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iedere 14 dagen gratis huis-aan-huis

Harmonie K.N.A. Beek viert dit
jaar 100-jarig jubileum!
Harmonie Kunst na Arbeid (K.N.A.)
uit Beek bestaat op 22 maart 2022 precies 100 jaar. En dat gaan we vieren
met iedereen die daar zin in heeft. We
organiseren dit feestelijk jubileumjaar
een aantal bijzondere activiteiten onder
het motto “Wij Vieren Muziek”. Dit
doen we met alle
leden van onze vereniging én met alle
inwoners van dorp
Beek en overige
belangstellenden.
Want
100
jaar
Harmonie K.N.A. is
100 jaar muziek in
Beek. De afgelopen 2
jaar klonk er nauwelijks muziek in het
dorp maar vanaf het
voorjaar 2022 laten we weer graag van
ons horen. Hierbij alvast een voorproefje van het feest dat komen gaat.
26 maart jubileumconcert
Wij trappen ons jubileumjaar af op
zaterdag 26 maart om 19:22 uur met
een waar “Classics” concert. Dit concert vindt plaats in de grote zaal van het
Kulturhus die uiteraard weer prachtig
en in stijl wordt ingericht. Classics
staat voor een muziekavond met
muziekstukken die Harmonie K.N.A.
in de afgelopen 100 jaar gespeeld heeft.
Het oudste programma dat we hebben
teruggevonden stamt uit 1931!

27 maart receptie 100 jaar
Vervolgens is er op zondag 27 maart
een ouderwets (en) gezellige receptie.
De receptie is voor genodigden en
iedereen die belangstelling heeft. De
receptie wordt muzikaal omlijst en in
de zaal is een ruimte ingericht met
onder andere historische
foto’s en filmpjes. Aanvang
vanaf 14.00 uur, wederom in
de grote zaal van het
Kulturhus.
Save the date: 1-4 juli
BEEK BRUIST!
Zet het weekend van 1, 2, 3
en 4 juli alvast in je agenda!
In dit weekend wordt het
hoogtepunt van ons jubileumjaar gevierd: BEEK
BRUIST!
Wij vieren dan vier dagen samen feest
in het centrum van Beek! En dat doen
we samen met twee andere jarigen uit
ons dorp, namelijk onze zustervereniging Schutterij B.U.B. (bestaat 90 jaar)
en met Stichting Kalorama (bestaat ook
100 jaar). Café Sous les Eglises organiseert mee. Het beloven vier bruisende
dagen te worden voor iedereen van 0
tot 100 jaar (en ouder)!
Meer informatie over Beek Bruist en
over al onze andere jubileum-activiteiten is te vinden op onze website
www.harmonieknabeek.nl of Facebook
en Instagram. Natuurlijk houden wij u
ook via de Rozet op de hoogte.

Bus (voorlopig) weer terug in Ooij
Buspassagiers die zich
maandagmorgen hadden opgesteld bij de
bushalte aan de Sint
Hubertusweg te Ooij
keken wel even vreemd
op dat die bushalte was
opgeheven en dat ze
weer in konden stappen
bij de bushalte in de
Nassaustraat. Het was
de bedoeling dat de bus
pas weer eind februari
door het dorp zou gaan
rijden, nadat eerst al 10
januari beloofd was, maar nu gaat de
bus toch weer een aantal weken proefdraaien door het dorp waarna definitief
beslist wordt of de bus in het dorp blijft
of dat de passagiers toch weer naar de
Hubertusweg moeten. Dat laatste kan
lastig zijn voor veel oudere bewoners
van het dorp omdat het redelijk ver
lopen is voor hen.
Door werkzaamheden in het dorp kon
de bus ruim een jaar niet door het dorp
en busonderneming Breng vindt nu dat

Werken over de grens?

oplage: 25.000

Leo Lukassen overleden
Het team Lukassen maakte dinsdagavond, 1 februari, het volgende bekend:
‘Intens verdrietig en vol ongeloof…
De grondlegger van ons bedrijf, onze
(o)pa, is vanavond plotseling overleden. Bijna 60 jaar geleden begonnen
met het bedrijf en tot het eind elke dag
op kantoor.
Wij gaan hem ontzettend missen!
Team Lukassen’
Leo Lukassen begon zijn muziek- en
showbedrijf in Ooij, waar hij naast zijn
café ’t Hoekje aan de Prinses
Beatrixstraat, ook een muziek- en
showbureau runde. Na enige tijd verhuisde hij met zijn zijn bedrijf naar de
Oranjesingel in Nijmegen. Nadat hij
daar uitgegroeid was verhuisde het
bedrijf nog een paar keer in Nijmegen
om vervolgens weer in Ooij te eindigen
met het bedrijf Lukassen Produkties,
achter café de Vink aan de Koningin
Julianalaan. Leo was weduwnaar van
Dolly Lukassen. Hij werd 77 jaar.
Wij wensen zijn partner Sylvia, de kinderen en kleinkinderen, alsmede de rest
van de familie en vrienden heel veel

sterkte bij het verwerken van dit grote
verlies.
De uitvaart van Leo Lukassen is vandaag, dinsdagmiddag, in de Goffert in
Nijmegen. Het is een open bijeenkomst, iedereen is dus welkom.
Foto: Henk Baron

De Voedseltuin is een initiatief van de
Voedselbank Groesbeek en Omstreken.
De opbrengst is voor de ruim 100
wekelijkse voedselpakketten. En zelf
krijg je natuurlijk ook verse groente
mee.
Is dit misschien iets voor jou? Wil je
een keer langskomen voor een kennismaking? Neem dan contact op met
Remco Vogel, 06 19 42 33 29 of
info@voedseltuingroesbeek.nl.

Werken over de grens:
Nieuwe reeks spreekuren bij het
GrensInfoPunt Rijn-Waal
Foto: Henk Baron
de
Nassaustraat,
de
Prins
Bernhardstraat (halte voor dorpshuis de
Sprong) en de Kerkdijk te smal zijn
voor de grote bussen. Daarom wordt er
nu eerst een maand “proefgereden”.

Op zoek naar een nieuwe baan? Wie
weet bevindt die droombaan zich wel
aan de andere kant van de grens: in
Duitsland. Maar waar vind je in
Duitsland vacatures? Gaat solliciteren er anders dan in Nederland? En
als je die baan eenmaal binnen hebt:

Uitslag puzzel
De winnaars van de advertentieknipselpuzzel in december in De Rozet zijn (in
willekeurige volgorde):
Riky Brandwijk, Leuth. Sonja v.d.
Meulen, Ooij. Michael Makaaij,
Millingen. Mw. R. Gordon, Nijmegen.
Hermien Perenboom, Groesbeek. Ezra
Stekelenburg, Erlecom. J.M. van Vliet Looijman, Groesbeek. Guido Crolla,
Kleve-Keeken. Thea Arnts, Ooij. Kim
Klaassen, Groesbeek. Margret Strütjen,
Berg en Dal. J. Derks, Millingen. Jan
Bons, Groesbeek. Françoise Nagel-

hout, Millingen. Jan Willems,
Groesbeek. Mw. J. Kersten, Beek.
Willy Frieling, Kekerdom. Annie
Wannet, Leuth. Nancy van BerkelThijssen, Groesbeek. P. van den Bos,
Millingen. Caitlin Harrison, Leuth.
W.P. Twilt - v.Dam, Beek.
Winnaars hebben (of krijgen deze
week) persoonlijk per post bericht.
Gefeliciteerd en veel plezier met je
prijs. Met dank natuurlijk aan onze
gulle prijsgevers.

grensoverschrijdend

LOKAAL! vindt namelijk dat nieuwbouw dringend nodig is. We willen aan de slag met woningen voor vooral Beekse starters, senioren en
gezinnen. We willen sociale woningen maar ook
huizen in de middeldure en vrije sector realiseren. En dat alles in goed overleg met natuurorganisaties en omwonenden.
LOKAAL! ziet allereerst kansen om te bouwen op de locatie van de huidige brandweerkazerne. En daarnaast willen we
onderzoeken of aan de overkant van de P.C. Hooftstraat een
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De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 22 februari
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 18 februari
Vervolg colofon: zie pagina 3

Legpuzzelmarkt
DE HORST. Op zaterdag 12 februari is
er een legpuzzelmarkt in Dorpshuis De
Slenk in de Horst. Van 11.00 – 13.00
uur bent u van harte welkom op
Reestraat 2. Het dorpshuis heeft bijna
150 legpuzzels in haar bezit, geschonken door inwoners van onze gemeente.
De puzzels zijn in prima staat, compleet en bestaan uit 1000 stukjes. De
puzzels kosten € 2,- per stuk, bijzondere exemplaren kosten € 3,- of meer.
Bezoekers mogen maximaal 5 puzzels
per persoon meenemen. De opbrengst
komt geheel ten goede aan het dorpshuis.
Bezoekers dienen bij binnenkomst een
geldige QR-code met ID te tonen en er
mogen maximaal 20 mensen tegelijk
binnen zijn. Verder dient men een
mondkapje te dragen en anderhalve
meter afstand te houden.
Heeft u thuis nog legpuzzels over,
brengt u ze dan gerust tijdens de openingstijden van Dorpshuis de Slenk.
Ook boeken, dvd’s, lp’s en cd’s zijn van
harte welkom.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Resie Meilink (0623166038) of per mail resiemeilink@upcmail.nl

hoe zit het met het betalen van belastingen? Waar wordt het pensioen
opgebouwd?
De experts van het GrensInfoPunt van
de Euregio Rijn-Waal in Kleve weten
raad: zij beantwoorden alle vragen
omtrent werken, wonen en studeren in
het buurland. In samenwerking met
UWV, de Agentur für Arbeit en het
Bureau voor Duitse Zaken van de
Sociale Verzekeringsbank organiseert
het GrensInfoPunt Rijn-Waal op 15 en
22 februari twee online spreekuren.
Beide spreekuren beginnen om 9.00
uur en duren tot 12.30 uur. Wie graag
een afspraak hiervoor wil maken, kan
dat doen via +49 (0)2821 793079.
De data van alle online spreekuren in
2022 zijn terug te vinden op de website van het GrensInfoPunt van de
Euregio
Rijn-Waal:
https://grenzinfo.eu/erw/nl/spreekdagen/.

