43, realiseren opbouw op garage (verleend)
▪ Pannenstraat 20, isoleren dak (aanvraag)
▪ Nabij De Ren 56, bouw bedrijfsverzamelgebouw en aanleggen
2 inritten (verlengen beslistermijn)
▪ Spoorlaan 32, plaatsen overkapping (aanvraag)
▪ Wisselpad 5, aanleggen inrit (aanvraag)
▪ Zevenheuvelenweg N841, uitvoeren groot onderhoud (aanvraag)
Heilig Landstichting
▪ Kon. Davidlaan 17, vergroten kelder onder woning (aanvraag)
Leuth
▪ Kapitteldijk, aanpassen fietspad en creëren opstelplaats voor fietsers
bij de fietsoversteek (aanvraag)
▪ Tegenover Duffeltdijk 10, herbouw schuurtje (verleend)
▪ Veldstraat 7, kap boom (verleend)
Millingen aan de Rijn
▪ Molenveld 6a, bouw opslag- en zoutloods (buiten behandeling
stellen)
▪ Pastoor Graatweg 1, plaatsen zonnepanelen (buiten behandeling
stellen
Ooij
▪ Pr. Beatrixstraat 53b, plaatsen toegangsdeur voorgevel (aanvraag)
Ubbergen
▪ Kasteelselaan 2, plaatsen zonnepanelen (aanvraag)
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■ Ook in 2022 brengt Online Banenmarkt werkgevers en
werkzoekenden bij elkaar
Werkgevers én werkzoekenden
komen makkelijk in contact tijdens de Online Banenmarkt Rijk
van Nijmegen. De eerste editie
van 2022 vindt plaats op dinsdag
1 februari van 10.00 tot 12.00 uur.
Ook in 2022 biedt de Online
Banenmarkt een laagdrempelig
platform voor werkgevers, werkzoekenden en intermediairs in
onze regio. Iedereen kan gratis
lid worden. Kijk op
www.banenmarkt-rvn.nl.
Werkgevers en werkzoekenden
Werkgevers uit de regio delen op 1
februari hun vacatures in de
LinkedIn-groep van de Online
Banenmarkt. Geïnteresseerden
kunnen daar direct op reageren.
Ook presenteren werkzoekenden
en ‘baanveranderaars’ zich actief
door hun cv te delen of een
(video)oproep
te
plaatsen.
Onderling worden tips en contacten
gedeeld. Ook worden er Meet Ups
georganiseerd. Tijdens deze online
meetings krijgen werkzoekenden
een inkijkje in een regionaal bedrijf
en vacatures.
Succes
Een mooi voorbeeld van wat de
Online Banenmarkt kan opleveren
laat deelnemer Shirin (32) zien.
Tijdens de decembereditie deed zij
een oproep voor werk en deelde
haar cv. “Ik deed mee om mijn net-

werk te vergroten en contacten met
werkgevers te leggen. En dat lukte!
Ik werd zelfs benaderd voor een
baan en sinds een week ben ik
begonnen als administratief medewerker bij de GGD. Allemaal dankzij de Online Banenmarkt.”
De Online Banenmarkt bestaat nu

anderhalf jaar en heeft bijna 2.800
leden uit de gemeenten Nijmegen,
Wijchen, Druten, Beuningen, Berg
en Dal, Heumen en Mook en
Middelaar. De groep staat open
voor nieuwe aanmeldingen van
werkgevers, werkzoekenden en
intermediairs. Meer informatie is te
vinden op www.banenmarkt-rvn.nl.

■ De belastingaanslag van Munitax komt eraan
Eind januari ontvangen de meeste inwoners en ondernemers in
de gemeente Berg en Dal het
aanslagbiljet gemeentebelastingen van Munitax digitaal of per
post.
Heeft u vragen over uw WOZ-waarde of uw aanslag? Kijk op
www.munitax.nl/woz voor meer
informatie. Heeft u toch liever persoonlijk contact? Bel dan met
024 678 09 62. Munitax is te bereiken op maandag t/m vrijdag van
08.30 -12.30 uur. Kunnen ze uw
vraag niet meteen beantwoorden?
Dan maken ze een terugbelnotitie
en bellen u zo snel mogelijk terug.

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

■ Extra vergoeding lage inkomens
energierekening
Huishoudens met een laag inkomen krijgen 200 euro extra voor
het betalen van hun energierekening. Dit heeft het kabinet besloten.
Het is nu nog niet duidelijk hoe
deze vergoeding er precies uit gaat
zien. Zodra wij meer weten informeren wij u hierover. Meer informatie
over dit onderwerp vindt u via deze

pagina op de website van rijksoverheid:https://www.rijksoverheid.nl/on
derwerpen/energie-thuis.

Het taxatieverslag
Wilt u weten hoe de WOZ-waarde
van uw pand is opgebouwd? Kijk
dan in het taxatieverslag. U vindt
het taxatieverslag op de website
van MijnOverheid
www.mijn.overheid.nl onder de
knop Wonen. Daarvoor heeft u uw
DigiD nodig. Een voorwaarde is wel
dat de belastingaanslag op uw
naam staat. U kunt uw taxatieverslag daar als volgt vinden:
1. Klik op het item ‘Wonen’ in de linkerkantlijn
2. Kies voor ‘Bekijk WOZ-gegevens’
in het rechter vak
3. Klik op het adres waarvan u het
taxatieverslag wilt inzien
4. Kies voor ‘Taxatieverslag van uw
gemeente’
Heeft u geen DigiD? Dan kunt u dit
aanvragen op www.digid.nl. Bent u
niet in de gelegenheid om DigiD
aan te vragen of betreft het een
niet-woning? Maak dan gebruik van
het
contactformulier
op

www.munitax.nl.
Betalen: automatische incasso
of direct betalen
Geeft u een incassomachtiging af?
Dan schrijft Munitax het bedrag in
maximaal 8 termijnen maandelijks
af. Direct betalen kan ook en wel op
twee manieren:
1. via de code op het voorblad bij de
aanslag of
2. door zelf het bedrag van de aanslag over te maken.
Tip: de Berichtenbox van
MijnOverheid, uw digitale brievenbus
Steeds meer mensen ontvangen
hun post digitaal. U kunt de post
van Munitax ook digitaal ontvangen, via de Berichtenbox van
MijnOverheid. Dat is wel zo gemakkelijk. Alle post bij elkaar in een
eigen, beveiligde digitale brievenbus. Hoe regelt u dat? U gaat naar

www.mijn.overheid.nl, logt in
uw DigiD en activeert
Berichtenbox. U vinkt daarna
dat u berichten wilt ontvangen
Munitax.

met
de
aan
van

Berichten die u via de Berichtenbox
ontvangt, ontvangt u niet meer op
papier. Als er nieuwe berichten voor
u zijn, ontvangt u automatisch een
e-mailbericht op het door u opgegeven e-mailadres. Zorg dus dat het
e-mailadres klopt. Wijzigt uw
e-mailadres, pas dit dan ook aan op
MijnOverheid.
www.mijn.overheid.nl.
Meer informatie over gemeentelijke belastingen
Ga naar www.munitax.nl voor meer
informatie over de gemeentelijke
belastingen. Heeft u vragen over de
WOZ-waarde of wilt u zelf bezwaar
maken? Ga dan naar rechtstreeks
naar: www.munitax.nl/woz.

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

DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.
ELEMENTS-SHOW.DE

Voor onderhoud van alle merken,
APK, reparatie, airco en schade
Berg en Dalseweg 432 in Nijmegen bij tankstation Tinq

47533 KLEVE
Nosenhof 1
+49 2821 99792-30

U bent van harte welkom in onze nieuwe showroom.
craak
Advies aan huis en uitvoering door erkend en lokaal installatiebedrijf

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

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

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

•
•
•
•
•

Verhuur materieel grondwerk
Bestrating en sierbestrating
Grondwerken (wegen)bouw
Rioleringswerkzaamheden
Tuinaanleg

Lieskes Wengs 10 - 6578 JK Leuth - 06-53208075 - info@kuijpersgrondwerken.nl

www.kuijpersgrondwerken.nl

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Actie
Iets nieuws nodig voor de ramen?

INFRA & MILIEU

HUUR BIJ ONS
EEN CONTAINER!

Nu gratis confectie op alle
gordijnstoffen van Mart Visser

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

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.
INFRAªsªMILIEUSTRAATªsªZAND/GRIND/SPLIT sªSIERBESTRATING
BODEMBEDEKKERS/VERBETERAARS sªGROENVOORZIENING- EN ONDERHOUD
AANLEG VAN TUINEN sªPROJECTEN sªASFALTERING sªCONTAINERSERVICE
TRANSPORT sªRIOOLAANLEG sªSLOOP- EN STRAATWERKEN
AFVAL- EN REINIGING sªGROND-,WEG- EN WATERBOUW

T 0481 82 02 06 INFO@ROWILL.NL WWW.ROWILL.NL MOLENVELD 22 MILLINGEN A/D RIJN

Waterstraat 16 • 6573 AC Beek-Ubbergen • Tel. 024-6841128
www.meubelstoffeerderij-gero.nl

N AT U U R

Verwijderen goudvissen de Koepel
GROESBEEK. Bosvijver de Koepel in
Groesbeek werd onder begeleiding van
specialisten van RAVON leeggepompt
om de uitgezette goudvissen te verwijderen. In overleg met het Waterschap
werd het water uit de Koepel via de
leegstaande greppel aan de overzijde
van de weg afgevoerd.
Inmiddels zijn de werkzaamheden
afgerond. De Koepel zal zich nu langzaam weer vullen met water.
Waarom was dit nodig?
Helaas komt het regelmatig voor dat
mensen huisdieren uitzetten in de
natuur. Dit kan grote gevolgen hebben
voor soorten die hier van nature voor-

komen. De uitgezette huisdieren vermenigvuldigen zich snel en verdringen
op termijn vrijwel al het andere leven in
een poel zoals de Koepel. Soorten als
kleine watersalamander en gewone pad
zullen op termijn verdwijnen. Door de
poel leeg te pompen kunnen de vissen
zorgvuldig worden verwijderd. De
goudvissen worden afgevoerd zodat zij
niet opnieuw terecht kunnen komen in
het systeem.
Vragen of informatie?
Neem contact op met Staatsbosbeheer
via
024-6632470
of
via
rijkvannijmegen@staatsbosbeheer.nl.
Kijk voor meer informatie over
RAVON op www.RAVON.nl.