Kleinschalig LOKAAL! bouwen in Beek
In de Gelderlander van 2 februari stond een
mooie samenvatting van het woningbouwprogramma van LOKAAL!. De journalist gaf helder
weer dat LOKAAL! mogelijkheden ziet voor de
bouw van nieuwe woningen in Beek.

jaargang 36 nr. 3

Jeugd&Jongeren op 5
Cultureel op 7
Senioren op 9
Welzijn op 10
Gemeentepagina op 11-13
Kerk op 14
Natuur op 15
Duits nieuws op 16
Autonieuws op 17
Nijmegen op 18-19
Sport op 19

Gezond en gezellig, samen tuinieren
GROESBEEK. Iedereen die het leuk
vindt om gezamenlijk te tuinieren is
vanaf nu van harte welkom op de voedseltuin aan de Cranenburgsestraat in
Groesbeek.
Samen gezond aan de slag in de buitenlucht. Je kiest zelf voor een stevige klus
of lichter werk in de moestuin of in de
boogkas, waar je ook zittend kunt werken. En! in de pauze kletsen we gezellig bij in onze koffiekeet.
Heb je nog weinig of geen ervaring?
Dat is geen probleem, want tijdens openingstijden is er iemand aanwezig die
je op weg helpt en aan wie je advies
kunt vragen. En in maart starten we
met een gratis cursus tuinieren voor
beginners.

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

rij woningen gebouwd kan worden in wat ook
wel de “Polder van Beek” genoemd wordt. Over
dit laatste gebied is echter enige verwarring ontstaan in het artikel van de Gelderlander.
LOKAAL! bedoelt met “in de Polder van Beek”
alleen de strook direct ten westen van de P.C.
Hooftstraat en ten zuiden van de Rijksweg
N325. Het gaat dus om een deel van wat ook
wel eens “Beek-West” genoemd wordt. En dan
alleen een rij woningen aan de overkant van de
P.C. Hooftstraat.
LOKAAL! wil duidelijk zijn: we willen absoluut geen woningbouw aan de overkant van de N325. We
hebben immers in ons programma nadrukkelijk opgenomen
dat we de openheid van ons polderlandschap willen behouden.

024 - 397 5052

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02

De Rozet
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Nieuw in Goch - Kessel
GRIEKS
RAMEN - DEUREN - SERRES
Telefoon: (024) - 388 3273
www.vblkozijnen.nl
Kranenburgerstraße 103
47574 Goch - Kessel
Telefoon / Reservering:

Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

+49-2827-3589966

facebook.com/ RhodosKessel
instagram/
RhodosKessel
Google.
Rhodos Goch
info@Rhodos-Kessel.de

17.00 - 23.00 uur
12.00 - 23.00 uur
12.00 - 23.00 uur
gesloten
17.00 - 23.00 uur
17.00 - 23.00 uur
17.00 - 23.00 uur

Hier geldt de 2G+ regel
(gevaccineerd + booster
of gevaccineerd + neg. test)

Parkeren voor de deur

Bij DE HUIDZORGPRAKTIJK wordt je behandeld door ervaren huid-&oedeemtherapeuten. Wij staan voor “een
mooie, gezonde huid en vitaliteit”. Wij behandelen de zieke,- aangedane,- en gezonde huid en geloven dat een gezonde levensstijl een bijdrage levert aan optimaal resultaat!
Het is onze passie om er voor te zorgen dat jij
(zo veel als mogelijk) klachtenvrij bent en lekker in je vel zit!
Onze Transformational Cupping® behandeling is hier de
perfecte behandeling voor! We werken volgens de methode van Kim Cupping. Wij combineren Cupping met manuele therapie, voedingsadviezen en Detoxing. Hierdoor
bereiken we de meest fantastische resultaten! Krijg een
gezonde huid, meer vitaliteit en zie er fantastisch uit! Kom
van cellulite, ophopingen en vet af in een paar behandelingen! Maar ook als je al langere tijd last hebt van een vervelende blessure kan Transformational Cupping je helpen!

Valentijns actie!
Kom samen met je geliefde boogschieten
in Persingen en schiet altijd raak!
Workshop van twee uur nu € 35,- per duo.

Je kan bij ons ook terecht voor Bodycontouring & Reshaping of wel Cryolipolyse (vetbevriezing). Ook deze behandeling zorgt er voor dat je ﬁjner in je vel komt te zitten!
Letterlijk en ﬁguurlijk! Cryolipolyse is een bewezen techniek om plaatselijk vet zonder operatie te verwijderen door
vet te koelen. Met deze behandeling verlies je tot 30% van
je vetweefsel na 1 behandeling.

Te besteden in
februari, maart en april
Mail info@forfunoutdoor.nl
www.forfunoutdoor.nl

Ongewenste of overmatige haargroei?!
30% korting op laserontharing van het lichaam! En 10%
korting op deﬁnitieve gezichtsontharing!
Onze behandelingen:
Acnetherapie
Camouﬂagetherapie
Cryolipolyse (body contouring door vet bevriezen)
Huidverbetering en huidverjonging
Laserontharing
Transformational Cupping (inc detox)
Oedeemtherapie
Littekentherapie
www.dehuidzorgpraktijk.nl
info@dehuidzorgpraktijk.nl
0683626489
Cranenburgsestraat 23 b Groesbeek
Verbindingsweg 8 Beek-Ubbergen
Mr. Van Coothlaan 25 Wijchen

MINDER

RESTKAN

Minder rest? Kan best!
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PLASTIC+
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Het restafval bevat bijvoorbeeld
nog vaak etensresten, plastic
verpakkingen en oud papier. Als je dit
uit het restafval haalt, houd je minder
restafval over. En gebruiken wij dit als
grondstof voor nieuwe producten. Niet
alleen goed voor het milieu, ook voor
de portemonnee.
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Inwoners van de gemeente Berg en
Dal scheiden steeds beter hun afval.
Wij halen steeds meer grondstoffen
zoals gft-afval, plastic+ en oud papier
op. En sinds kort kan je ook luiers
en incontinentiemateriaal gratis
gescheiden inleveren. Als je jouw afval
dus goed scheidt, houd je minder
restafval over.
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Het kan zeker als we ons restafval
nog beter scheiden.
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SCHOONENBURGSEWEG 11
6611 AA OVERASSELT
TEL: (024) 782 05 44
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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,
- vrijdag 18 februari 19.30 uur, Taizéviering
- zondag 20 februari 10.00 uur, ds. Wouter
Slob met Heilig Avondmaal
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. 11-14u. repaircafé, Kulturhus
-13.3. 13.30+16.00u. valentijnsconcertje,
kleine Bartholomeus
-17.2. 14.30u. KBO-middag, Kulturhus
-feb.mrt.apr. expo Ingrid Schröder,
Kalorama
MILLINGEN A/D RIJN
-18.2. 19u. bingo OEV, ver. gebouw
OOIJ
-19.2. 12-14u. ‘Soepie met PvdA’, Sprong
KEKERDOM
-23.2. open dag Laurentius
BERG & DAL
-20.2. winterwandeling Berg en Dals Bloei,
zie website
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-12+13.2. Veronica Berkvens
GROESBEEK
-15.2. 19.30u. schrijfavond Amnesty, serre
prot.kerk
-19.2. open dag Montessori
-23.2. 13.30u. Koffie met mantelzorgers,
Mallemolen
DE HORST
-12.2. 11-13u. legpuzzelmarkt, De Slenk
HEILIG LANDSTICHTING
-22.2. 20u. duurzaamheidscafé, Bosduivel
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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

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.
Nieuws aanleveren kan natuurlijk ook
eenvoudig via mail: info@derozet.nl

Online informatiebijeenkomsten
en telefonisch spreekuur OV
Het telefonisch OV-spreekuur geeft
senioren de mogelijkheid om hun vragen over het reizen met het OV beantwoord te krijgen.
OV-ambassadeurs zitten klaar om mensen hiermee “op weg” te helpen.
Het telefonisch spreekuur is bereikbaar
op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot
12.00 uur, maandag en woensdag van
18.30 tot 20.00 uur en dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur.
Het telefoonnummer is 038-303 70 10.
In de interactieve informatiebijeenkomsten krijgen deelnemers online uitleg over hoe reizen met het openbaar
vervoer in z’n werk gaat. Ook hier is
gelegenheid om vragen te stellen aan
de OV-ambassadeurs.
Wat houdt een online informatiebijeenkomst in?
In een klein groepje legt een OVambassadeur stapsgewijs uit hoe het
aanvragen van een OV-chipkaart werkt
en gebruiken van de OV-chipkaart in

het openbaar vervoer gaat. Via een
online verbinding. OV-ambassadeurs
zijn vrijwilligers, senior en ervaren OVgebruikers, die andere senioren wegwijs maken in het openbaar vervoer. De
informatiebijeenkomst begint om 13.30
uur en duurt maximaal een uur.
Wat heb ik nodig en hoe werkt het?
Voor het deelnemen aan deze bijeenkomst hebben deelnemers een telefoon,
tablet of computer nodig met camera en
microfoon. Na aanmelding via e-mail
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of
telefoon 038 – 45 40 130 ontvangen
deelnemers een inlogcode. Wie niet
precies weet hoe een inlogcode werkt,
kan telefonisch op weg geholpen worden.
Er zijn interactieve bijeenkomsten
gepland op: woensdag 16 februari
2022, dinsdag 15 maart 2022
Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
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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

3,50

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

4,00

Millingen a/d Rijn:

4,50

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

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

Zie voorbeeld foto
Gelieve alles aanbieden
roestig enz
geen probleem !

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

TIJKA
06 19439537
Uurwerkreparatie
Gediplomeerd

Rob van Alst

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

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

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

Rijwielhandel
Bruinewoud

Mail dan naar:
bezorgdienstderozet@gmail.co
m of bel 06-23502075

Beek:

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

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

3,00

Te koop gevraagd antieke
snijmachines, alle merken

Te koop: brommer Vespa
Piaso €100,-. Opknapper.
Ooijsebandijk 58, 0243446938
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

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

Bent u op zoek naar
hulp in uw tuin?
Gartenhilfe gesucht?
rufen Sie an.

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

Marga Huinink Strijkcentrale
Millingen en omstreken
B.Hermsenstraat 146 Millingen a.d. Rijn

0481- 432054 / 06 - 24861017

Café - Bar - Restaurant

Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04

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

Brompton-dealer

van Nijmegen en omstreken

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

Geopend
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

11.30 - 00.00
11.30 - 00.00
11.30 - 00.00
gesloten
11.30 - 23.00
11.30 - 23.00
11.30 - 23.00

Adres
Hafenstraße 2, 47533 Kleve
(Hokovit parkeerplaats)
tel. +49-2821 7839891
https://pesami.de

Ook ruime
keuze
vegetarisch
& vegan !