Bril verloren
Verloren tussen Kekerdom en
Ottersum. Deze rood-zwarte bril in een
zalmroze/oranje - zwarte koker met
'Theo' erop geschreven.
Gereden via: Duffeltdijk, via het fietspad van Leuth naar Zyfflich over de
Leutherstrasse, Häffnerdeich, onderlangs Wyler over de Alte Heerstrasse,
richting Kranenburg over de Nimwegenerstrasse, richting Grafwegen over
de Hettsteeg, Oliepann, Kreuzfurth,
Grafwegenerstrasse, richting Ottersum
via Neutraleweg/Holleweg/Zwarteweg

Automobilist verliest lading van
aanhanger in Beek
De bestuurder van een camper verloor zaterdagmiddag 15 januari de lading van
zijn aanhangwagen. De oorzaak is onduidelijk. Door dit voorval was de rijbaan
van de Nieuwe Rijksweg in Beek enige tijd gesperd, waardoor de automobilisten
via het fietspad verder moesten.
Foto: Patrick Baron

We hebben een tuin? Wat nu?
Eindelijk een huis! En dan komt de
vraag: wat moeten we met de tuin?
Bij een nieuwbouwtuin komt al helemaal het een en ander kijken, maar ook
een tuin bij een bestaand huis kan een
opknappertje nodig hebben!
Maar waar beginnen we? Wat is er allemaal mogelijk?
Natuurlijk willen we een tuin met
groen, maar welk groen, en hoe richten
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Natuur
excursies
Struinen langs de
Vierlingsbeekse Molenbeek

tot op de Ringbaan tot aan de
Leembaan.
Heeft u deze bril gevonden? Neem dan
alstublieft
contact
op
via
mamina.art@protonmail.com
/
0618171673. Hartelijk dank!

Groei & Bloei Tuincursus voor
beginners in Nijmegen
Groei & Bloei is dé Vereniging die het
tuinieren in brede zin promoot.
Tuinieren is gezond voor lijf en geest
en kan een bijdrage leveren aan een
beter klimaat: minder tegels, meer
groen, meer biodiversiteit, minder
wateroverlast en minder warmte in de
zomer.
Daarvoor organiseren we voor onze
leden en voor anderen diverse activiteiten: groene educatie en inspiratie is ons
moto! In dit kader organiseren we ook
de volgende cursus:

Foto: Ella van Broekhoven
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we het in, en waar moeten we allemaal
op letten?
Zo vroeg in het jaar? Net dan heb je tijd
om te bedenken wat je wil en kan je in
maart april in je eigen tuin aan de slag!
Karin Thonen van www.thonentuinen.nl loodst je in 3 avonden naar een
groene tuin.
Van bodem tot erfafscheiding, van
tuinwensen en klimaat, tot al dan niet
gemakkelijk te onderhouden bomen en
planten.
Info:
Data/tijd: 3 donderdagen: 10, 24 februari en 10 maart van 20.00 tot 22.00 uur
Adres: Yuverta VMBO ( Helicon) ,
Marga Klompélaan 37 , 6532 SB
Nijmegen
Prijs: blok van 3 lessen voor leden van
Groei & Bloei, IVN en Klimop € 50,00
p.p., voor niet-leden € 70,00 p.p.
Aanmelden: vóór 1 februari via
info@nijmegen.groei.nl. Maximaal 9
personen

Aanrijding bij kruispunt in Beek

Woensdag 26 januari | KNNV | 10:00
tot 14:00
Vertrekplaats: Vierlingsbeekse watermolen, Grote straat 121, 5821 AD
Vierlingsbeek
Informatie: Jan Nillesen [0485-574780
Vertrek: bij de Vierlingsbeekse molen,
Grotestraat
119,
Vierlingsbeek.
5821AD.
Iedereen is welkom.
Deelname gratis.
Exc.leider: Jan
Nillesen (tel. 0485-574780). Thema:
Flora en fauna benedenloop van een
laaglandbeek.

Struinen door de
Heerlijkheid Boxmeer
Dinsdag 1 februari | KNNV | 10.0014.00 uur | De stroomrug van
Boxmeer, Kwelgeul, Oerverwal,
Terrassenlandschap,
Maas
en
Maasheggen.
Thema’s: Kwelgeul, Stroomrug,
Oeverwal, terrassenlandschap, landschapsbiografie, historische ecologie,
flora en fauna.
Iedereen is welkom. Deelname gratis,
Boterhammentrommel mee.
Vertrek: Burgemeester Hengstplein bij
het Raadhuis. Excursieleider Jan
Nillesen Tel: 0485-574780

Vogels kijken in de
Bemmelse waard
Zondag 6 februari organiseert IVN een
natuurwandeling met gids door de
Bemmelse waard. We gaan vroeg op
pad om vogels te kijken.
Tussen de restanten van de oude
IJssellinie, gaan we op zoek naar wateren bosvogels zoals: Fuut, kuifeend,
wintertaling, krakeend, tafeleend, aalscholver, grote zilverreiger, verschillende soorten ganzen, grote bonte specht,
fazant, boomkruiper, boomklever, buizerd en torenvalk.
Het wordt een rondwandeling van zo’n
7 a 8 km en we verwachten maximaal 2
1/2 uur onderweg te zijn. Het pad kan
hier en daar een beetje modderig zijn,
dus goed schoeisel is aan te raden. Met
een klein beetje geluk vangen we ook
nog een glimp op van de bever. Zijn
sporen gaan we in ieder geval tegenkomen.
Tip: Meenemen verrekijker, Waterdichte wandelschoenen of laarzen.
Info: Frits de Vree. 06-43548138

Dinsdagmiddag 11 januari vond een
aanrijding plaats bij de verkeerslichten

Het Lagewald maakt bezwaar, géén zonnepanelen
op vruchtbare en natuurrijke landbouwgrond!
GROESBEEK. Aanwonenden en omwonenden van het
Lagewald in Groesbeek zijn fel tegen het plan van zonnepanelen op landbouwgrond in het Lagewald. Ze zijn teleurgesteld en niet goed geïnformeerd door bedrijf PT Solar.
Zorgvuldigheid en een persoonlijke benadering mist bij het
creëren van draagvlak, zeggen zij. De gemeente is op de
hoogte gesteld, door een brief van Anke Janssen, namens
inwoners van Lagewald en Wyler (DE). 'Het plan moet van
tafel', zeggen zij. Het gebied is beschermd in het bestemmingsplan 'buitengebied Groesbeek'. En klimaatdoelen
mogen niet ten koste gaan van voedselproductie (klimaatakkoord). Zonnepanelen op vruchtbare landbouwgrond is dus
geen optie.
Verder is ook de balans van lusten en lasten niet aanwezig.
De landeigenaren wonen namelijk zelf niet in het Lagewald,
zij ervaren alleen de lusten. Omwonenden hebben enkel de
lasten. Hun uitzicht is weg met panelen van 2,5m hoog én de
biodiversiteit in hun straat en omgeving verandert drastisch.
Ondanks de plannen voor natuurranden om de velden zijn er
genoeg voorbeelden van Zonneparken in Nederland waarbij

de praktijk helaas anders is.
Zonnevelden worden uiteindelijk toch voorzien van hekwerk
en verlichting, tegen koper-criminelen en voor de veiligheid
van passanten. Dit zorgt voor een industrieel uiterlijk én een
omgeving die niet meer aantrekkelijk is voor dieren om te
leven en zich voort te planten.
Na enkele droge zomers is de aanplanting om de velden vaak
ook verdwenen, kortom, de biodiversiteit in de directe omgeving van de velden wordt ook aangetast. 'Dit moet Berg en
Dal niet laten gebeuren', zeggen omwonenden. Een gemeente die juist het glooiende en natuurrijke landschap promoot
bij toeristen en recreanten. Een unieke leefomgeving voor
mens en dier, daar waar landbouwgrond en ongerepte natuur
elkaar ontmoeten. 'Daar hoort dit plan niet bij. Zeker niet
omdat er zoveel andere alternatieven zijn voor het opwekken
van duurzame energie. Initiatieven met een hoger rendement.' Een online petitie wordt verspreid, het Lagewald
vraagt politiek én dorpsgenoten om steun.

Een groot gedeelte van de omwonenden uit het Lagewald, op
de betreffende akker

Een tweede akker, een impressie van afgelopen zomer, waarbij het weidse uitzicht en de rijke natuur goed zichtbaar is

in Beek. Een automobilist kwam vanuit
de richting Nijmegen en wilde bij de
verkeerslichten
rechtsaf
de
Verbindingsweg inrijden. Hij schoot
door en kwam via de verkeersheuvel,
waar een verkeersbord afbrak, in botsing met een andere personenauto, die
op de Verbindingsweg voor de verkeerslichten stond/reed. Beide auto’s
raakten behoorlijk beschadigd.
Foto: Henk Baron

Let op de website om te zien of de
excursie doorgaat: www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten
Datum: Zondag 6 februari 2022
Tijd: 9:00 – ca 11:30 uur
Startlocatie: We verzamelen bij restaurant Sprok, Waaldijk 9, 6681 KJ
Bemmel
Kosten: Deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Brand aan de Cranenburgsestraat
in buitengebied Groesbeek
Veel brandweer (Groesbeek, Nijmegen
en Ubbergen) en politie rukten zondagmiddag uit voor een brand aan de
Cranenburgsestraat, vlakbij de grensovergang in Groesbeek. Ter plaatse
bleek in een van de verhuurde bijgebouwen brand te zijn uitgebroken. Dit

bijgebouw was verdeeld in compartimenten en apart verhuurd. De brandweer had de brand al snel onder controle maar omdat er vermoedelijk asbest
was vrijgekomen vergde het nog enige
tijd van de brandweer om alles veilig te
krijgen.
Foto: Henk Baron
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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

TMJANUARI

Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers
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Aanbiedingen geldig t/m zondag 30 januari

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl
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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

Heer help ons
Genadige God,
wij roepen U aan als we geen uitweg
zien,
als we denken dat alle wegen versperd
zijn,
en we in wanhoop vervallen.
U bent de God van de belofte en de
hoop.
Laat ons ontdekken
dat U een weg voor ons baant die wij
niet gezien hadden;
dat U ons leidt langs een nog voortreffelijker weg.
Neem ons bij de hand, Heer, zodat wij
U zien in ons dagelijks leven.
Neem onze angst en bezorgdheid weg.
Schenk ons uw licht en zet ons hart in
vuur en vlam,
zodat uw liefde ons met warmte
omringt.
Heer, U hebt Uzelf vernederd omwille
van ons.
Help ons U hierin te volgen.
Maak dat ons leven U verheerlijkt,
o Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.
(gebeden uit gebedsweek eenheid
2022)
Nationaal gebed voor vrede en verbinding van zaterdagavond 15 januari
is zeer de moeite waard om terug te kijken op youtube en mee te maken. Zie
nationaalgebed.nl
Brief actie Kerkbalans
Bij deze uitgave van de Rozet ontvangt
u tevens een brief van de parochie om
door een vrijwillige bijdrage mee te
doen met de nationale actie Kerkbalans
en onze plaatselijke parochie te ondersteunen.
Ook u bent onmisbaar
In feite hebben we als mensen die in
Christus geloven, allemaal een unieke
plek in het lichaam van Christus, de
kerk. Paulus beschrijft dat in de 1e
Korintiërsbrief
(1Kor12,12-30).
Niemand kan tot een ander zeggen: ik
heb je niet nodig. Want ieder heeft een
roeping om antwoord te geven op de
liefde van God. Wat van belang is, is
om mijn eigen unieke roeping te ontdekken en hoe ik deze kan beleven en
samen met anderen vormgeven. Zo kan
ik mijn deel bijdragen tot opbouw van
het geheel, het Lichaam van Christus,
niet omdat het moet of omdat het altijd
zo is geweest, maar omdat ik in Hem
geloof, me met Hem verbonden weet.
Ik ben onmisbaar, mijn geloof is
onmisbaar.
Zegen vanuit de lucht
Op blauwe maandag 17 januari is de
torenspits van Millingen ‘bekleed’ met
vernieuwd kruis, haan, pijnappel, wij-