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Sucadelapjes

500 gram

Rib of Haas karbonade

500 gram

Verse Lasagne
Grillworst
Palingworst

100 gram

€ 7.45
€ 4.75
€ 0.99

100 gram
€ 1.25

100 gram
€ 1.19

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Actie geldig 10 - 19 februari

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

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

Jeugd & Jongeren

Wilgen knotten in Kekerdom door de Werkenrodeschool
Op woensdag 1 februari waren een aantal leerlingen van de Werkenrodeschool
in Groesbeek actief met snoeien langs
de Duffeltdijk, nabij het Kekerdomse
kerkje, onder leiding van leraar Wim
Renswoude. Dit gebeurde onder mooie
weersomstandigheden. Dat was de
woensdag daarvoor wel anders, want
toen regende het de hele dag, maar dat
deerde de leerlingen weinig.
Bericht van de Werkenrodeschool:
Ons motto: Groen moet je doen. Al
meer dan 20 jaar is er een samenwerking tussen de Werkenrodeschool in
Groesbeek en Staatsbosbeheer. Onze
leerlingen zijn gebaat bij veel praktijk
en dus komen klussen als deze, het
knotten van de wilgen goed van pas.
Het knotten van wilgen is arbeidsintensief en vraagt dus om spierballen maar
ook het doorzettingsvermogen wordt op
de proef gesteld, en dat noemen wij
mentale spierballen. Verder de techniek
van het zagen, waar valt de tak naar
toe denk veiligheid voor jezelf en anderen. En dat in het mooiste lokaal van de
school, wat wil je nog meer. Voor de
klus in Kekerdom hadden de leerlingen
ook al een klus geklaard op de
Duivelsberg.
Foto: Henk Baron

Puck Selbach jeugdburgemeester
van Berg en Dal 2022
Puck Selbach is benoemd tot jeugdburgemeester van Berg en Dal. Zij zal
gedurende 2022 Berg en Dals Bloei
gevraagd en ongevraagd adviseren.
Met name waar het onderwerpen en
activiteiten betreft die ook in het belang
van onze jeugd zijn. Tevens zal zij onze
jonge dorpsgenoten vertegenwoordigen

op belangrijke dagen zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse dodenherdenking op
4 mei.
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Tuinvogeltelling Biezenkamp
vrijdag 28 januari 2022
BEEK. Op vrijdag 28 januari hebben
de kinderen van groep 4 gewapend met
verrekijkers, telformulieren en schrijfgerei vogels geteld in de schooltuin van
de Biezenkamp. De weken daarvoor
waren al wat vogelvoerplekken ingericht en in de klas hadden ze al veel
geleerd over tuinvogels, zowel met lessen en opdrachten als met opgezette
vogels uit Natuurmuseum De Bastei.
Het herkennen van soorten als koolmees, pimpelmees, merel en roodborst
was dan ook geen probleem. In totaal
werden er 145 vogels ontdekt verdeeld
over 19 verschillende soorten. Hiervan
kwamen 6 soorten alleen langs vliegen,
maar 13 soorten zaten ook echt in de
tuin. Net als in de afgelopen jaren werden kauw, huismus en kokmeeuw het
meest gezien. Een bijzondere echte
wintergast was de kramsvogel die een
kwartier lang in de tuin verbleef.
Daarnaast ontdekten de kinderen dat de
eksters vlak naast de school een nest
aan het bouwen zijn in een hoge boom.
Veel dank aan Marijn Nijssen en de
ouders die de groepjes hebben begeleid
en hielpen met het noteren en herken-

nen van de vogels!
Linkerrijtje getallen: in de schooltuin
aanwezig
Rechterrijtje getallen: inclusief omgeving van de tuin
Huismus
8
14
Pimpelmees
4
5
Roodborst
1
1
Turkse Tortel
0
2
Stadsduif
0
12
Kauw
14
54
Spreeuw
0
3
Merel
1
3
Koolmees
5
5
Winterkoning
1
1
Vink
2
3
Houtduif
2
4
Ekster
1
4
Zwarte Kraai
2
3
Kokmeeuw
0
17
Kramsvogel
1
1
Heggenmus
1
2
Buizerd
0
1
Kolgans
0
10
Totaal vogels
Totaal soorten:

43
13

145
19

Tom Erinkveld nieuwe directeur
Laurentiusschool en open dag
KEKERDOM. 1 februari is Tom
Erinkveld op de Laurentiusschool
gestart als locatiedirecteur. Tom heeft
ruim 10 jaar gewerkt binnen het speciaal onderwijs, waarna hij de overstap
maakte naar de Martinusschool in
Millingen. Hier is hij werkzaam
geweest als leerkracht en bouwcoördinator. Nadat hij de opleiding middenmanagement heeft afgerond, is hij
gestart met de opleiding tot schoolleider. De vacature die ontstond op de
Laurentiusschool is hierdoor een
logisch vervolg.
De
Laurentiusschool
is
een
Daltonschool in oprichting. Met het
Daltononderwijs
wil
de
Laurentiusschool kinderen vormen tot
zelfstandig denkende en handelende
volwassenen, die respect hebben voor
hun medemens. Op een daltonschool
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Bingo op 1,5 mtr.
Ook gezellig toch??
Foto: Henk Baron
doen kinderen zelfstandig kennis en
ervaring op.
Het onderwijs op een daltonschool verloopt volgens 5 kernwaarden:
1. Samenwerking
2. Vrijheid en verantwoordelijkheid
3. Effectiviteit
4. Zelfstandigheid
5. Reflectie
reflectie

Open dag
Bent u nieuwsgierig of de
Laurentiusschool ook bij uw kind
past? Kom dan gerust op woensdag 23 februari langs tijdens de
open dag. Meer informatie hierover kunt u vinden op
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www.laurentiusschool.com.

MILLINGEN - Op vrijdag 18 februari
2022 is er eindelijk weer de mogelijkheid om Bingo te spelen in de Dreuge
tent in Millingen aan de Rijn.
We hebben er met z’n allen enorm naar
uitgekeken en de 18de is het dan weer
zover. U kunt weer gezellig meedoen.
De koffie en thee staan klaar en zijn
gratis.
De prijzenpot is nog hetzelfde en ook
de tussenrondeprijzen zijn nog altijd
leuk.
Is er dan niets veranderd? Jawel! Omdat om 22.00 uur alles afgelopen moet
zijn beginnen we om 19.00 uur. (Zaal
open om 18.00 uur.)
Zo kunnen we garanderen dat er voldoende tijd is om de hoofdprijs te winnen. Niet onbelangrijk denken wij...
Uiteraard houden wij ons verder aan de
voorschriften van de overheid. QRcode bij binnenkomst en mondkapje tijdens het lopen. Tot ziens,
De O.E.V. Bingocommissie.

Juf Leonka neemt afscheid van
basisschool de Biezenkamp in Beek
Maandag 31 januari was een bijzondere dag voor juf Leonka en haar groep 3.
Na bijna 25 jaar lesgeven aan de leerlingen van de Biezenkamp maakt ze op
1 februari de overstap naar de
Maartensschool. Een nieuwe werkplek
zal even wennen zijn, vooral doordat
Leonka letterlijk geboren en getogen is
met de Biezenkamp om haar heen.
Ze werd namelijk geboren aan de
Reigerstraat, tegenover de school. Als
kind was ze leerling op de Biezenkamp
en als jonge leerkracht kon ze op 1 april
1997 aan de slag voor een groep. Bijna
25 jaar heeft ze met zeer veel plezier
gewerkt en zag ze fijne nieuwe uitdagingen in leerlingen, onderwijsvernieuwingen of een ander leerjaar. De plek
op de Maartensschool kwam bij toeval

langs en na enige aarzeling heeft ze
besloten om een nieuwe stap te maken
in haar loopbaan als leerkracht.
De laatste maanden heeft ze bewust
afscheid genomen van de school die
zo’n grote rol heeft gespeeld in haar
leven. Ze heeft veel leerlingen en
ouders voorbij zien komen en velen van
hen zullen onder andere haar warmte
en creativiteit herinneren.
Leonka wil graag ouders, leerlingen en
oud-leerlingen namens deze weg
bedanken voor het vertrouwen en de
samenwerking. De leerlingen, ouders
en het team van de Biezenkamp gaan
een fijne leerkracht missen en weten
dat
de
leerlingen
van
de
Maartensschool heel veel plezier met
haar zullen hebben.

Open Dag Montessori College Groesbeek
Voor bijna-brugklassers staan op 19 februari de deuren
wagenwijd open!
Traditiegetrouw is het ontvangen en begeleiden van groep-8
leerlingen tijdens de Open Dag altijd een feestelijk event.
Kinderen in groep 8 zien er dan ook naar uit om de ‘grote
school’ te mogen bezoeken. Helaas is dit de afgelopen jaren
niet mogelijk geweest. Maar…de deuren mogen weer open!
Op 19 februari zijn bijna-brugklassers en hun ouders van
harte welkom op het Montessori College in Groesbeek, de
kleine, gezellige MMvmbo-school aan de Spoorlaan. Zij
worden door onderbouwleerlingen opgevangen en rondgeleid, krijgen een indruk van de school, wat er allemaal te
doen is en hoe er gewerkt wordt. Uiteraard maken ze ook
kennis met het docententeam dat klaarstaat om vragen te
beantwoorden.
Het is niet nodig om vooraf een afspraak te maken: loop
gezellig binnen! (Advies om afstand te houden, een mond-

kapje te dragen en vooraf een zelftest te doen.)
(en over gezellig gesproken, de hit ‘Gek op Groesbeek’,
ingezongen door personeel van het college, schetst de karakteristieke
sfeer
die
Groesbeek
zo
typeert,
https://youtu.be/oIv5POFTqqE )
Ook op woensdag 23 februari kunnen geïnteresseerden van
14.00uur tot 17.00uur terecht. Leerlingen uit groep 8 die een
proeflesje willen volgen, kunnen zich via de site
montessoricollege.nl onder ‘groep 7 & 8’ inschrijven.
Waarom het Montessori College in Groesbeek?
Het Montessori College in Groesbeek is niet zomaar een
vmbo-school is, maar eentje met ruimte voor persoonlijke
keuzes, inspelend op nieuwsgierigheid en vooral bedoeld om
talenten en creativiteit van kinderen te ontwikkelen. Bij het
MMVMBO wordt er intensief ingezet op de individuele leerstand, -fase en groei.