Ooij (zie boven) (orgel met voor- en
samenzang) - 4e zondag door het jaar
C: Jer.1,4-5.17-19, ps.71,1-4a.56ab.15ab.17, 1Kor.12,31-13,13 of 13,413, Lc.4,21-30.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Zondag 30 januari 10.30 uur H. Mis
Millingen – Opdracht van de Heer C
(Cantorij) lezingen zie 2 febr.
Wim Driessen en Marie DriessenThunnissen, Ben Engelen, Fred van
Eck.
Dinsdag 1 februari 16.00 uur H. Mis
Mariakapel
Leuth:
2Sam.18,910.14b.24-25a.30-19,3,
ps.86,1-6,
Mc.5,21-43.
Woensdag 2 februari 09.00 uur H. Mis
Beek kl.Bartholomeus: Mal.3,1-4,
ps.24,7-10, Hebr.2,14-18, Lc.2,22-40
of 22-32.
Donderdag 3 februari 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
17.00 uur. 1Kon.2,1-4.10-12, 1
Kron.29,10-12, Mc.6,7-13.
Vrijdag 4 februari 09.00 uur H. Mis
Millingen; Sir.47,2-11, ps.18,31.47.5051, Mc.6,14-29.
Zaterdag 5 februari 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. 1 Kon.3,4-13, ps.119,9-14,
Mc.6,30-34.
Zondag 6 februari 9.00 uur H. Mis
Kekerdom (orgel met voor- en samenzang) – 5e zondag door het jaar C:
Jes.6,1-2a.3-8, ps.138,1-5.7c-8, 1
Kor.15,1-11 of 15,3-8.11, Lc.5,1-11.
Gerrit Haukes en Doortje HaukesVerheijen,
Jan
Sanders,
Piet
Campschreur.
Zondag 6 februari 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel met voor- en samenzang), (zie boven)
Zondag 6 februari 10.30 uur
Woordcommunieviering Ooij (orgel
met voor- en samenzang), (zie boven)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Dinsdag 8 februari 16.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth. 1 Kon.8,22-23.2730, ps.84,3-5.10-11, Mc.7,1-13.

Overleden:
Millingen: Dhr. Theo Peelen 68 jaar.
Tijdens de uitvaartdienst op woensdag
19 januari hebben wij afscheid van hem
genomen.
Moge hij rusten in vrede.

foto Tonnie Hol
zerplaten en wijzers en op grote hoogte
ingezegend. Mensen kijken nu niet
meer vergeefs omhoog, geven aan er
blij mee te zijn. Fijn dat dit gerealiseerd
kon worden. Mocht u uw waardering
willen en kunnen ondersteunen met een
gift, dan danken wij u hartelijk.
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Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
De kerk is weer open!
Iederen is weer van harte welkom in de
vieringen.
Wel met inachtneming van de coronaregels, dus bij binnenkomst en verlaten
van de kerk mondkapje op en anderhalve meter afstand houden van elkaar.
Zondag 30 januari
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger is dan da. Conny van de
Berg uit Nijmegen.
De diaconiecollecte is bestemd voor de
Voedseltuin Groesbeek. U kunt digitaal
bijdragen op rek.nr. NL 08 INGB
0000961922 t.n.v. Diaconie Prot.
Gemeente
Groesbeek
o.v.v.
Voedseltuin
Zondag 6 februari
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: da. Janneke Ruijs
Ook deze zondag is de diaconiecollecte is bestemd voor de Voedseltuin
Groesbeek. Info: zie hierboven
De vieringen zijn ook online mee te
vieren en later terug te kijken:

Foto: Jannie Schaapman
Ga naar kerkdienstgemist.nl en vul bij
Vind uw kerk "Groesbeek" in en kies
daarna PKN-Groesbeek
Voor verdere informatie zie www.pkngroesbeek

Ruilhus babykaartjes 2022
BEEK. Het Ruilhus wil graag verse
ouders kennis laten maken met het
Ruilhus. Dit doen we met een felicitatiekaartje waarmee de ouders iets leuks
kunnen uitzoeken voor hun baby. We
hebben een heel mooi aanbod van (zo
goed als nieuw) gebruikt speelgoed
voor zowel de allerkleinste als grotere
kinderen. Als jij net ouder bent geworden of iemand kent die je hiermee wilt
verrassen, laat het ons weten, dan
bezorgen wij een kaartje.
Wij zijn momenteel op afspraak open.
Onze ruimte is niet zo groot en wij gunnen iedereen de rust en ruimte om
speelgoed te ruilen of uit te zoeken. Dit
geldt zowel voor de verse ouders als
voor degenen die ons al weten te vinden. Een afspraak maken kan van
maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en

Leonka Wijnhoven van Leonkaartjes.nl
heeft de kaartjes voor ons ontworpen.
16.30 uur. Wij zijn het beste bereikbaar
via WhatsApp op 06 442 159 73.

Te Huur in Beek
Rijksstraatweg 171

Villa den Breul

Gift voor klokken en uurwerk
Banknummer: NL36RABO 0134 4023
16 t.n.v. Kerkbijdragen onder vermelding van KLOKKEN.
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. Contact: Leny Rikken
(Ooij) 024-6632271; Thea Jeuriëns
(Millingen) 06-40589700; pastoor
Rudo Franken 06-46193591
H. Missen en Misintenties
Woensdag 26 januari 09.00 uur
gebedsdienst Beek kl. Bartholomeus:
2Tim.1,1-8 of Tit.1,1-5, ps.961.2a,2b3,7-8a,10, Luc.10,1-9.
Donderdag 27 januari 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 17.00 uur. 2 Sam.7,18-19.24-29,
ps.132,1-5.11-14, Mc.4,21-25.
Vrijdag 28 januari 09.00 uur H. Mis
Millingen; 2Sam.11,1-4a.5-10.13-17,
ps.51,3-7.10-11, Mc.4,26-34.
Zaterdag 29 januari 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. 2 Sam.12,1-7a.10-17, ps.51,1217, Mc.4,35-41.
Zondag 30 januari 09.00 uur H. Mis

De Rozet

Te huur: 2 kantoor- of praktijkruimtes
Ruimte B-31
Ruimte B-8

is 33 m2 en voorzien van airco,
laminaatvloer en twee wasbakken.
is 40m2, gelegen aan de achterzijde

Kijk voor meer informatie op

www.denbreul.nl
bel 06-53131470 of mail:
Frank.Verweij@Fairtexholding.nl
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Nieuws uit Nijmegen
Cultuureducatie weer mogelijk in Lindenberg
In de persconferentie op 14 januari j.l. is bekend gemaakt
dat per direct cultuureducatie en kunst- en cultuurbeoefening mogen plaatsvinden. Dat betekent dat iedereen
weer cursussen en lessen kan volgen in het Lindenberg
Cultuurhuis.
De eerste stap in het openen van de cultuursector is gezet;
cultuureducatie en kunst- en cultuurbeoefening mag weer.
Dat is goed nieuws voor alle cursisten, workshopdeelnemers,
leerlingen en de kunstvakdocenten in de cultuureducatiesector. De cultuur-en kunstlessen in het onderwijs waren al
mogelijk sinds 10 januari, bij het openen van de scholen.
“We zijn opgelucht dat onze vakdocenten, die vaak werken

in ZZP-verband, weer aan het werk kunnen”, zegt Teddy
Vrijmoet, bestuurder van Lindenberg Cultuurhuis. “Voor
onze cursisten, van jong tot oud, is het ook erg fijn dat het
weer mag. Want van kunst- en cultuurbeoefening word je
sterker en weerbaarder en dat is belangrijk voor je mentale
en fysieke gezondheid. Je wordt niet alleen gezond door je
spieren in de sportschool te trainen, maar ook tijdens je
muziek-, dans- en zangles.”
Theaters, musea, poppodia, evenementen en andere cultuurbranches zijn voorlopig nog gesloten. Tijdens de volgende
persconferentie wordt hopelijk duidelijk dat deze sectoren
ook weer open mogen. Dan zouden ook de theatervoorstellingen van de Lindenberg weer plaats mogen vinden.

Zorg, hulp of steun in de buurt nodig? Vraaghulp!
Iedereen kan wel eens hulp gebruiken in het dagelijks leven.
Woont u in Nijmegen en heeft u zorg, hulp of steun nodig?
Kijk dan op de nieuwe website VraaghulpNijmegen.nl. Die
wijst u de weg naar de juiste organisatie in uw buurt, die u
verder kan helpen.
Wie hulp nodig heeft, vindt via Vraaghulp Nijmegen gelijk
de weg naar wie hem verder kan helpen. Zes organisaties
doen dat in opdracht van de gemeente Nijmegen.
Deskundige medewerkers denken met u mee bij alle soorten
vragen. Zij bieden ook zelf de benodigde begeleiding en
ondersteuning, zonder dat daarvoor een indicatie nodig is.
Bij maatwerk, een klein deel van zorg die zij niet zelf kunnen leveren, wordt een zorgaanbieder met expertise ingezet.
Hulp voor iedereen
U kunt met kleine en grote vragen terecht bij verschillende
organisaties in de wijk. Vraaghulp wijst u in 2 stappen de
weg naar de juiste organisatie. U kiest een onderwerp waarbij uw vraag of probleem past, en kiest uw leeftijdscategorie.
Vraaghulp vertelt u dan met wie u contact kunt opnemen:
• Buurtteams Jeugd en Gezin zijn er voor kinderen, jongeren én ouders van kinderen tot 18 jaar. U kunt bij de
Buurtteams Jeugd en Gezin terecht als u vragen of problemen heeft waar u zelf niet uitkomt. Denk aan allerlei vragen
over opvoeden of opgroeien, werk, school, kinderopvang,
leven met een beperking, financiële problemen, relatiepro-

blemen of een scheiding.
• Buurtteams Volwassenen zijn er voor volwassenen tussen
18 en 65 jaar (zonder kinderen tot 18 jaar). U kunt er terecht
met vragen of problemen in het dagelijks leven, waar u zelf
niet uitkomt. Zoals eenzaamheid, vragen over wonen, huishouden, werk, vrijetijdsbesteding, mantelzorg, relaties of
seksualiteit, of leven met een beperking.
• De Ouderenadviseurs zijn er voor ouderen vanaf 65 jaar
met vragen over het huishouden, hulp in het dagelijks leven,
vervoer, eenzaamheid, mantelzorg, vrijetijdsbesteding of
zelfstandig thuis blijven wonen.
• Financieel experts in de wijk zijn er voor iedereen met
geldvragen, geldzorgen of schulden. De financieel expert
geeft advies over wat er mogelijk is en wat past bij uw situatie. Samen bepaalt u hoe het verder gaat en welke hulp u
krijgt.
• Wmo-consulenten van de gemeente zijn er voor vragen
over hulp bij het huishouden. Ook kunt u er terecht als u
hulpmiddelen nodig heeft voor in huis of om u te verplaatsen, zoals een rolstoel, scootmobiel, traplift of vervoer.
• De Stip blijft het vertrouwde adres in de wijk voor informatie, advies en ontmoeting. Bijvoorbeeld als u de buurt wilt
leren kennen, een leuke activiteit zoekt, of burenhulp nodig
hebt. Of als u vrijwilligerswerk zoekt, of iets wilt organiseren. De Stip kan ook helpen bij het lezen van een brief, het
invullen van een formulier of het aanvragen van een regeling.