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

Juf Leonka tijdens de laatste dag op de Biezenkamp in Beek te midden van haar
leerlingen in groep 3
Foto: Henk Baron

Vertelvoorstelling voor gezinnen
in de voorjaarsvakantie
Femke Klein, Verhalenverteller &
Poppenspeler, treedt op met een sfeervolle nieuwe voorstelling. Kom met het
gezin luisteren naar dit mooie verhaal,
in Huiskamertheatertje 'Het Groene
Woud', onderdeel van Vertelbedrijf in
Nijmegen, en ervaar de overgang van
winter naar lente!
In ‘De wonderberk’, naar een verhaal
van Hermien IJzerman, gaan zeven
kabouters op weg om het geneeskrachtige sap van de wonderberk te halen.
Een beeldend avontuur met de elementen uit de natuur. Ze komen langs de
Bergreus, de Meervrouw en de
Luchtfee, terwijl ze hun vuurtje bran-

dend houden.
Een verhalende voorstelling van ong.
30 minuten, met een prachtig verhaal,
een klein tafelspel, liedjes en getekende
of geschilderde platen in de kamishibai
(een vertelkastje). In de voorjaarsvakantie, van za. 26 feb. t/m zo. 6 maart ,
dagelijks om 10.00 uur en 11.15 uur.
Telkens voor één gezin tegelijk, dus
sfeervol en coronaproof. Geschikt voor
kinderen van 2 t/m 12 jaar en toegankelijk voor iedereen!
Kijk voor meer informatie en om te
reserveren op https://vertelbedrijf.nl/
huiskamertheatertje/
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Personeel
Gevraagd

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

Sta jij ‘je mannetje’ als

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

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

Nico de Witt PLUS/Waterstraat 27 // Beek-Berg en Dal
www.kipelectro.nl • info@kipelectro.nl • (024) 663 33 00
De Bouwkamp 2 - Ooij - tel. 024 - 6841748
info@autobedrijfwijlhuizen.nl

Wij doen alles voor uw auto
ONDERHOUD

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

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

WIJ ZOEKEN CHAUFFEURS!!
RIJBEWIJS B VOOR REGIONAAL TRANSPORT
RIJBEWIJS CE VOOR NATIONAAL / INTERNATIONAAL.
WAAR GAAT JOUW VOORKEUR NAAR UIT??
FULLTIME, PARTIME.
BEL ONS: 0481-431718 / 0652674289

Bezorgers gezocht voor De Rozet
Berg en Dal wijk: tussen de kerk en Tivoli
Groesbeek

VERBOUW AANBOUW

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Actie
Iets nieuws nodig voor de ramen?

Nu gratis confectie op alle
gordijnstoffen van Mart Visser

Wijk: tussen Cranenburgsestraat en Hoflaan
Wijk: Componistenbuurt (Beethoven, Bach, Chopin etc)

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman, tel. 06-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com

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

Buitenzonwering
in vele soorten
Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

ACTIE
meten en
montage
gratis.

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

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

C U LT U R E E L

Culturele Agenda
Nilofar Niekpor Zamani - Afghan
Women Taboo Breaker
Tot en met vrijdag 25 februari | fotoexpositie | Lindenberg in Nijmegen
Freek Sanders - Leegte | Vorm
Tot en met 1 april | maandag-vrijdag
9.00-21.30, zaterdag en zondag 10.0016.00 | expositie | Huygensgebouw,
Radboud Universiteit Nijmegen |
www.freeksanders.com
Tentoonstelling Jac Maris
Elke zaterdag en zondag tot en met 2
april | 13.00-17.00 | tentoonstelling |
Ateliermuseum Jac Maris in Heumen |
www.marishuis.nl
Martijn Crins – Mesthoop
Vrijdag 11 februari | 20.30 | € 17,- / €
15,50 | cabaret | Steigerzaal
|
Lindenberg in Nijmegen
Theatergroep
PIT
–
Improvisatievoorstelling
Zaterdag 12 februari | 20.15 | € 12,- |
amateurtheater | Steigerzaal |
Lindenberg in Nijmegen
BWV 92 "Ich hab in Gottes Herz
und Sinn" - Bach Cantates Nijmegen
Zondag 13 februari | 19.30 | concert |
Petruskerk in Nijmegen

Nijmegen
Henry van Loon – Jannie The Show
Dog (try-out)
Donderdag 17 februari | 20.00 | € 20,- /
€ 18,50 (uitverkocht) | cabaret |
Lindenbergzaal
| Lindenberg in
Nijmegen
Let’s make comedy – Voorronde
Vrijdag 18 februari | 20.15 | € 11,- |
cabaret | Karolingenzaal | Lindenberg
in Nijmegen
The Lucu Factory – Mijn oom uit
Ambon
Zaterdag 19 februari | 19.30 | € 19,50 |
amateurtheater | Lindenbergzaal
|Lindenberg in Nijmegen
De Andersons – Een mooiere wereld
Zaterdag 19 februari | 20.30 | € 18,- / €
16,50 | toneel/muziektheater |
Steigerzaal | Lindenberg in Nijmegen
Tessa Zoutendijk & Gerard de
Bruyne – Peuterpret (2-4 jaar)
Zondag 20 februari | 10.00 & 11.00 | €
7,50 | jeugd 2-4 jaar | Marikenzaal |
Lindenberg in Nijmegen
Meneer Monster – Lucky Luuk (4+)
Zondag 20 februari | 15.00 | € 8,50 / €
13,- | jeugd 4+ | Lindenbergzaal |
Lindenberg in Nijmegen

Danscollectief Arnhemse Meisjes –
Op ’t randje (6+)
Zondag 13 februari | 15.00 | € 8,50 / €
13,- | jeugd 6+ | Lindenbergzaal |
Lindenberg in Nijmegen

Emiel van der Logt – Geen spijt
Donderdag 24 februari | 20.00 | € 17,50
/ € 16,- | cabaret | Steigerzaal |
Lindenberg in Nijmegen

Patrick Laureij – Live
Dinsdag 15 & woensdag 16 februari |
20.30 | € 17,50 / € 16,- (uitverkocht) |
cabaret | Steigerzaal | Lindenberg in

Radboud Reflects – Lecture by psychologist Daniel Kahneman
Donderdag 24 februari | 20.00 | gratis |
lezing | online

‘Heden van het slavernijverleden’
en ‘Inspirerend Afrika’ in
Afrika Museum Berg en Dal
De expositie Heden van het slavernijverleden is nu te zien in het Afrika
Museum. Het is geactualiseerd en
onder meer aangevuld met sporen van
Gelders koloniaal verleden. In deze
expositie maak je kennis met actuele
erfenissen van slavernij en kolonialisme in Nederland. In 1863 maakte de
Nederlandse regering wettelijk een
einde aan de Trans-Atlantische slavernij, maar honderden jaren van koloniale overheersing lieten sporen in onze
maatschappij na die nog steeds voelbaar zijn. Heden van het slavernijverleden: een tentoonstelling met discussie-

platform die de verhalen van tot slaaf
gemaakte en hun nazaten centraal stelt.
De expositie loopt tot en met 3 juli
2022.
Inspirerend Afrika (vaste opstelling)
Met maar liefst 54 landen, 2000 officieel erkende talen en talloze culturele
gebruiken bestaat er niet zoiets als één
Afrika. Afrika is het één na grootste
continent ter wereld, vol diversiteit,
bloeiende modescenes en dichterbij
dan je denkt. Europa en Afrika zijn al
eeuwen met elkaar verbonden en dat is
terug te zien in ons alledaags leven.
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Expositie Ingrid Schröder in Verpleeghuis Kalorama
I fly away…
Ingrid Schröder (1963, Nijmegen) is improvisator in hart en
nieren. Als actrice speelt zij vanuit de stelregel 'Plan niet, zeg
ja en doe wat in je op komt'. Op een positieve en luchtige
manier maakt ze thema's zichtbaar en bespreekbaar. Met het
Kanteltheater heeft Ingrid regelmatig opgetreden voor
bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen. Samen met haar
pianist geeft Ingrid voorstellingen met “Speelplaats van de
intuïtie”.
Door corona is het acteerwerk van Ingrid stil komen te liggen; vanaf die tijd uit ze haar creativiteit op doek. Zoals zij
‘intuïtief en improviserend’ speelt, hanteert Ingrid ook de
verfkwast. Hierdoor ontstaat een kleurrijke (fantasie) wereld
waardoor je even kunt ontsnappen aan de werkelijkheid.
In de expositie I fly away toont Ingrid portretten en figuratieve en abstracte werken; zij schildert op doek met als materialen o.a. acryl en papier, met tekst. Haar fantasie en verbeeldingskracht -Ingrid’s reddende engelen in tijden van
corona-komen in de tentoongestelde werken volop tot hun
recht. Het is een feest van kleur, vanuit een technisch zekere hand op het doek gezet.
Uiteindelijk hoopt Ingrid weer voorstellingen te geven en
daarin haar schilderijen een rol te geven. Gezien de kwaliteit
en kracht van haar schilderwerk, is het te hopen dat Ingrid

blijft schilderen. Zie ook www.deontplooiing.nl voor meer
informatie over Ingrid Schröder.
De expositie I fly away van Ingrid Schröder is te zien vanaf
dinsdag 1 februari tot en met zondag 24 april 2022 in
Verpleeghuis Kalorama, Nieuwe Holleweg 12 in Beek.
Dagelijks van 10.00 tot 19.00 uur. 024-6847777
Tijdens de expositie is er gelegenheid om Ingrid’s werk te
kopen.

Tentoonstelling schilderijen van Veronica Berkvens
Het weekend van 12 en 13 februari
toont het kerkje van Persingen werk
van Veronica Berkvens. Geboren 1956
te Nijmegen, reeds zeer lang woonachtig in Enschede. Te zien zijn olieverfschilderijen op doek, uit vooral twee
series afkomstig, Uit “de dieren nemen
het over” en “ruines”.
Natuur in allerlei verschijningsvormen

is altijd de voornaamste aanleiding. De
seizoenen, het licht, maar ook verlaten
plekken en restanten. Plekken die echt
gezien en ervaren zijn.
U bent welkom om rustig te kijken en
ook om kennis te maken.
www.veronicaberkvens.nl

Nieuwe wisselexpositie in het
Vrijheidsmuseum Groesbeek
Woensdag 2 februari opende het
Vrijheidsmuseum in Groesbeek officieel haar nieuwe wisselexpositie ‘De
Zwarte Driehoek. De geschiedenis van
als ‘asociaal’ vervolgden 1933-1945’.
De museumconservator Rense Havinga
presenteerde hier zijn onderzoek en het
bijbehorende boek dat hij schreef. Het
is het allereerste dat onderzoek gedaan
werd naar de circa 2.700 als ‘asociaal’
bestempelden in Nederland. Dr. Karlijn
Roex, socioloog en schrijfster van het
boek ‘In verwarde staat: kritiek op een
politiek van normaliteit’ en Dr. Thomas
von der Dunk, cultuurhistoricus en
publicist, waren ook aanwezig bij deze
opening. Zij gaven allebei hun eigen
visie op de nieuwe kennis die de ten-

toonstelling heeft voortgebracht en kregen de eerste exemplaren van het boek
dat bij de tentoonstelling is gepubliceerd cadeau. Zij onthulden ook één
van de topstukken van de expositie: de
tekening ‘Die Last. Zu dem Problem
‘die Vergessenen’ van concentratiekampoverlevende met een zwarte driehoek, Georg Tauber. Thomas Ruffmann
verleende muzikale medewerking met
zijn viool.
De expositie is te zien tot en met 2
oktober 2022.
Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561
KR Groesbeek
www.vrijheidsmuseum.nl

BluesSessie
Zondag 13 februari
in Buurderij de Lage
Hof te Overasselt
Op 13 februari vindt de eerste
Buurderij Bluessessie plaats onder leiding van Phil Poffé in Buurderij de
Lage hof aan de Kasteelsestraat 5 in
Overasselt. Tot voor kort leidde Phil de
Maldense BluesSessie in de Muse. Ook
was hij basgitarist bij de Julian Sas
Band.
Aanvang: 15.00 uur en de entree is gratis.
Info: https://buurderijdelagehof.nl

Film 'Krieg am Niederrhein'
‘The final push’
Het Vrijheidsmuseum vertoont in
februari en maart opnieuw een reeks
filmvoorstellingen van de klassieker
'Krieg am Niederrhein'. Deze film
gaat over het Rijnlandoffensief, de
grootscheepse aanval van de geallieerden op de Niederrhein vanuit het Rijk
van Nijmegen. Van de start van
Operatie Veritable op 8 februari
1945 tot en met de oversteek van de
Rijn bij Wesel op 23/24 maart 1945.
De nog in prima staat verkerende
Duitse film ‘Krieg am Niederrhein’,
aangevuld met beelden van geallieerde
oorlogscorrespondenten, verbeeldt op
zinderende wijze de aanval op het
Rijnland, waarbij volgens de laatste
gegevens bijna een half miljoen geallieerde soldaten het op 8 februari 1945
opnamen tegen de Duitse verdediging.
In zes weken tijd groeide dit aantal uit
tot een geallieerde troepenmacht van
meer dan 1 miljoen soldaten! De overtocht over de Rijn markeerde het begin
van het einde van Hitler-Duitsland.
Algemeen
• Voorafgaand aan alle voorstellingen
en in de pauze is het museumcafé geopend.
• Aan elke voorstelling gaat een korte
historische inleiding vooraf, verzorgd
door
deskundigen
van
het
Vrijheidsmuseum.
• Film is Duitstalig en niet ondertiteld.
• Reserveren is noodzakelijk: 0243974404 of stuur een mail naar
welkom@vrijheidsmuseum.nl.

• Standaard entreeprijzen Vrijheidsmuseum. De Museumkaart is geldig.
• Locatie: Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek.
Let op: vanwege de geldende coronaregels heeft u alléén toegang tot het
Vrijheidsmuseum als u in het bezit bent
van een geldig coronatoegangsbewijs
(QR-code) en een ID-bewijs. Kunt u
deze niet tonen dan kunnen wij u helaas
geen toegang tot het museum geven.
Zondagen 14.00-17.00 uur, incl
inl+pauze: 13 februari, 20 februari, 13
maart, 20 maart
Donderdagen 14.00-17.00 uur, incl.
inl+pauze: 17 februari, 24 februari, 3
maart, 10 maart, 17 maart, 24 maart
www.vrijheidsmuseum.nl

Karlijn Roex en Thomas von de Dunk openen de expositie

Foto: Henk Baron

Abrahams in Ooij
Bas Vink ziet
Abraham
Bas Vink (de klusser) uit Ooij vierde
3 februari zijn 50e
verjaardag. Vanaf nu
mag
hij
zich
Abraham noemen.
Van harte gefeliciteerd!
Foto: Henk Baron

Jurriaan
Leensen 50
jaar

Vluchtelingen in het Nederlands-Duitse
grensgebied in het voorjaar van 1945

Jurriaan Leensen
uit Ooij is onlangs
50 jaar oud geworden. Van harte
gefeliciteerd!

Elvis theatershow
in Berg en Dal
Bent u fan van Elvis? Mis dit dan niet!
Een wervelende muzikale theatershow,
die u gezien moèt hebben in Fletcher
Hotel-Restaurant Erica op vrijdag 11
februari 2022! Maar liefst 3 wereldberoemde ETA’s (Elvis Tribute Artist)
laten u, geheel coronaproof, in een
ruim 3 uur durende show genieten van
Elvis Presley’s grote hits! Van prachtige ballads tot de swingende rock and
roll nummers uit de 50’s, 60’s en 70’s.
Alles komt deze avond voorbij in een
flitsend optreden. Dus ‘put on your
blue suede shoes’ en waan uzelf
opnieuw in de gouden jaren van Elvis
Presley, The King!
Gordon Davis uit Malta, Ciaran
Houlihan uit Dublin, Ierland en de
Limburgse ETA Peter Ryan schitteren
op het podium in Berg en Dal.
Kaarten te bestellen via
www.elvisintheater.nl Kaartverkoop is
uitsluitend via de website.
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SCHUTTERSGENOOTSCHAP O.E.V.
Heerbaan 190

Millingen aan de Rijn

BINGO

Gratis SDE aanvraag

vrijdag 18 februari

Prijzengeld €1.125,=
Hoofdprijs
€ 250,=
aanvang 19.00 uur

ZONNEPANELEN VOOR DE AGRARISCHE SECTOR, RETAIL EN INDUSTRIE

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

WWW.ARIENSSOLAR.NL
U heeft (ver)bouwplannen?

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

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

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

Kennismaken?

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

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

OpeningsƟjden winter:
Maandag: Gesloten
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 11:00 tot 17:00 uur
Donderdag: 11:00 tot 17:00 uur
Vrijdag:
11:00 tot 22:00 uur
Zaterdag: 11:00 tot 22:00 uur
Zondag:
10:00 tot 22:00 uur

Rijndijk 6 | 6566 CG | Millingen aan de Rijn

Het Gelderse Poort team staat weer voor u klaar.

Daar zijn we weer…..
x

Samen genieten bij de Gelderse Poort

x

Unieke locaƟe aan het water

x

Koĸe met iets lekkers

x

Ontbijten op de even weken zondags

x

Lunch en a la carte mogelijkheden

x

Pannenkoeken assorƟment

x

Kleine of grote feesten

x

Keuze uit diverse buīĞƩen

x

All-in mogelijkheden

x

Bezorgontbijt elke zaterdag en zondag

x

Condoleance mogelijkheden

Tel. 0481 434182

Meer info?
www.de-gelderse-poort.com

Ontbijt zoals vanouds, nu op de even weken.

Buīetjes zijn weer mogelijk vanaf 20 pers.

TOT KIJK OP DE DIJK

SENIOREN

50 jaar getrouwd
Door en Henk van Steen
uit Ooij
Henk van Steen (79) en Door van
Steen-Verriet (74) uit Ooij waren op 1
december 2021 50 jaar voor de wet
getrouwd. Ze trouwden op 1 december
1971 in het gemeentehuis van
Ubbergen te Beek, maar op 4 februari
1972 volgde pas het kerkelijk huwelijk
in de H. Hubertuskerk te Ooij, waarmee het echte huwelijk een feit werd.
Op verzoek van Door stonden er toen
nog kerstbomen in de kerk, zodat het er
nog feestelijk uit zou zien. Normaal
werden deze in die tijd op 2 februari
verwijderd.
Het gouden echtpaar vierde het jubileum afgelopen 4 februari in beperkte

kring met familie en petekinderen in de
Thornsche Molen. Hun plan om het
groter te vieren kon helaas niet doorgaanvanwege de coronaperikelen.
Henk, afkomstig uit Wercheren leerde
Door uit Ooij kennen omdat hij
bevriend was met haar broer en toen ze
oud genoeg waren besloten ze samen
verder te gaan. Henk werkte zijn hele
leven bij de post en Door was jarenlang
secretaresse bij slagersgroothandel
Janssen. Ze kregen een dochter, die nu
lerares is. Na hun huwelijk woonden ze
achtereenvolgens
in
de
Prins
Hendrikstraat, de Kruisstraat, de
Alverstraat en nu in de Prins Willem
Alexanderstraat in Ooij.
Gouden bruidspaar, van harte gefeliciteerd!

8 februari 2022
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De Rozet

KBO Beek gaat weer open op 17 februari
BEEK. Beste leden, daar onze nieuwsbrief en de Rozet beiden op 25 januari
uitkwamen, kon deze uitnodiging
helaas niet eerder bij u komen. Begrip
daarvoor graag.
Uitnodiging voor onze KBO Beek
leden
Donderdag 17 februari bent u om 14.30
uur van harte welkom in de Brasserie
van het Kulturhus Beek, een middag
om het, inmiddels ander halve maand
oude, nieuwe jaar vol goede moed te
starten.
Onze activiteitencommissie, Coby,
Gerard en Gérard, biedt u bijzonder
graag een kopje koffie met een heerlijk
gebakje aan, om de middag mee te
beginnen, waarna er u ook nog een
consumptie wordt aangeboden en bij
een drankje hoort ook een hapje, daar
wordt ook zorg voor gedragen.

13 februari is de volgende persconferentie, daar hoort u hoe de regels dan
zijn.
Aanmelden doet u bij Gérard, tot dinsdag 15 februari, een belletje of een
briefje in de brievenbus en u bent van
harte welkom op deze middag.

Lid worden van deze geweldige KBO
Beek loont zich altijd, het hele jaar
door en dat voor maar € 20,= per kalender jaar.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, voor alle info 024
3226377

Zoals de regels, bij het schrijven van dit
stukje zijn, komt u binnen met uw
coronabewijs en uw mondkapje op, dat
u pas afdoet als u gaat zitten, gaat u
lopen dan doet u uw mondkapje weer
op. Denkt u aan uw QRcode. We houden ook afstand van elkaar.

Foto: René Hendriks

Senioren gaan speeddaten in Berg en Dal

Tilly en Wim Janssen-Schapendonk
Onlangs waren Wim (72) en Tilly (73)
Janssen-Schapendonk uit Ooij 50 jaar
getrouwd. Het gouden bruidspaar
trouwde op 29 december 1971 in het
gemeentehuis van Ubbergen te Beek en
daarna op 14 januari 1972 in de Grote
Bartholomaeuskerk te Beek. Ze kregen
een zoon en een dochter en twee kleinkinderen.
Wim begon zijn werkzame leven op de
steenfabriek en dit verruilde hij na 10
jaar voor de Luxan in Elst. Tilly werkte 9 jaar bij de Postcheque en girodienst
maar stopte met werken toen ze trouwden. Ze gingen na enige tijd in Ooij
wonen en wonen daar nog steeds. Wim

heeft als hobby het verlenen van hulpen spandiensten in de computerwereld
en helpt daarbij veel mensen uit het
dorp. Daarbij was hij 20 jaar verzorger
bij BVC’12 in Beek.
Het grote feest is voorlopig afgelast
vanwege de corona, maar in huiselijke
kring is het wel op bescheiden schaal
gevierd, onder meer met buren en familie die om de beurt langskwamen.
Helaas moet Wim ongeveer 25 jaar
gebruik maken van een rolstoel vanwege zijn een spierziekte, maar samen
redden ze het goed.
Wim en Tilly, van harte gefeliciteerd!
Foto’s: Henk Baron

Zonnebloem Beek-Ubbergen
Het is stil geweest rond de activiteiten
van de Zonnebloem.
Toch zijn we op de achtergrond wel
doorgegaan met bijvoorbeeld een telefoontje of een bezoekje bij de gasten
van de Zonnebloem.
Nu er toch weer wat meer mogelijk is,
willen we per 1 maart weer beginnen
met de inloopmiddag.
Deze is zoals altijd de eerste dinsdag
van de maand. U bent dan welkom voor
een praatje, een spelletje en een kop
koffie of thee.
Ook kunt U na afloop van de inloopmiddag rond 5 uur weer gebruikmaken van een gezamenlijke maaltijd.