Een jaar lang met de bus door
het Rijk van Nijmegen
Inwoners van Nijmegen vanaf 18 jaar
met een laag inkomen kunnen een
goedkoop busabonnement krijgen: het
busvoordeelabonnement.
Met dit abonnement kan iemand voor
€ 15,- een jaar lang gratis reizen met de
bus op werkdagen vanaf 9.00 uur en de
hele dag in het weekend en tijdens
feestdagen.
Aanvragen
Meer informatie en aanvragen gaat via
Nijmegen.nl. Aanvragen kan het hele
jaar door. Voor het abonnement van de
busvoordeelpas heeft u een persoonlij-

ke OV-chipkaart nodig. Op een persoonlijke OV-chipkaart staat uw naam
en foto.
Voor welke bussen geldt het
busabonnement?
Het abonnement is geldig op alle stadsen streekbussen in de gemeente
Nijmegen en in de dorpen: Alverna,
Berg en Dal, Beuningen, Elst, Erlecom,
Ewijk,
Groesbeek,
Heumen,
Kekerdom,
Leuth,
Malden,
Molenhoek, Mook, Nederasselt, Ooij,
Overasselt, Weurt, Wijchen, Winssen.
Met uitzondering van lijn 58 naar
Kleve.

Grote expositie

Vrede, Vrijheid en een Onsje Geluk

Tentoonstelling
Vrede
Vrijheid
en een Onsje Geluk
DĂĂŬǌŽŶĚĞƌĐŽƌŽŶĂďĞǁŝũƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞĂĨƐƉƌĂĂŬ

Via de poëzieweek naar een lichter februari?
Donderdag 27 januari start de Landelijke Poëzieweek! Zal
het thema, de natuur, ons naar een lichter februari brengen?
De
specifieke
poëzieweek-activiteiten
van
het
Poëziecentrum worden opgeschort, maar de baliemedewerkers in het Poëziecentrum Nederland, gevestigd achterin de
bibliotheek Mariënburg, blijven op hun post. Elke dag van
11.00 tot 17.00 u, behalve zondag, kunnen mensen poëzie
komen lezen. Ook wandelt oud-stadsdichter Frouke Arns
zeker langs bijzondere Nijmeegse locaties om (met maximaal 3 mensen) gedichten te lezen. Op 19 februari om 11.00
u kunt u mee. U krijgt voor 10 euro, een gedichtenbundel, de
route en een gids.

Puper schrijft op Meander, nov 2021, dat dood, verleden en
het nu er onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hij vindt
de poëzie aangrijpend, persoonlijk en tegelijkertijd van alle
tijden. Een andere conclusie is dat ‘Mijn vriend herinnering’
een flink aantal gedichten bevat die rijker worden naarmate
je ze vaker leest.
De verdiensten van Daan Cartens voor de letteren bestaan
ook uit redactiewerk (o.a. Bzzlletin) en co-auteurschap
(diverse Schrijversprentenboeken). Hij stelde een bloemlezing samen uit het werk van Hans van de Waarsenburg. Hij
is conservator bij het Literatuurmuseum. Kortom genoeg stof
tot praten.

In afwachting nog van versoepelingen voor de culturele
instellingen heeft het Poëziecentrum ook deze zaterdagagendering voorbereid:
Tijdens de Lunchpauzepoëzie van 5 febr. va 12.00 u worden
de nieuwe aanwinsten besproken. Er zal natuurlijk actuele
aandacht zijn voor ‘Wij waren onder de betovering’, het
Poëzieweekgeschenk geschreven door Ramsey Nasr, ooit
dichter des vaderlands. Dit is vanaf de 27e gratis verkrijgbaar
in de boekhandel bij aankoop van 12,50 aan poëzie.

In de reeks ‘Tegen het vergeten’, 19 febr. 14.00 u, gedenkt
het Poëziecentrum L.Th. Lehmann. Louis Lehmann was een
van de weerbarstigste Nederlandse dichters, zijn werk is in
een aantal periodes te verdelen. Hij debuteert in 1940 en
publiceert tot eind jaren '40 een zevental bundels (clandestien tijdens de oorlog); de volgende periode beslaat de jaren
'50 en '60. Daarna blijft het 30 jaar (!) stil, tot hij opnieuw
"debuteert" in 1996 met de bundel Vluchtige steden (en zo).
Jaap van der Bent schreef een biografie over hem: ‘De dichter die het niet wilde zijn’; Erik Bindervoet stelde een bloemlezing samen uit zijn werk: ’Gij zult niet bloemlezen!’
Beiden zijn tijdens Tegen het vergeten aanwezig.
Voor alle activiteiten geldt welkom, mits versoepeling volgt
voor de culturele instellingen en mits aangemeld via poeziecentrumnederland@gmail.com

Een week later 12 februari is er om 14.00 u ‘Ontmoet De
Dichter… Daan Cartens’. Deze Nijmeegse dichter wordt in
het tafelgesprek met Wim van Til ongetwijfeld bevraagd over
zijn net gepresenteerde bundel met de meerduidige titel
‘Mijn vriend herinnering’. Het is zijn vijfde bundel. Hans

UNIT Verbindt gaat helpen bij het opbouwen
van duurzame vriendschappen en relaties
UNIT Verbindt richt zich op (jong)volwassenen tussen de 20 en 45 jaar met een
normaal tot hoge intelligentie die het moeilijk vinden om contacten aan te gaan en te
onderhouden.
Het is een nieuw initiatief van Stichting
UNIT Academie in Nijmegen, bekend van
haar kunstopleiding en atelier voor deze
doelgroep. Initiatiefnemer Gemma van
Grinsven en psychologe Renske Castricum
van de UNIT Academie tekenen voor deze
nieuwe activiteit.
Misschien vraag je je af of het ooit zal lukken om een geschikte partner te vinden.
Wij denken van wel! Er zijn ontzettend veel
mensen die het ook heel lastig vinden om
een geschikte partner te vinden. Dit kan
zijn vanwege angsten, verlegenheid, moeite aangaan van
contact, chaotisch, laag zelfbeeld, veel tijd voor jezelf nodig
hebben, snel overprikkeld zijn of wat dan ook.
Ook bij jou past iemand die je begrijpt, je aanvoelt en daardoor meer zelfvertrouwen geeft. We helpen je graag een stap
verder door samen te kijken of er een match is binnen ons
bestand. Mogelijk ontstaat hieruit een relatie of anders wellicht een mooie vriendschap.
UNIT Verbindt gaat je niet alleen helpen bij het zoeken en

vinden van contacten, maar ook bij het
onderhouden ervan.
Vanaf 1 februari 2022 bieden we twee diensten aan:
1. Relatiebemiddeling, waarbij wij ons
vooral richten op een gebied met een straal
van ongeveer 75 kilometer rondom
Nijmegen. Na een kennismakingsgesprek
beslis je of je bemiddeld wilt worden en
afhankelijk van jouw situatie betaal je 45
euro óf 90 euro. Op onze site lees je wat je
daarvoor mag verwachten van ons.
2. Groepsactiviteiten, die in eerste instantie
in Nijmegen zullen plaatsvinden. Wandelen,
culturele uitjes, gezellige avonden op locatie etc…..
Heb je interesse? Stuur dan een mail naar info@unitverbindt.nl. In onze reactie hierop hoor je hoe het verder gaat.
Bij voldoende aanmeldingen voor de activiteiten hopen we
eind februari van start te gaan. Met kennismakingsgesprekken voor relatiebemiddeling starten we vanaf 1 februari
2022.
UNIT Verbindt wordt medegefinancierd door het Oranje
Fonds in het kader van een gezamenlijke aanpak tegen eenzaamheid.

2 februari om 12 uur opent de tentoonstelling Vrede, Vrijheid en een
Onsje Geluk in de Passage
Molenpoort 106, eerste verdieping.
Stichting KUS is vanaf 2018 bezig om
mensen en groepen met elkaar in contact te brengen met hulp van kunstvormen. Er waren bijeenkomsten, tentoonstellingen en workshops. KUS noteerde
inspirerende verhalen van meer dan
vijftig Nijmegenaren, die met hun
sociale organisaties de kunst van
samenleven in praktijk brengen. In
december zijn er acht Vrede en
Vrijheidstuinen geopend door heel
Nijmegen heen, waar werk te zien is
dat gemaakt is door gewone
Nijmegenaren onder begeleiding van
kunstenaars. In de Hortus staat bijvoorbeeld
het
kunstwerk
Klimaat
Stoelendans en in Land van Ooy de
Muziek Totempaal.

In de Passage Molenpoort is dit allemaal te zien. Daarnaast tonen een tiental kunstenaars werk over vrede, vrijheid en de kunst van samenleven en
nodigt Frans Houtbeckers je uit in zijn
wondere wereld. Hij neemt je ook mee
langs vier Nijmeegse vredesweken. Er
zijn steeds creatieve en kinderactiviteiten.
De expositie is open van woensdag tot
en met zaterdag van 12-17 uur tot en
met eind maart. Elke dag is er iets speciaals te doen. Woensdags bewegingsactiviteiten, donderdags gesprekken
met Nijmegen in Dialoog, vrijdags creatieve, poëtische en filosofische
gesprekken met Heel Holland Heelt en
zaterdags kinderoptredens met opa
Frans, oma Mariët of Tante Alda.
De tentoonstelling is gratis. De verplichte coronamaatregelen gelden.
Mensen zonder coronapas kunnen individueel een afspraak maken.