U dient zich hiervoor wel op te geven
bij Mieke Groothuijse, tel. 0243564491 of 0644143530.
Dit is van belang zodat de kok weet wat
hij moet inkopen voor de maaltijd.
U moet zich voor 20 februari opgeven
voor de maaltijd en de kosten zijn 10
euro.
Bij deze willen we ook iedereen bedanken voor uw flessen donatie bij de
Plusmarkt in de maand december.
Dit kunnen we goed gebruiken voor de
nog te plannen activiteiten van dit jaar.
Rozalie Arts, Secretaris Zonnebloem
Beek-Ubbergen

En dan nu echt? Naar
het Alzheimercafé!
Gaat het nu echt gebeuren? Een avondje Alzheimercafé in Groesbeek? Het
lijkt erop. Op maandag 7 maart bent u
van harte welkom! Op deze avond
krijgt u antwoord op veel vragen rondom de WMO. (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning).
Voor meer informatie kunt u mailen
naar g.poorterman@alzheimervrijwilli-

gers.nl. U mag ook bellen 06
44900809.
Het Alzheimercafé vindt plaats op 7
maart in ’t Groeske. Stationsweg 9,
Groesbeek. Welkom vanaf 19.00 uur.
Programma: 19.30 – 21.00 uur.
Toegang is gratis. Voor een kop koffie
wordt gezorgd. Wat toegang betreft gelden de dan geldende coronamaatregelen.

Woensdagmiddag 16 februari kunnen
alleenstaande senioren (±63-75jr.)
elkaar ontmoeten middels een speeddate in Hotel Erica in Berg en Dal.
"De laatste twee jaar was er veel eenzaamheid onder de ouderen", zegt
organisator Getty Schepers, matchmaker bij DatingOost. "Door middel van
korte privégesprekjes (±7 min.) bekijkt
men onderling of er iets meer in zou
kunnen zitten. Het gesprekje is echter
geheel vrijblijvend; vul je niets in op je
matchlijst, dan is het ook goed. Men
ziet dat niet van elkaar. Bij interesse in
die ander vul je JA in. Is er na afloop bij
beide een JA, dan is er een match, een
wederzijdse klik", legt Schepers uit.
"Alle deelnemers zijn op zoek. Een fijn

gesprek, samen een kopje koffie drinken, iemand om mee te fietsen of te
wandelen. Vroeger zette je een contactadvertentie, dat gebeurt bijna niet
meer", zegt de matchmaker. "Dan is

een speeddate een fijne manier om
andere singles te ontmoeten. Je kijkt
elkaar in de ogen, je luistert naar die
warme stem, die schaterende lach of
ziet de twinkel in de ogen. Na het rinkelen van het lovebelletje schuiven de
heren door naar het volgende tafeltje."
Deelname aan een speeddate kan spannend lijken, maar DatingOost verzorgt
de gehele speeddate en ontvangt iedereen persoonlijk, dit stelt gerust en voelt
vertrouwd. Binnen een week volgt de
uitslag met uitwisseling van telefoonnummers. Men kan dan contact met
elkaar opnemen.
Meer
info
of
aanmelden:
www.DatingOost.nl tel. 0546-492899

Koffie met mantelzorgers: Het levenstestament
Op 23 februari organiseert mantelzorg Berg en Dal een
informatieve bijeenkomst over het levenstestament.
Ellen van Broekhoven woont in Beek en is werkzaam bij
ZZG zorggroep als juridisch beleidsmedewerker. In haar
werk krijgt zij bijna dagelijks vragen van artsen en (wijk)
verpleegkundigen over vertegenwoordiging van cliënten in
de zorg. Het is voor oudere mensen , en ook voor hun mantelzorger, heel belangrijk om hierover op tijd na te denken.
Wie behartigt uw belang als u het -later- zelf niet meer kunt?
En wat verwacht u van hem/haar? Een levenstestament is een
manier waarmee vertegenwoordiging goed geregeld kan
worden.
Behalve uw zakelijke belangen, kan het ook gaan over uw
medische situatie, als u daar zelf niet meer toe in staat zou
zijn.
Ellen bespreekt voorbeelden uit de praktijk waarin naasten
en zorgverleners tegen problemen aan lopen als er niets is
vastgelegd. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. En
het kopje koffie ontbreekt deze keer natuurlijk niet!

Na de presentatie is de gelegenheid om vragen te stellen en
te vertellen over jouw mantelzorg. Vrijwilliger Miel Fransen
is er namens Mantelzorg Berg en Dal.
• 15.30 uur: einde programma.
Aanmelden
Wil je graag komen? Meld je dan een week vooraf aan via
info@mantelzorgbergendal.nl of 085 0406066.
Uiteraard worden bij alle activiteiten de coronamaatregelen
in acht genomen. Soms geldt er een maximum aantal deelnemers, aanmelden vooraf is verplicht.
Meer informatie over Mantelzorg Berg en Dal is te vinden op
www.mantelzorgbergendal.nl

Waar
Op woensdag 23 februari 13:30 – 15:30, Cultureel centrum
de Mallemolen, Kloosterstraat 11, 6562 AT Groesbeek
Programma
• 13:30 uur: zaal open
• 14:00 uur: welkom met koffie/thee
• 14:00 uur: presentatie door Ellen van Broekhoven

Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

‘Tinder van Toen’ en liefdesenveloppen in de bibliotheek
Liefdes van toen en nu: op Valentijnsdag viert
Bibliotheek Gelderland Zuid de liefde. Journalist Mark
Traa geeft op maandagavond 14 februari een intiem
inkijkje in het liefdesleven van onze voorouders. Ook zijn
in de bibliotheek ‘liefdesenveloppen’ te vinden met illustraties van Jelko Arts en een gedicht van Wout Waanders.
Perfect om je zelfgeschreven liefdesbrief, een cadeaubon
of ander presentje voor je geliefde in te verpakken.

Hoe hielden minnaars en geliefden contact toen er nog geen
WhatsApp of Tinder was? Hoe maakten ze afspraakjes voor
een geheime date? Vanaf halverwege 19e eeuw plaatsten ze
oproepen in de krant waarin volop werd gesmacht, gemopperd en gewanhoopt. Ook stelden ze in huwelijksadvertenties heel andere eisen aan een partner dan tegenwoordig.
Redacteur Mark Traa van Quest verzamelde honderden
berichten op de razend populaire Instagram-pagina Liefde
van Toen. Hij laat de meest lieve, schaamteloze, wanhopige
en romantische oude contactadvertenties de revue passeren
tijdens zijn bloemlezing ‘Tinder van Toen’ in Bibliotheek De
Marienburg op 14 februari. Tussen 20.00 en 21.30 uur geeft
hij een intiem inkijkje in het liefdesleven van onze voorouders. Kaarten (€ 6/€ 7,50) zijn verkrijgbaar via
www.obgz.nl/agenda.
Liefdevol verpakt
Vorig jaar hielpen BrievenBoys Wout Waanders en Jelko Arts
bij het schrijven van persoonlijke liefdesbrieven voor
Valentijnsdag, dit jaar verzorgen ze de verpakking. In alle
vestigingen van de Bibliotheek Gelderland Zuid ligt rond
Valentijnsdag een prachtig geïllustreerde plaat met woordkunst om in elkaar te vouwen tot een liefdesenvelop. Door er
zelf de inhoud aan toe te voegen, verras je je geliefde met een
origineel cadeau.

De Rozet
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Taalcafés Leuth
en Millingen
weer open
In het Taalcafé van de bibliotheek kun
je met een kleine groep mensen de
Nederlandse taal oefenen. Het zijn
gezellige ontmoetingen, met elke keer
een ander onderwerp om over te praten.
Statushouders of nieuwkomers die in
Leuth of Millingen wonen zijn van
harte welkom, maar ook mensen uit
andere dorpen van de gemeente kunnen
aansluiten.
Het Taalcafé in Leuth is elke vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur in het
Kulturhus van Leuth, in Millingen op
woensdag van 10.00-11.30 uur in de
MOK-ruimte.
De taalvrijwilligers vinden het leuk je
daar binnenkort te ontmoeten!
Foto: Marcel Krijgsman

(Advertorial)

Midweek LEVEN met VERLIES
op Terschelling
Iedereen maakt verliezen mee in de
loop van het leven. Niet altijd is er voldoende tijd en ruimte om verlies op
een goede manier te integreren in je
leven; verlies door de dood van een
dierbare, een scheiding, ontslag, ziekte etc.
In de midweek van 21-25 maart bied

ik jou gelegenheid op dit prachtige
eiland alsnog die tijd te nemen en aandacht te geven aan de impact van verlies op jouw leven. Van harte welkom
in hotel de Walvisvaarder.
Info:
mieke@ankersmid.nl
0651717885

Schrijfavond Amnesty Groesbeek
Op dinsdag 15 februari is er vanaf
19.30uur een schrijfavond voor de
acties van Amnesty International in de
Serre van de NH Kerk in Groesbeek.
Op die avond zijn de leden van de
schrijfgroep welkom om brieven te
schrijven, er liggen voorbeeldbrieven
klaar.

Wij hopen dat in de toekomst ook weer
andere mensen mee kunnen doen, wilt
u daarover informatie bel dan naar 024
3972786/3972362(Margot/Gonnie).
Op de site van Amnesty International
staan acties in de vorm van brieven en
petities die je eventueel thuis kunt steunen.

Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Nederland voor Forte Welzijn

Repair Café
Beek
We zijn blij dat we weer mogen, en
hopen dat er niet onnodig spullen weggegooid zijn. Je bent weer welkom bij
het Repair Café op 12 februari van
11:00-14:00 in het Kulturhus in Beek.
We zijn benieuwd naar wat er deze keer
meegenomen wordt, meestal zit er wel
iets bijzonders tussen waar onze creativiteit bij aangesproken wordt. We houden nog rekening met de 1,5 meter.
Deskundige vrijwilligers bekijken wat
het probleem is en wat er aan te repareren valt. Je kunt ook met het advies van
de vrijwilliger zelf aan de slag. Zo leer
je met de kennis van de vrijwilligers
om zelf te repareren. Wij repareren
elektrische apparaten, kleding, fietsen
en klein meubilair.
Samen met de deskundige reparatievrijwilligers gaan we zoveel mogelijk
spullen van de afvalberg redden. Een
kleine gift wordt op prijs gesteld.

28 januari heeft Lex Staal, directeur
Sociaal Werk Nederland het kwaliteitslabel Sociaal Werk uitgereikt
aan twee leden van de werkgroep
kwaliteit van Forte Welzijn. AnneMarie ten Kate (Teamcoach) en
Hanneke Klievink (Sociaal Werker)
namen het certificaat in ontvangst in
de Körf in Breedeweg. Ook wethouder Irma van de Scheur van de
gemeente Berg en Dal was hierbij
aanwezig. Forte is de welzijnsorganisatie voor gemeente Berg en Dal en
Overbetuwe.
Unieke tweede certificering
Samen hoorden zij van Lex Staal hoe
uniek de tweede certificering op dit
moment is. Van de circa 500 sociaal
werk organisaties in Nederland zijn er
tot nu toe pas circa 25 die de audit voor
de tweede keer doorlopen hebben met
goed gevolg. Directeur-bestuurder
Lucien Peeters is in zijn nopjes met de
toelichting op het kwaliteitslabel door
Lex Staal. “Fantastisch om terug te
horen hoe uniek deze tweede certificering op dit moment nog is” uit hij zijn
waardering.
Door samen op te trekken ontstaat
synergie en leren we van elkaars aan-

Paul Erinkveld neemt deel aan
de Gambia X Ray Challenge
Op 8 april 2022 start ik, Paul
Erinkveld, met mijn deelname aan de XRAY Challenge,
een sponsorreis van ruim
7000 km door 9 landen.
Het einddoel van onze tocht
met 25 andere deelnemers is
het Lamin Health Center in
Banjul, Gambia (www.laminhealthcenter.com).
Dit ziekenhuis wordt veelal
gerund door vrijwilligers en
is afhankelijk van giften.
De opbrengsten van de veiling van onze vervoermiddelen en het sponsorgeld zijn
voor de aankoop van een
mobiel röntgenapparaat. Veel mensen
in Gambia zijn namelijk arm en leven
onder erbarmelijke omstandigheden.
Met een mobiel röntgenapparaat kan
het ziekenhuis sneller een diagnose
stellen.
Elke euro is daarom welkom!
Doneren voor dit goede doel kan via
de QR code →

pak en plannen. Forte startte het traject
naar het eerste kwaliteitslabel in een
coproductie met Mozaïek Welzijn
(Tiel) en Solidez (Wageningen) in
2019. Later kwam daar Malkander
(Ede) bij en heel recent heeft ook
Caleidoz (Zevenaar) zich hierbij aangesloten. “Door samen op te trekken ontstaat synergie en leren we van elkaars
aanpak en plannen”, voegt Peeters nog
toe.

Autobedrijf van der Sluys in Ooij
ondersteunt helemaal kosteloos dit
goede doel door ervoor te zorgen dat
onze auto voor aanvang van de reis tiptop in orde is.
Alvast enorm bedankt!

Sterk sociaal werk
Het Kwaliteitslabel staat voor sterk
sociaal werk en is ontwikkeld door
Sociaal Werk Nederland in nauwe
samenwerking met leden, vanuit
gedeelde waarden en vanuit de ambitie
om optimaal te presteren. Het label is
gebaseerd op het vakmanschap van
sociaal werkers, het maatschappelijk
effect van de dienstverlening voor
bewoners en faciliterende, lerende
organisaties met adequaat bestuur. Elke
twee jaar volgt een beoordeling door
een externe instantie die een advies uitbrengt naar Sociaal Werk Nederland
over de toekenning van het certificaat.

Gehoorapparaat
verloren in Ooij

Meer informatie over Forte is te vinden
op www.fortewelzijn.nl.

Vriendelijke groet,
Paul Erinkveld

Een inwoonster van Ooij
heeft
haar
gehoorapparaat verloren,
vermoedelijk
in de buurt
van de huisarts op de
Kerkdijk bij
het op en
afdoen van
het mondkapje. Bij aantreffen graag
bericht aan telefoonnummer 065511326.

Rectificatie
In het artikel “Millingen aan de Rijn:
Gezond Bewegen” over Ursula
Laemers in de Rozet van 25 januari
stond dat Ursula ‘wijkverpleegkundige’
is. Dat was niet juist. Het moet zijn
‘verpleegkundige in de wijk’.
In de yogakalender stond het woord
‘therapier’, dan moet natuurlijk ‘therapie’ zijn, typfoutje...

Duurzame Dorpentour komt op
22 februari naar
Dorpshuis Heilig Landstichting

Voor meer informatie:
Ruud Jansen 024 6843969
repaircafebeek@upcmail.nl
zie ook www.repaircafenijmegen.nl/
Repair Café Beek wordt mogelijk
gemaakt door vrijwilligers.

Uitreiking kwaliteitslabel door Lex Staal. Vlnr: Lex Staal, Irma van de Scheur,
Anne-Marie ten Kate, Hanneke Klievink.

Bestaat er kunst die iedereen mooi vindt?
Ja hoor! Het werk van lokale kunstenaars, ingezet ten behoeve van de Voedselbank Groesbeek en omstreken, dat is kunst
die, alleen al vanwege het gebaar, door iedereen gewaardeerd
zal worden.
In de aanloop naar de grote jaarlijkse inzamelingsactie van
de voedselbank in december afgelopen jaar werden in diverse supermarkten kunstwerken uitgestald waar klanten door
aankoop van een lotje van 3 euro kans op maakten. Deze
loterijactie van de kunstenaressen Patricia Heijmen
(Molenhoek), Eva Vermeulen (Mook), Ingrid Claessen en
Mariëlle Poelen (Groesbeek), leverde een mooi bedrag op
voor de Voedselbank Groesbeek e.o. Van de opbrengst werd
een flinke partij koffie gekocht (zie foto).
Het idee om de promotie van lokale kunst te combineren met
het ondersteunen van de voedselbank ontstond 2 jaar geleden. Initiatiefneemster Gerie van der Land-Zijderveld zette
samen met Patricia Heijmen de eerste kleinschalige actie op.
Afgelopen jaar breidde de actie uit naar vier kunstenaressen
met ondersteuning van de lokale supermarkten: Spar, Plus,
AH en Jan Linders.
Heeft u als lokale kunstenaar, als supermarkt of andere
bezoeklocatie in de gemeente Berg en Dal, Heumen, Mook
en Middelaar interesse om ook te participeren in deze actie
eind 2022? Neem dan contact op met gerievanderland@hotmail.com.
Voor wie de Voedselbank Groesbeek en omstreken nu reeds

Vrijwilligers Jos en Sanne nemen een flinke partij koffie in
ontvangst van Radman en Gerie.
wil steunen kan dat via de doneerknop op www.voedselbankgroesbeek.nl. Heeft u vragen of wil u meer informatie
over de voedselbank mail ons info@voedselbankgroesbeek.nl

Het Duurzaamheidscafé Berg en Dal
organiseert in samenwerking met de
Werkgroep Duurzaamheid Heilig
Landstichting een avondvullend programma over duurzaamheid in de eigen
omgeving. Dit alles in het kader
van de Duurzame Dorpen
Tour, waarbij eerder
andere dorpen van de
gemeente Berg en
Dal aan de beurt
zijn
geweest.
Inwoners van de
gemeente Berg en
Dal zijn welkom.
De avond start met
een bijdrage van
Wil Meertens, energieadviseur,
over
verduurzamen van de
eigen woning en de rol
van energieadvies daarbij.
Twee bewoners van de Heilig
Landstichting vertellen hoe zij concreet
hun woning hebben aangepakt.
Vervolgens
licht
Moniek
Daggenvoorde, opgaveregisseur energietransitie van de gemeente Berg en
Dal,
de
plannen
inzake
de
Transitievisie Warmte van de gemeente
toe. Alle gemeenten dienen immers van
dit jaar aan de regering in Den Haag
voor te leggen hoe zij denken in 2030
“van het gas af” te zijn. Wat zijn de
(on)mogelijkheden voor bewoners van
de gemeente Berg en Dal?
Het programma wordt afgesloten door
Jos van der Lint, adviseur Loket
Duurzaam Wonen Plus Groesbeek, die
in zal gaan op zowel financieringsmogelijkheden bij verduurzaming van de
woning als op (deelname aan) collectieve projecten zoals de coöperatie

Energierijck en het (toekomstige?)
zonnepark op de voormalige vuilstortplaats in Groesbeek.
Daarna is er gelegenheid voor een borrel en napraten met de inleiders.
Aanmelden voor deze
avond
kan
via
https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/duurzamedorpen-tour/
Aanvang: 20.00
uur. Inloop met
(gratis) koffie/thee
vanaf 19.30 uur.
Afsluiting: 22.30
uur.
Plaats: dorpshuis de
Bosduivel, Joanneslaan
4,
6564
AG
Heilig
Landstichting.
Verdere informatie is te vinden op
https://duurzaamheidscafebergendal.nl
De Duurzame Dorpentour wil mensen
met duurzame ideeën samenbrengen.
Ook informatie en advies bij het verduurzamen van de eigen woning behoren tot de doelstellingen van het
Duurzaamheidscafé.
De klimaatverandering staat terecht
hoog op de agenda, niet alleen dus in
Glasgow maar ook hier in Berg en Dal.
Ieders bijdrage in verduurzaming is van
belang.
- Duurzaamheidscafé Berg en Dal
(samenduurzaambergendal@gmail.co
m)
- Werkgroep Duurzaamheid HLS
(peertrepels@gmail.com)
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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

■ Handig: rijbewijs digitaal aanvragen
Sinds 1 december 2021 kunt u bij
de gemeente Berg en Dal uw rijbewijs digitaal aanvragen. Dat
kan alleen als het om een verlenging gaat of een uitbreiding met
een nieuwe categorie. Het kan
dus niet bij de eerste aanvraag.
Bij de fotograaf
Het digitaal aanvragen van een rijbewijs kunt u doen bij een fotograaf
die erkend is door de Rijksdienst
voor het wegverkeer (RDW) In
onze gemeente zijn dat 3 fotografen:
▪ Primera 't Hart van Groesbeek in
Groesbeek
▪ EP Heinz van Benthum in
Groesbeek
▪ Alfalima Photography in Millingen
aan de Rijn
Voordeel
Het voordeel voor u is dat deze
fotografen normaliter ruimere openingstijden hebben dan de

gemeente. En dat u niet naar zowel
de fotograaf als de gemeente hoeft.
Voor inwoners uit Millingen aan de
Rijn en omgeving is de fotograaf
ook nog een stuk dichterbij.
Niet thuisbezorgen
Heeft u uw rijbewijs digitaal aangevraagd? Dan kunt u het niet thuis
laten bezorgen. U moet het dan
afhalen in het gemeentehuis in
Groesbeek. Dit kan tijdens openingstijden zonder afspraak. Van
de wet moet een medewerker van
de gemeente de aanvrager 1 keer
in persoon gezien hebben.