Omleiding voor auto’s GGD testen vaccinatielocatie De Biezen
Tot uiterlijk vrijdagmiddag 4 februari is er een omleiding voor autoverkeer naar de GGD test- en vaccinatielocatie De Biezen (De Biezen 1-3).
Het Waterschap Rivierenland voert
dan werkzaamheden uit bij het rioolgemaal aan de Biezen. Tijdens deze
werkzaamheden is de locatie van de
GGD
bereikbaar
vanaf
de
Waterstraat door de Biezenstraat en
de Rivierstraat. Fietsers en voetgangers kunnen door het Westerpark.
De blokkadepalen in de Biezen ter
hoogte van de Rivierstraat worden tijdelijk weggehaald. Autoverkeer verlaat
het terrein van de GGD-locatie bij de
poort direct tegenover de Niersstraat.
Via de Niersstraat wordt het verkeer
teruggeleid naar de Waterstraat. Met
tijdelijke verkeersborden verwijzen we
het verkeer van en naar de locatie. Op
de kruispunten met de Rivierstraat zijn
verkeersregelaars aanwezig.
Duur van de omleiding
De werkzaamheden aan het gemaal
duren 2 tot maximaal 3 weken. Direct
na afloop van de werkzaamheden
wordt het verkeer naar de GGD test- en
vaccinatielocatie weer via de
Energieweg, Kanaalstraat en de Biezen

geleid.
Werkzaamheden
Waterschap
Rivierenland
Het Waterschap voert werkzaamheden
uit aan het riool tussen het ontvangstgemaal de Biezen en de rioolzuiveringsinstallatie. De werkzaamheden
waren vorig jaar al gepland maar zijn
toen uitgesteld naar begin 2022 ervan
uitgaande dat de test- en vaccinatielocatie niet meer nodig was. Nu is de
test- en vaccinatielocatie nog steeds in
gebruik en kunnen werkzaamheden
niet langer uitgesteld worden.
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Nieuws uit Nijmegen

Activiteiten (jan/febr) in Leuth
Vriendenkring & Kulturhus

Demonstratie van de “Zwijgende
Meerderheid” in Nijmegen

- cultuur – educatie – sport – ontmoeting -

Afgelopen zondagmiddag vond in
Nijmegen een kleine demonstratie
plaats van de “Zwijgende meerderheid”. Deze organisatie is pas tweeënhalve week actief en kwam bijeen op
het Stationsplein. De Zwijgende
Meerderheid heeft op Twitter en
Facebook inmiddels ruim 5.000 volgers en werd vandaag in Nijmegen en
Utrecht door een groepje mensen vertegenwoordigd die allen hetzelfde doel
hadden: alle hulpverleners een hart
onder de riem steken en ze bedanken
voor hun harde werk de afgelopen twee
jaar tijdens deze crisis.
Mede-organisator
Hugo
Schel:
"Alhoewel sommige kranten het nodig
vonden het aantal deelnemers belangrijker te vinden dan de boodschap zijn
wij er van overtuigd dat zelfs één persoon zo‘n belangrijke boodschap over

kan brengen. De verslaggevers liepen
elkaar in de weg om de mooiste shots te
maken en stonden in de rij voor een
interview. De gesprekken met toevallige passanten waren leuk en iedereen
ondersteunde het initiatief. Ná onze
evaluatie die morgen plaatsvind, hopen
we aan het einde van komende week al
te kunnen melden waar en wanneer de
volgende manifestaties plaats zullen
vinden. We willen er graag een soort
estafettemanifestatie van maken: steeds
in andere plaatsen om zo de boodschap
van dank voor de hulpverleners over
een langere periode te kunnen blijven
verspreiden."
Alle informatie over de beweging is te
vinden op www.zwijgendemeerderheid.com. Dat geldt ook voor de volgende manifestaties.
Foto: Hugo Schel

Agenda:
Dinsdag 8 febr en 8 mrt Serviceloket
gemeente in Kulturhus van 09.0012.00 uur (afspraak maken: gemeente@bergendal.nl)
Elke maandag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30
uur in het Kulturhus (informatie
Mirande Breedveld 06 20322490)
- Volleybal Switch (MC1) van 18.3020.00 uur in sportzaal/Kulturhus
Elke dinsdag
- Inloop en Ontmoeting van 14.0017.00 uur- in Annahoeve/Kulturhus
- Bewegen op muziek (senioren) van
15.15-16.15 uur in sportzaal/Kulturhus
(info Bert van Swelm tel. 0246631727)
Elke woensdag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30
uur in het Kulturhus (informatie
Mirande Breedveld 06 20322490)
- Koersbal KBO van 14.00-16.00 uur in
de Vriendenkring (info 024 6631727)
- Korfbal Klimop van 19.30-20.30 uur
in sportzaal/Kulturhus
- Volleybal Switch (recreanten dames)
van 20.30 – 22.00 uur in
sportzaal/Kulturhus
Elke donderdag
- Prikpost CWZ van 08:00-09.00 uur in

het Kulturhus (afspraak maken:
cwz.nl/bloedprikken)
- Gym senioren van 09.30-10.30 uur in
de Vriendenkring o.l.v. Rik Kremer
(info 024 6631727)
- Vertel eens….verhalen delen met
anderen van 15.00-16.00 uur in bibliotheek/Kulturhus
- HipHop 10+ o.l.v. Manuel Teca van
17.00-18.00 uur in sportzaal/Kulturhus
- Aerobic Workout o.l.v. Patricia
Winteraeken van 19.45-20.45 uur in
sportzaal/Kulturhus
Elke vrijdag
- Taalcafé van 10.00-12.00 uur in bibliotheek/Kulturhus
- Volleybal Switch (jeugd) van 18.3020.00 uur in sportzaal/Kulturhus
Bibliotheek in Kulturhus: elke werkdag geopend tot 18.00 uur (m.u.v.
woensdagmiddag)
Er is een medewerkster aanwezig voor
informatie en advies op maandag van
10.00-12.00 uur en op donderdag van
13.00-15.00 uur. U kunt tijdens de openingstijden terecht om boeken op te
halen of in te leveren of even een
krant/tijdschrift te lezen.
N.B. Doorgaan van activiteiten zoals
bingo, biljarten in de Vriendenkring
is afhankelijk van overheidsmaatregelen (volg de media en persconferenties).

Verkiezingsprogramma 2022-2026
GroenLinks

Nijmegenaar ontwerpt mini-bouwplaat van de Sint Stevenskerk
De Nijmeegse ontwerper Ivo van
Sluis werkt normaal gesproken in
opdracht, maar voor hét stadsicoon
van Nijmegen maakte hij graag een
uitzondering.
De Sint Stevenskerk, die dit jaar haar
750-jarig bestaan viert, was in 2016 al
inspiratiebron voor Van Sluis om er een
bouwplaat van te maken. "De kerk als
geheel is door de relatief kleine ruimte
eromheen bijna niet als vorm te begrijpen. Door de perspectivische vertekening zie je moeilijk hoe alles zich tot
elkaar verhoudt. Wanneer je de bouwplaat maakt krijg je daar een mooi
beeld van."
Realistisch en verfijnd
Wandelingen rondom de kerk, bestudering van de details, illustreren, testen en
bijstellen. Vele uren leidden tot dit bijzondere resultaat. "Ik ben zoveel mogelijk bij het 'origineel' gebleven. Om het
op dit formaat als bouwplaat te kunnen
ontwerpen moet je veel keuzes maken

Foto: Robert van Sluis

Met trots en goede moed presenteren wij het verkiezingsprogramma van GroenLinks Berg en Dal voor
de periode 2022 tot 2026.
GroenLinks Berg en Dal omarmt de lange termijn.
We kijken verder dan de komende vier jaar. In dit
programma delen we onze vergezichten voor een
duurzame toekomst, eerlijk sociaal beleid, een menselijke overheid en een open samenleving. Ook
geven we concrete ideeën voor de komende jaren.
We willen met flinke stappen de toekomst binnenwandelen want onze ambitie voor een menselijk,
eerlijk en duurzaam Berg en Dal wordt de komende
Lijsttrekker
Caroline de Greef
jaren nog hoger.
Het volledige programma vindt u hier:
https://bergendal.groenlinks.nl/nieuws/verkiezingsprogramma-2022-2026-3

PvdA-Berg en Dal stelt
verkiezingsprogramma vast
en de mini-Stevenskerk ziet er heel
realistisch en verfijnd uit."
Zelfs aan buitenlandse toeristen heeft
Van Sluis gedacht, de mini-bouwplaat
is namelijk tweetalig (Nederlands en
Engels) en als zogenaamde leporello
uitgevoerd, gevouwen tot staand A5.
Ook gemakkelijk als cadeautje mee te
nemen. Op www.ivovansluis.nl staat
waar de mini-bouwplaat binnenkort te
koop is. De consumenten adviesprijs is
€12,95.

Ontwerp en concept: Ivo van Sluis

Maandag 10 januari jl. is tijdens de
Algemene Ledenvergadering van de
PvdA afdeling Berg en Dal het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart vastgesteld. De huidige fractievoorzitter
Lesley Albers is opnieuw lijsttrekker.
PvdA-Berg en Dal, lokaal sociaal! staat
voor bestaanszekerheid, huisvesting,
onderwijs en zorg. In ons verkiezingsprogramma beschrijven we onze sociaaldemocratische ambitie.
PvdA-Berg en Dal, lokaal sociaal! ver-

‘Moving stories en interactieve Via Appia
bij Museum Het Valkhof
Moving Stories: de rijkdom van de
Limes | vanaf 10 februari
Tweeduizend jaar geleden liep dwars
door Nederland de Limes, de grens van
het Romeinse Rijk. Soldaten uit alle
windstreken trokken naar de Rijn om
forten en wachttorens op de zuidoever
te bouwen en te bemensen, met in hun
kielzog gezinnen, handelaren en
ambachtslieden. Ze lieten alles wat ze
kenden achter, soms uit vrije wil, maar

vaak ook gedwongen. Moving Stories
verbindt die oude geschiedenis met het
heden. Archeologen, hedendaagse kunstenaars en een public-in-residence
gingen op zoek naar de ‘moving stories’ van migratie.
Een tijdreis over de Via Appia
Maak een interactieve tijdreis langs de
Romeinse Via Appia, één van ‘s
werelds oudste wegen. REVISITED

Via Appia is het resultaat van jarenlang
multidisciplinair onderzoek. De tentoonstelling verbindt academisch en
artistiek onderzoek en biedt een verfrissend perspectief op de ‘regina viarum’
(koningin der wegen). Volg de voetsporen van de miljoenen mensen die hier
vanaf de Romeinse tijd overheen zijn
gelopen en ervaar hoe de weg in de
loop van de tijd is veranderd. 29 januari - 3 april

enigt op basis van ideeën. Wij gaan
voor het algemeen belang en zijn er
voor de hele gemeente Berg en Dal.
Wij streven naar een sociaal Berg en
Dal, waarin we ons allemaal thuis voelen.
Wat is nu echt belangrijk? Dat we
samen de woningnood oplossen en dat
er een betaalbaar huis is voor iedereen.
In een fijne buurt. Waar minder verdeeldheid is en waar we naar elkaar
omzien. Dat we opkomen voor mensen
die dat nodig hebben en systematische
ongelijkheid aanpakken.
• Structurele armoede accepteren wij
niet, iedereen moet mee kunnen doen.
• Wij sluiten niemand uit, wij zetten
ons in voor een inclusieve samenleving.
• Wonen is een recht en geen verdienmodel.
Zo maken we van Berg en Dal een plek
waar we allemaal fijn kunnen wonen.
Waar we ons thuis voelen. Doe je met
ons mee?
Voor de inhoud van ons programma
verwijzen we graag naar onze website:
https://bergendal.pvda.nl
kopje
Standpunten
PvdA-Berg en Dal, lokaal sociaal!
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ANNEKE
door Rein van Vorstenbos

Een onaangenaam gure wind teisterde de keizer Karelstad, aan de einder
hadden de wolken haast, de natuur
was op drift geraakt. Met een snelle
blik keek Anneke naar het verkeerslicht op de Oranjesingel dat van rood
op groen sprong. Gehaast reed ze met
haar fiets tussen al het ongeduldig
grommende blik door naar de overkant. Want voor je ’t weet rijden ze je
van de sokken, ging er door haar
heen, en dan eindig je nog ‘ns in een
ziekenhuis in Hamburg, omdat ze
hier geen plek meer hebben. De heer
in het verkeer zit namelijk niet meer
in onze volksaard. Tegenwoordig
heeft de automobilist alleen maar
haast. Opzij, opzij, opzij! Eenmaal
veilig aan de overkant, begon het
opnieuw onbarmhartig te regenen. Ik
had beter mijn duikbril op kunnen
zetten, gromde Anneke, terwijl haar
oranje poncho alle kanten opwaaide
behalve de goede. De portieken stonden vol met schuilende mensen, die
met argwaan naar boven keken. Hoe
lang staan we hier nog, zag je ze denken. Toen de bui wat later ophield,
maakte het grauw en grijs voorzichtig
plaats voor een waterig zonnetje.
Eenmaal aangekomen bij de fietsenstalling aan het Mariënburg, viel alle
spanning van Anneke af. Eerst dat
stomme regenpak uit, dacht ze hardop, kijk nu eens, ik zie er niet uit. Het
drijfnatte regenpak stak inderdaad
erg pover af tegen de fraaie winterjas,
die er onder schuilging. Intussen
klaarde het buiten op, de plu kon in
de fietstas blijven. Veel tijd om te
shoppen heb ik niet, bedacht Anneke,
ik moet op tijd terug zijn om Betty de
borst te geven. Snel naar de parfumerie dan maar, op zoek naar het cadeau
dat ze via ‘click and collect’ had
besteld en dat nu voor haar in de winkel gereed lag. Terwijl ze even later
de feestelijk versierde winkel binnentrad, waar zwoele muziek uit de speakers klonk, barstte er buiten opnieuw
een zware hoosbui los. Een ouder stel
haastte zich met beslagen bril naar
binnen, onwennig om zich heen kijkend, overweldigd door de intense
geuren.
“Hartelijk welkom in onze winkel.
Maar mag ik u allereerst verzoeken
een mondkapje op te doen?” sprak
een lieftallige brunette uitnodigend.
“En eigenlijk zijn we gesloten vanwege de lockdown, maar komt u
maar even schuilen, hoor, want het is
zo’n hondenweer buiten.”
“Mondkapje, ach ja natuurlijk, hebben we bij ons. Maar waar zijn ze
nou, ik weet zeker dat ik ze bij me
heb.” bracht de bejaarde vrouw uit,
terwijl ze gehaast haar handtas openknipte.
“Zoek maar niet verder.” mompelde
haar man, terwijl hij twee mondkapjes opdiepte uit zijn grijze regenjas.
“O, heb jij ze, Jan? Ik dacht al bij
mezelf…” reageerde zijn echtgenote.
“Weet u” vervolgde de man, zich
wendend tot de bedrijfsleidster, “mijn
vrouw heeft COPD, dus het ademhalen gaat sowieso al moeizaam, laat
staan met zo’n mondkapje op. We tellen de dagen af tot corona weer voorbij is, wat een misère. Zo mag ik
woensdagavond niet meer biljarten
en de wekelijkse bingoavond in ons
verzorgingstehuis gaat ook al ’n tijd
niet meer door, dat was het enige verzetje dat mijn vrouw nog had, daar
keek ze de hele week naar uit.
“Nou, weet u wat?” antwoordde de
cheffin, met een glimlach over haar
gelaat dat een binnenpretje vermoedde, “dan houden we hier toch gewoon
bingo! Marsha, geef me eens even
een stel van die gratis samples. Pak
eens even wat lekkere luchtjes voor
mevrouw. Want mevrouw heeft
bingo! En meneer ook al! Dus zoek
er ook even wat van die after-shave
monstertjes bij. En stop het allemaal
effe in zo’n gezellige goodiebag.” En
terwijl de regen buiten overging in
een forse sneeuwbui en Frank Sinatra
in de winkel “Let it snow” inzette,
begroef de bejaarde vrouw haar
gezicht in de regenjas van haar man
en pinkte Anneke, geroerd door dit
tafereel, in de hoek van de winkel
stiekem een traan weg. Zo werd maar
weer eens bewezen dat de grootsheid
van de mens in kleine dingen zat.
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Zwischen Rhein & Maahs
Dank für die Sternsingeraktion
in der Gemeinde Kranenburg
GEMEINDE
KRANENBURG.
3419,19 € haben 52 Kinder und
Jugendliche am 8. Januar in
Kranenburg, Niel, Wyler und Zyfflich
für Hilfsprojekte des Päpstlichen
Kindermissionswerks
„Die
Sternsinger“ in Argentinien bzw. in
Nigeria gesammelt. Als „heilige drei
Könige“ verkleidet, haben sie sich in
Kleingruppen – getestet und mit
Maskenschutz – auf den Weg gemacht,
um den Menschen mit einem
Segenszettel den Segen für das neue
Jahr 2022 zu wünschen, Spenden zu
sammeln und sich über Süßigkeiten für
den Eigenbedarf zu freuen. Gesungen
wurde nur in den Gottesdiensten, nicht
an den Haustüren.
Das Spendenergebnis teilt sich wie
folgt auf: In Kranenburg wurden
1.159,74 € für die argentinische
Partnergemeinde Matará gespendet.
Für das Kinderkrankenhaus in Kabba,
Nigeria, wurden in Niel 545,00 €, in
Wyler 886,78 € und in Zyfflich 827,67
€ gesammelt. Dechant Christoph

Scholten dankt allen Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen für
ihren großartigen Einsatz und ihre
Hilfsbereitschaft. Weitere Segenszettel
liegen in den Pfarrkirchen und im
Pfarrbüro zum Mitnehmen aus.
Auch in den Ortschaften Mehr und
Nütterden waren Sternsinger unterwegs.
Die Sternsingeraktion für das
Patenbistum Añatuya (Argentinien) hat
in Nütterden eine lange Tradition. Seit
dem Jahr 1974 ist der Erlös für
Medikamente in der ärmsten argentinischen Diözese bestimmt. In Mehr gibt
es seit 2004 das Sternsingen mit dem
Erlös für Añatuya. Das diesjährige
vorläufige Ergebnis beträgt in Mehr
1.282,60 Euro; in Nütterden, wo die
Sternsinger nicht von Haus zu Haus
gehen konnten, 973,49 Euro. Die
„Aktion Añatuya“ dankt allen
Spendern, den Sternsingern und den
zahlreichen Helfern im Namen der
armen Menschen, vor allem der Kinder,
für diese wertvolle Gabe.

Das Foto zeigt die neun Sternsingerinnen und Sternsinger aus Zyfflich nach dem
Aussendungsgottesdienst mit Diakon Thomas Fonck an der Krippe in Zyfflich.

„Aufholen nach Corona“ für
Schülerinnen und Schüler
KLEVE. Homeschooling,
Distanzlernen und ein eingeschränktes pädagogisches Angebot infolge der
Pandemie erschweren es
vielen Schüler(n)Innen ,
im Unterricht mitzukommen.
Mit
dem
"Aktionsprogramm
Aufholen nach Corona"
r e a g i e r e n
Bundesregierung
und
Land NRW auf die eingetretenen Lernrückstände
sowie die psychosozialen
Belastungen von Kindern,
Jugendlichen und deren
Familien.
Im
Rahmen
dieses
Programms werden auch
Schulen in Kleve darin
unterstützt, die Folgen der
Pandemie so gut wie möglich aufzuarbeiten und
auszugleichen.
Die
Schulen
können
Bildungsgutscheine für 10
Kurseinheiten
an
Schülerinnen und Schüler Fachpraxis Logopädie Kleve und Technologieausgeben, die eine indivi- Zentrum Kleve organisieren Kursangebot, um
duelle Förderung benöti- Lernrückstände aufzuholen. Dr. Andreas Henseler,
gen. Diese Gutscheine Geschäftsführer TZK und Annabelle Wonsikowski,
können
bis
zum Logopädin
31.12.2022 bei zugelassenen Bildungsträgern eingetauscht wer- Lernbedingungen.
Auch
unter
den.
Pandemiebedingungen können die
Die Fachpraxis Logopädie bietet solche Kurse hier durch die hervorragende
Förderkurse nun mit Unterstützung der Belüftungsmöglichkeit und ein verTechnologie-Zentrum Kleve GmbH an. netztes CO2-Ampelsystem stattfinden.
Die Kurse werden bedarfsgerecht ein- Das TZK stellt die Räume für die
gerichtet und richten sich an Maßnahme kostenfrei zur Verfügung.
Schülerinnen und Schüler mit „Für
gute
Bildungsund
Förderbedarf im Bereich Deutsch, Berufschancen der Kinder und
Niederländisch und Englisch. Eltern Jugendlichen ist es wichtig, möglichst
oder Schüler können sich über schnell den Anschluss wieder herzusinfo@fachpraxis-logopaedie.de bei tellen. Geeignete Räume außerhalb der
Annabelle Wonsikowski mit einer Schulen sind jedoch schwer zu finden.
Kopie des Gutscheins anmelden. Die Hier können wir helfen“, so TZKMindestteilnehmerzahl ist sechs Geschäftsführer Dr. Andreas Henseler.
Personen. „Wir rechnen mit einer Aber auch in den Schulen selbst köngroßen Nachfrage, daher sind wir nen die Kurse angeboten werden. Um
zusätzlich auf der Suche nach weiteren eine Kooperation zu vereinbaren, sollDozenten für die Kurse“, so ten die Schulen ebenfalls möglichst
Wonsikowski, die sich auch hier über zeitnah die Fachpraxis Logopädie
Bewerbungen via E-Mail freut.
Kleve kontaktieren.
In
den
Seminarräumen
des
Technologie-Zentrums finden die Infos: https://fachpraxis-logopaedie.de/
Schülergruppen
ausgezeichnete https://www.tzk-kleve.de/

Heimatpreis Kranenburg: die
Gemeinde bittet um Vorschläge
KRANENBURG. Im Rahmen des
Landesförderprogramms
"Heimat.
Zukunft. Nordrhein-Westfahlen. Wir
fördern, was Menschen verbindet." lobt
die Gemeinde Kranenburg einen
Heimatpreis im Wert von insgesamt
5.000,00 € aus. Bis zum 31. März 2022
(Eingangsdatum) kann Jeder Personen
oder Personengruppen für den
Heimatpreis vorschlagen. Auf die
anliegenden Vergabekriterien wird verwiesen. Sie sind auch auf der
Internetseite
www.kranenburg.de in der Rubrik
Aktuelles abrufbar. Vorschläge können
schriftlich beim Kulturamt der
Gemeinde Kranenburg, Klever Str. 4,
47559 Kranenburg eingereicht werden.
Die Vorschläge sind formlos möglich,
müssen jedoch den/die Empfänger des
Preises eindeutig erkennbar machen

„Heimat“ steht für das Verbindende,
also die Dinge, die die Gemeinschaft,
den Ort und die Gemeinde zusammenhalten. Die Dinge, die Gemeinschaft
bilden sowie Tradition, Kultur und
Brauchtum bewahren.
und eine ausführliche Begründung enthalten. Informationen erhalten Sie
unter
02826/79-14
oder
Markus.Schlegel@Kranenburg.de.

Tiergarten Kleve:
Lieblingstier des Jahres 2021
KLEVE. … and the winner is:
ROBERT – der Seehundjunge mit
den unwiderstehlichen Kulleraugen!
Eigentlich müsste es heißen: The same
procedure as every year… Denn bei der
Wahl zum Lieblingstier 2021 haben
sich im Tiergarten Kleve mit großem
Vorsprung
die
alteingesessenen
Tiergarten-All-Stars durchgesetzt.
Dieses Mal konnten unsere Besucher
nicht nur persönlich hier im Tiergarten
per Stimmzettel abstimmen, sondern
auch über unsere sozialen Medien.
Die quirlige Erdmännchenbande musste sich nur knapp der putzigen Robbe
geschlagen geben, gefolgt von
Pandamännchen Spike. Die 3
Favoriten, die sich in den letzten Jahren
immer wieder die ersten Plätze geteilt
haben, konnten knapp zwei Drittel der
Stimmen für sich verbuchen. Aber der
stellvertretende
Tiergartenleiter
Dietmar Cornelissen ist sich sicher:
„Die Konkurrenz schläft nicht, und
auch 2022 wird es wieder heißen:
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer
sind die Beliebtesten im ganzen
Kleverland?“
Gürteltiere,
Rüsselspringer
und
Lisztäffchen - die Newcomer im
Tiergarten – freuen sich auf eine neue
Chance im neuen Jahr, und vielleicht

Thema am Tag
der Anbetung
KRANENBURG. Der „Tag der
Anbetung“ am 13. März beginnt um
9.30 Uhr mit dem Hochamt.
Anschließend findet im Pfarrheim
„Helleg Krüß“ ein Vortrag statt. Frau
Dr. Andrea Spans spricht über das
Thema Sex in der Bibel: „Wie können
wir Liebe leben in Sexualität in
Partnerschaft?. Das ist für eines der
vier Foren auf dem Synodalen Weg die
Leitfrage. Auch in Sachen Sexualmoral
sucht die Kirche also Antworten auf die
Fragen unserer Zeit. Die biblischen
Geschichten, in denen es um Sex geht,
wirken demgegenüber wie aus der Zeit
gefallen. Dennoch können wir von der
Bibel lernen, das Geschlechtlichkeit
zum Menschsein dazugehört. An der
Sexualität dürfen wir uns erfreuen: Sie
hat viele Facetten, ist schön und romantisch, kann aber auch abgründig sein.
Auch wenn die Bibel keine allgemeingültigen Aussagen für heute liefert
(auch nicht in Verboten)!, kann Sie uns
zum Nachdenken anregen, denn: Die
Bibel ist immer für eine Überraschung
gut.“

Kranenburg
à la carte
Die Nummer 1 im Klever Tiergarten
2021: Robert – der Seehundjunge mit
den unwiderstehlichen Kulleraugen!
greift ja auch schon der aktuelle
Neuzugang Lamafohlen Hugo nach der
Krone? Dietmar Cornelissen: „Ich bin
sehr gespannt, ob dann die neuen
Tiergartenbewohner aufholen oder
sogar überholen werden!“ Wir lassen
uns überraschen!
Hier nun das "endgültige amtliche
Endergebnis"
der
Wahl
zum
Lieblingstier des Jahres 2021 des
Tiergarten Kleve: 1. Seehundjunge
Robert 25,7%, 2. Das ErdmännchenTrio 24,8%, 3. Pandamännchen Spike
13,3%, 4. Kurzohrrüsselspringer 7,6 %,
5.
Kugelgürteltiere
6,7%,
6.
Lisztäffchen 5,7%, sonstige und ungültige Stimmen 16,2%
Tiergarten Kleve, Tiergartenstr. 74,
Kleve, www.tiergarten-kleve.de

Ein spätsommerlicher
Ausflug im Jahr 1838
KLEVE. Das neue Jahr beginnt im
B.C. Koekkoek-Haus mit einem
Zuwachs in der Sammlung über einen
Ankauf des Freundeskreises Museum
Kurhaus und Koekkoek-Haus Kleve
e.V.: Auf dem Kunstmarkt konnte eine
kleine aber feine Ölskizze des
Malerfürsten aus dem Jahr 1838 erworben werden. Eine Notiz auf dem
Karton belegt die Verbindung mit
Kleve: „BCK Cleve 18 sept 1838“. Der
auf
Karton
gemalte
Landschaftsausschnitt ist eine optische
Erinnerung an einen Ausflug in die
ländliche Umgebung, ein mit Büschen
und Gräsern bewachsener, sonnenbeschienener Hang einer Sandgrube.
Bisweilen
kann
der
heutige
Spaziergänger
diese
typische
Topografie der niederrheinischen
Landschaft noch finden, wenn auch
heute weitgehend durch Bebauung und
Asphaltierung verschwunden.

„Sex in der Bibel“

Der Landschaftsmaler, seit 1834 in seiner Wahlheimat Kleve ansässig, hat sie
vor Ort gemalt. Es interessierte ihn die
stille Stimmung des unscheinbaren
Ausschnitts – wie man es von Albrecht
Dürer und seinem berühmten
Wiesenstück kennt. Die Ölskizze hat
nicht den Anspruch einer fertigen
Komposition, sie ist vielmehr ein malerisches Impromptu und will den spontanen Eindruck von Licht und Farben
festhalten.
In der Sammlung des Museums befinden sich bereits einige Ölskizzen B.C.
Koekkoeks, die meisten haben über den
Nachlass der Künstlerfamilie ihren
Weg nach Kleve zurückgefunden.
Ölskizzen sind auf dem Markt sehr selten. Sie geben aber wertvollen Einblick
in die Werkstatt und die Arbeitsweise
des Künstlers. Das Museum freut sich
über diese Bereicherung, ab sofort ist
sie in der Dauerausstellung zu sehen.

Winterfackelwanderung
bei
Glühwein und heißem Kakao –
28/2/22
kleine Wanderung mit Pechfackeln und
anschließendem
gemütlichen
Beisammensein bei Glühwein und
heißen Kakao. Start: 19.00 Uhr, Alter
Bahnhof Kranenburg (Bahnsteig),
Bahnhofstraße
15,
Kranenburg.
Veranstalter ist der Verkehrsverein
Kranenburg, Tel: 02826-2642559, nur
dienstags. www.verkehrsverein-kranenburg.de
Orte der Begegnung und des Gebets
– 6/2/22
Führung durch die Evangelische
Kirche und die Wallfahrtskirche St.
Peter und Paul mit interessanten
Geschichten,
einer
entdeckten
Grabkammer und einem noch immer
nicht gelösten Rätsel… Uhrzeit: 14.00
bis 15.30 Uhr, Evangelische Kirche
Kranenburg, Mühlenstr. 2, Kranenburg,
Tel: 02826-227. Veranstalter:
Tourist Info Center Alter Bahnhof,
Bahnhofstraße 15, Kranenburg, Tel:
02826/7959;
pro
Person 6 €,
Kinder bis
12 Jahre frei
Wie in alten
Zeiten... – 18/2/22
Erkunden Sie mit dem altertümlichen
Nachtwächter
den
historischen
Stadtkern Kranenburgs. Dieser gibt
Ihnen allerlei Informationen rund um
die Vergangenheit Kranenburgs mit
Geschichten aus damaliger Zeit...
Uhrzeit: 18.00 bis 19.30 Uhr, historischer
Ortskern
Kranenburg
(Treffpunkt:
Mühlenturm).
Veranstalter: Tourist Info Center Alter
Bahnhof,
Bahnhofstraße
15,
Kranenburg, Tel: 02826/79-59; pro
Person 7 €, Kinder bis 12 Jahre frei
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WYLER. Endlich, nach fast ein halbes Jahrhundert (1972), wird die alte
Zollruine in Wyler abgerissen. Am Montag, 17. Januar, fingen die
Aufräumarbeiten an. Auf dem „neuen“ Grundstück sollen mehrere
Wohnungen gebaut werden.
Foto: Heinz Maahs

Die nächste Rozet erscheint am
Dienstag, den 8. Februar
Redaktionsschluß: Freitag 4 Februar
Auﬂage 25.000
Rozet nicht empfangen???
Ruf an: 0031-6-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com

25 januari 2022

PAGINA 19

De Rozet

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

Tesla Model Y Long Range
We hadden eerder de middenklasse-cross-over van Tesla verwacht. Al in 2018
toonde Tesla de eerste foto’s met details van deze auto, die in feite de verhoogde variant van de Model 3 is. Een aantrekkelijke cross-over, want het biedt net
even die extra ruimte om als volwaardige gezinsauto te worden gebruikt.
Echter concurrenten, zoals de al eerder in de Rozet Autorubriek beschreven
Ford Mustang Mach-E, Skoda Enyaq iV, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 en de
Volkswagen ID.4 GTX staan nu te trappelen om de status van Tesla te laten
verbleken. De Tesla Model Y zal moeten helpen om Tesla model S fans, die net
even meer ruimte in hun auto willen hebben, te overtuigen.

Een sterk punt van Tesla’s zijn de slimme software zoals een routeplanner, die via
de beschikbare laadpalen de snelste route uitstippelt.
Tesla heeft de winst per geproduceerde
auto weten te verhogen dankzij kostenbesparingen bij de productie in China.
Daarbij werd de kwaliteit ook nog verhoogd. Die extra winst heeft inmiddels
Elon Musk de rijkste man ter wereld
gemaakt met een vermogen van $ 195
miljard. Dat Tesla de extra winst in het
bedrijf heeft gehouden, denkt de autofabrikant zich te kunnen veroorloven
omdat zij nog steeds als de referentie
op het gebied van elektrische auto’s
worden gezien. Met de efficiëntie van
de aandrijftechniek, de superieure elektronische ondersteuning en de fabuleuze laadsystemen is dat ook zo, maar de
concurrentie zit niet stil en het is ook
maar de vraag hoeveel geld de consument wil betalen voor die status.
Chinees en later Duits
De geteste Tesla Model Y liep in China
van de band en is constructief een stuk
solider dan de twee jaar geleden geteste en in de Rozet beschreven Model S.
Zodra de fabriek nabij Berlijn opent,
krijgt Nederland waarschijnlijk Duitse
producten. Toch wel jammer, dat destijds niet voor Groningen is gekozen.
De bouwkwaliteit van de Tesla Model
Y is ten opzichte van de eerste generatie Model S is duidelijk verbeterd. De
los zittende interieurcomponenten of
rammelende kunststoffen komen we nu
niet meer tegen.
Elektrisch en niets anders
Onmiddellijk ziet men dat de Tesla
Model Y een elektrische auto is. De
Model Y heeft geen lange motorkap
met daaronder een grote, complexe
motor. In plaats daarvan is het front
kort en laag. Dat is ook de identiteit van
een Tesla, want ze kennen geen
geschiedenis als verbrandingsmotorautobouwer.
Model Y is een volwaardige vijfzitter.
Een zevenzitsuitvoering zit in de planning. De Tesla Model Y deelt 75% van
de onderdelen met Tesla's middelgrote
sedan: de Model 3. Desondanks heeft
de Tesla Model Y met hogere zit en
eenvoudiger instap een duidelijk ander
karakter.

De Model Y en Model 3 zijn gebouwd
op dezelfde wielbasis, maar omdat de Y
de hoogte benut, is de beenruimte achterin veel beter. In vergelijking met
SUV's van andere merken scoort de
Tesla uitstekend op het gebied van
hoofd- en beenruimte.
Instrumentenpaneel mist
Het "dashboard" van de Model Y
bestaat slechts uit een houten strip met
een centraal geplaatst beeldscherm.
Met dit touchscreen en met twee draaiknoppen op het stuurwiel, die continu
andere functies krijgen, wordt alles in
de auto bediend dan wel aangestuurd.
Tesla heeft heel goed over dit concept
nagedacht en alhoewel het extreem
lijkt, is het toch in de praktijk relatief
eenvoudig te doorgronden. De software
is in de loop der tijd sterk verbeterd en
voor de leek gebruiksvriendelijker
gemaakt.
De geteste Tesla is voorzien van de €
3.800 kostende Enhanced Autopilot,
waarmee op basis van navigatiedata de
rijrichting wordt aangegeven en zelfs
op tijd wordt uitgevoegd. Het multimediascherm geeft terecht duidelijk aan,
dat de automatische piloot nog een
bèta-functie is en dat blijkt in de praktijk ook regelmatig. Met die waarschuwing in het achterhoofd zijn alle assistenten ingeschakeld waarmee de testauto ronduit revolutionaire techniek
demonstreert. Het is een glimp van de
toekomst, want in de praktijk bleek dat
de Tesla het rijden in Nederland nog
niet volledig onder de knie heeft. De
bestuurder kan absoluut niet op de
automatische piloot vertrouwen.
Elektronica is de kracht van Tesla
Een sterk punt van Tesla is de oplaadmogelijkheden.
Bij
de
Tesla
Supercharger-stations is het laden vele
malen goedkoper dan bij andere snelladers. Bij Tesla betaalt men slechts 0,25
Eurocent per kWh, waarbij men bij
FastNed al ongeveer 0,75 Eurocent pet
kWh moet betalen. De Model Y kan in
theorie met 210 kW opladen, maar bij
de snellaadsessie zal het gemiddelde
snellaadvermogen vaker ongeveer 70

De Tesla Model Y is een hogere variant van de Model 3, die ook nog net iets langer en breder is. Een aantrekkelijke cross-over, want het biedt net even die extra
ruimte om als volwaardige gezinsauto
Foto: Autozine.nl

Road Test
Tesla Model Y Long Range
Koets: 5-deurs cross-over
Prijs: € 64.000,Gewicht: 1956 kg
Cil.inh.: 2 elektromotoren
Vermogen: 351 pk
Top: 217 km/uur
Acc.0-100: 5,0 sec.
Gem. verbr.: WLTP bereik 507 km
Lengte: 475,1 cm
Breedte: 192,1 cm
Aanhangergewicht: 1600 kg

tot 100 kW zijn. De standaard 75 kWh
accu laadt daarmee in ongeveer 30
minuten van 10 tot 80%. Tesla heeft
met zijn eigen Supercharger-netwerk
ook nog een andere sterke troef in handen en dat is dat het supergemakkelijk
gaat. Kwestie van stekker inpluggen en
klaar. Identificeren met pasjes of druppels is niet nodig
Met een volgeladen batterij kan men
ver komen en met een overwegend
kalme rijstijl kan de zogenaamde
"Long Range"-uitvoering op een volle
batterij 500 km afleggen (507 km volgens WLTP meting). Het verschil tussen theorie en praktijk is daarmee veel
kleiner dan bij andere merken.
Tesla geeft een WLTP-verbruik op van
16,9 kWh/100 km. Dat is superzuinig;
vergelijkbaar met een elektrische
Smart. Tijdens onze test hebben we bij
normaal gebruik wel iets meer nodig.
Met onze rijstijl komt men in de praktijk op een volle accu zo’n 450 km ver.
Vanaf het begin had de Tesla al funelektronica aan boord. Zo kan men tij-

Opvallend is dat de Tesla Model Y nog een forse trailer mag trekken. Geremd mag
het 1.600 kilogram trekken.
dens het opladen op het centrale beeldscherm spelletjes spelen. Daarbij zijn
nu ook nog leukere functies in ‘Toy
Box’. Een nieuwe functie is BoomBox
waardoor ervanuit de auto gekke geluiden gemaakt kunnen worden.
Snelle sprinter
De Model Y heeft een relatief stug
onderstel. Op slecht wegdek biedt dat
minder comfort voor de passagiers.
Echter, het geeft de bestuurder een
meer vertrouwenwekkend gevoel.
Daarbij zorgen de directe besturing en
de stugge veren ervoor dat de Model Y
minder zwaar voelt dan de twee ton, die
hij eigenlijk weegt.
De Tesla Model Y heeft twee elektromotoren, waarmee de auto in zo’n vijf
seconden vanuit stilstand naar de 100
km/uur kan worden geaccelereerd.

Het maximale vermogen is 258 kW /
351 pk. Daarmee is de Long Rangevariant volgens opgave goed voor een
topsnelheid van 217 km/uur. Opvallend
is dat de Tesla Model Y nog een forse
trailer mag trekken. Geremd mag het
1.600 kilogram trekken.
Conclusie test Tesla Model Y
Tesla krijgt zijn zaken steeds beter voor
elkaar en de afwerking is naar een
hoger niveau getild. De rijbeleving is
super, ook in deze Model Y is een
vleugje dynamiek te bespeuren. Het rijbereik is indrukwekkend. Daarnaast
heeft de auto een opvallend goed infotainmentsysteem. Sterk punt zijn
Tesla’s Superchargers met de slimme
software zoals een routeplanner, die via
de beschikbare laadpalen de route uitstippelt.

Peugeot Rifter en Traveller voortaan alleen
volledig elektrisch leverbaar
Peugeot versnelt de elektrificatie van
zijn modellenaanbod. Vanaf januari
2022 zijn de RIFTER en de
Traveller/Expert Combi alleen nog
leverbaar met volledig elektrische aandrijving. Daarmee profiteren zowel
gezinnen als ondernemers van de voordelen van de elektrische aandrijftechnologie van Peugeot. Nu gaat het rijden
comfortabel zonder emissie, vibraties,
geuren of moeten schakelen.
Peugeot heeft inmiddels 75% van haar
personenauto’s en 100% van haar
bedrijfsauto’s al met geëlektrificeerde
aandrijving leverbaar. In 2021 was een
op de zes verkochte Peugeots in Europa
geëlektrificeerd. Vanaf november was
dat zelfs een op de vijf verkochte exemplaren.
De Peugeot e-Rifter biedt plaats aan
vijf tot zeven inzittenden en is voorzien
van een 100 kW (136 pk) sterke elektromotor en een 50 kWh lithium-ionbatterij. De actieradius bedraagt 280
km volgens de WLTP-cyclus.

De Peugeot e-Traveller is leverbaar in
twee lengtes en met naar keuze een batterij van 50 of 75 kWh. Samen met de
100 kW (136 pk) sterke elektromotor
zorgt die ervoor dat tot negen personen
comfortabel vervoerd kunnen worden
met een actieradius van tot 330 km volgens de WLTP-cyclus (voor de 75
kWh-batterij).
De Peugeot e-Expert Combi is lever-

baar in drie lengtes en combineert
dezelfde interieurruimte met een minder rijke uitrusting, zodat elektrisch rijden nog toegankelijker wordt. Het
model is ook zeer geschikt voor shuttlediensten of juist het afleggen van
lange afstanden. De 50 kWh-batterij is
in slechts 30 minuten weer voor 80%
opgeladen bij een openbaar snellaadstation.

Nieuwe generatie Mercedes Benz SL
met 4-liter AMG-V8-biturbomotor
Mercedes-Benz introduceert een nieuwe generatie van de SL, waarbij het
model terugkeert naar zijn roots met
een klassieke softtop en een sportief
karakter. Tegelijkertijd is de luxe roadster bedoeld voor dagelijks gebruik als
2+2-zitter en voor het eerst leverbaar
met vierwielaandrijving.
Kenmerkend voor het carrosseriedesign zijn de lange wielbasis, de korte
overhangen, de lange motorkap, het ver
naar achteren geplaatste passagierscompartiment met steile voorruit en de
krachtige achterzijde. Dit resulteert in
de typische SL-verhoudingen. Samen
met de volumineus gemodelleerde
wielkasten en de grote, strak op de carrosserie aansluitende lichtmetalen velgen geven ze de roadster zijn krachtige,
dynamische uitstraling.
Bij de introductie start de nieuwe
Mercedes SL met twee vermogensklassen van de 4-liter AMG-V8biturbomotor. De motoren worden uitsluitend met de hand geassembleerd in
de fabriek in Affalterbach volgens het

'One Man, One Engine'-principe. In het
topmodel, de SL 63 4MATIC+ (brandstofverbruik gecombineerd: 12,7-11,8
l/100 km, CO2-emissie gecombineerd:
288-268 g/km), ontwikkelt de krachtbron een vermogen van 430 kW (585
pk) en een maximumkoppel van 800
Nm over een breed toerentalbereik van
2.500 tot 4.500 t/min. De acceleratie
van 0 tot 100 km/h neemt 3,6 seconden
in beslag en de topsnelheid bedraagt

315 km/h. In de SL 55 4MATIC+
(brandstofverbruik
gecombineerd:
12,7-11,8 l/100 km, CO2-emissie
gecombineerd: 288-268 g/km) ontwikkelt de V8-motor een vermogen van
350 kW (476 pk) en een maximumkoppel van 700 Nm. De sprint vanuit stilstand naar 100 km/h duurt 3,9 seconden, de topsnelheid bedraagt 295 km/h.
Indrukwekkende cijfers, die men ook
in de BPM bijtelling gaat merken.

tDe Rozet
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Vanaf vrijdag 28 januari 2022 ontvangt u bij besteding van elke 10 euro* een zegel.
Met 6 zegels is uw spaarkaart vol. Met een volle spaarkaart en een bijbetaling
van €2,99 kunt u een mok kiezen naar keuze.

Verzamel ze allemaal!

Openingstijden: ma-za 8.00-21.00
8 00-21 00 //
/ zo 8.00-20.00
8 00-20 00

Nico de Witt

Waterstraat 27 // Beek-Berg en Dal

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 08.00 - 20.00 UUR