■ Je kunt maar één keer nee zeggen!
De ligging van boerenbedrijven
is aantrekkelijk voor criminelen.
Zij bieden soms veel geld om een
leegstaande loods of schuur te
huren. U loopt grote risico’s als
er illegale activiteiten in uw pand
plaatsvinden. Er kan flinke schade aan uw pand ontstaan. Of u
moet de kosten betalen van illegaal afgetapte elektriciteit of het
opruimen van een wietkwekerij.
Soms sluit de burgemeester uw
pand. Bedenk altijd: je kunt maar
één keer nee zeggen!

Komen er mensen ongevraagd
op uw erf?
▪ Noteer kentekens, maak foto’s en
onthoud hoe de mensen eruitzien.
▪ Vraag rond in de omgeving: wie
kent ze? Zijn ze ook al bij de
buren geweest?
▪ Overleg met de wijkagent.
Wil u uw woning, bedrijfspand,
schuur, stal of loods verhuren?
▪ Accepteer nooit contante betalingen, laat huur betalen via de
bank.

Meer informatie
Meer informatie vind u op onze
website: www.bergendal.nl/rijbewijs-online-verlengen.
Er staat ook meer informatie op de
website
van
de
RDW:
www.rdw.nl/particulier/voertuigen/
auto/het-rijbewijs/rijbewijsaanvragen/rijbewijs-verlengen.

▪ Vraag om het originele identiteitsbewijs en maak een foto/kopie.
▪ Is de huurder een bedrijf? Vraag
bij de Kamer van Koophandel
gegevens op of kijk of het bedrijf
een website heeft.
▪ Is de huurder geen bedrijf maar
ergens in dienst? Dan kunt u vragen om een werkgeversverklaring
en belt u de werkgever ter controle.
▪ Maak goede afspraken met de
huurder en leg deze vast, bijvoorbeeld dat de huurder de sleutel
pas krijgt als het huurcontract
ondertekend is. Of dat de huurder
geen nieuwe sloten op de schuur
mag zetten.
En als u het niet vertrouwt?
Ziet u verdachte situaties in uw
omgeving? Herkent u de signalen
die worden beschreven of bent u
benaderd door criminelen? Meld dit
dan bij de politie, bij de wijkagent of
via 0900-8844. Anoniem melden
kan bij Meld Misdaad Anoniem via
0800-7000 of op
www.meldmisdaadanoniem.nl. Bij
meldingen over het milieu, bijvoorbeeld een dumping van drugsafval,
kunt u ook melding doen via milieuklachten.nl. Ga er in geen geval zelf
op af!

■ Meld financieel misbruik van ouderen

Sociaal Team Berg en Dal

■ Spreekuur Sociaal Team in de wijk
Heeft u een vraag voor het Sociaal Team? Loop dan eens binnen bij
het inloopspreekuur van het Sociaal Team. Dat kan in verschillende
dorpen in onze gemeente.
Waar en wanneer zijn de inloopspreekuren?
De inloopspreekuren zijn op 6 plaatsen in onze gemeente. Hieronder ziet
u waar. Door corona veranderen vaak dingen. Kijk daarom voor de juiste tijden op onze website www.bergendal.nl/sociaalteam.
▪ Op de Heuvel, Ericastraat 39, Groesbeek
▪ De Mallemolen, Kloosterstraat 11, Groesbeek
▪ Goei.j Ka.mer, Sint Antoniusweg 8c, Breedeweg
▪ De Slenk, Reestraat 2, De Horst
▪ Kulturhus, Roerdompstraat 6, Beek
▪ Kulturhus Den Ienloop, Heerbaan 115, Millingen aan de Rijn
Waarvoor kunt u bij het Sociaal Team terecht?
U kunt bij het Sociaal Team terecht met bijvoorbeeld de volgende vragen:
▪ Mijn partner is onlangs overleden en ik zou graag met iemand daarover
praten.
▪ Mijn kind zit niet lekker in zijn vel, hoe kan ik hem helpen?
▪ Ik ben op zoek naar een leuke daginvulling en wil graag anderen helpen.
▪ Ik ben het overzicht kwijt in mijn financiën.
▪ Mijn partner en ik gaan scheiden. Graag zou ik in gesprek gaan over de
omgangsregeling voor onze kinderen.
▪ Ik heb psychische klachten en wil graag begeleiding krijgen.
▪ Ik kan zelf het huishouden niet meer doen, heb ik recht op huishoudelijke hulp?
(024) 751 65 20, www.bergendal.nl/sociaalteam
sociaalteam@bergendal.nl

Ouderen krijgen steeds vaker te
maken met financieel misbruik.
Bijvoorbeeld diefstal, pinpasmisbruik, ongewenste bemoeienis
met geldzaken of een veranderd
testament. We willen dit voorkomen en aanpakken. Daarom werken 10 organisaties in de
gemeente samen in de ‘Alliantie
veilig ouder worden’. Vermoedt u
financieel misbruik? Doe dan
een melding.
Waar kunt u een melding doen?
U kunt een vermoeden van financieel misbruik melden op verschillende manieren:
▪ U kunt Veilig Thuis inschakelen.
Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar
via het gratis telefoonnummer
0800-2000. Iedereen kan een
melding doen bij Veilig Thuis als

er zorgen zijn over een thuissituatie. Dit geldt dus voor familieleden, buurtgenoten, vrienden, collega’s en professionals.
▪ U kunt ook contact opnemen met
het Sociaal Team van de gemeente Berg en Dal. Dat kan via telefoonnummer: 024 - 751 6520. U
kunt ook een mail sturen naar
sociaalteam@bergendal.nl.
Welke organisaties zitten er in de
Alliantie veilig ouder worden?
In de alliantie zitten de volgende
organisaties: Veilig Thuis Zuid
Gelderland, Rabobank, Kalorama,
Notariskantoor
Mostart
en
Timmermans,
Mentorschap
Overijssel en Gelderland, Bureau
SIM, ZZG Zorggroep, Zorggroep
De Laren / Villa Hamer en Zeker
Financiële Zorgverlening en de

gemeente Berg en Dal.
Iedereen die zich zorgen maakt
over financieel misbruik van ouderen kan bij de organisaties terecht.
De organisaties delen kennis en
ervaringen en ze helpen elkaar om
kwetsbare ouderen te beschermen.
Ook weten ze elkaar te vinden als
er een vermoeden is van financieel
misbruik.

8 februari 2022

2

www.bergendal.nl

Mededelingen

■ Toekomstbestendig Wonen Lening

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.

Wilt u uw huis duurzamer maken, asbestvrij of
klaar voor de toekomst ? Dan kost dat vaak (veel)
geld. De provincie Gelderland en de gemeente Berg
en Dal bieden u de mogelijkheid om een aantrekkelijke lening af te sluiten voor het verbeteren van uw
huis: de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’.

Omgevingsvergunningen

Wat is de lening Toekomstbestendig Wonen
Lening?
U woont fijn en bent tevreden met de buurt en de mensen om u heen. Verhuizen wilt u dus niet. Door uw
woning te verduurzamen maakt u het klaar voor de toekomt. Maar ook het verwijderen van drempels of aanpassen van de badkamer behoort tot de mogelijkheden. Heeft u niet voldoende eigen geld om dit te doen?
Dan kunt u gebruik maken van de Toekomstbestendig
wonen lening. Er zijn verschillende leenvormen mogelijk. Kijk voor meer informatie op:
www.bergendal.nl/lening-toekomstbestendig-wonen.

Beek
▪ Bongerdstraat 62, plaatsen dakopbouw met dakkapellen en
realiseren erker (verlengen beslistermijn)
▪ Hazeldonklaan 25, plaatsen dakkapellen (voor- en achterzijde)
(aanvraag)
▪ Hubertushof 23, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Koningsholster 72, uitbouwen bestaande dakkapel (aanvraag)
▪ Nieuwe Holleweg 12, plaatsen geluidsschermen en luchtbehandelingsinstallaties op het dak - gebouw Kalorama (verleend)
▪ Oosterbergweg 2, kap boom (aanvraag)
▪ De Ravenberg 38, realiseren gevelwijziging (aanvraag)
▪ Verbindingsweg 5, wijzigen 1 woning in 3 woningen (weigering)
Berg en Dal
▪ Kwakkenbergweg 150, kap 9 bomen rondom transformatiegebouw
(verleend)
▪ Nassaulaan 33, plaatsen kas in voortuin (buiten behandeling stellen)
▪ Oude Kleefsebaan 6, kap boom (verleend)
▪ Oude Kleefsebaan 68, realiseren in-/uitrit (aanvraag)
Groesbeek
▪ Biesseltsebaan 32a, uitvoeren van werkzaamheden in verband met
het bouwrijp maken van vier kavels (verlengen beslistermijn)
▪ Bosstraat 29, realiseren van een Bed & Breakfast (aanvraag)
▪ Bredeweg 2, plaatsen 2 reclameborden, 3 vlaggenmasten met
banieren en 2 stoepborden (aanvraag)
▪ Bremstraat 17, plaatsen schuin dak voorzien van zonnepanelen
(aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 27, kavel 2, bouw woning met carport (buiten
behandeling stellen)
▪ Cranenburgsestraat 174, wijzigen van kleur en materialisering van
nieuwe loods potstal (verleend)
▪ Nabij De Ren 11, aanbrengen terreinverharding (aanvraag)
▪ Eekhoornstraat 21, verlagen trottoir t.b.v. uitrit (aanvraag)
▪ Hemeltje 2, verhogen kap en plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Hoflaan 11 en 11a, wijzigen van verleende vergunning i.v.m. nieuwe
opzet van gemeenschappelijke huisvesting voor 7 bewoners met
24-uurs begeleiding (aanvraag)
▪ Kloosterstraat 11, gedeeltelijk verbouwen bibliotheek naar onderwijsfunctie (verleend)
▪ Kloosterstraat 65, plaatsen kap op garage (aanvraag)
▪ Lage Horst 6, verbouwen schuur tot agrarisch kinderdagverblijf
(verlengen beslistermijn)
▪ Mansberg 49, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Paulus Potterweg 6, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en achterzijde)
(aanvraag)
Leuth
▪ Botsestraat 14, aanleggen inrit (aanvraag)
▪ Hoeting 99, plaatsen dakkapel (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Loswal 3 en 5, herinrichten van Reinplus – Fiwado (verleend)
▪ Millingerwaard kadastraal C perceelnummer 1442, verlengen termijn
t.b.v. Ruimte voor de Rivierproject Millingerwaard (aanvraag)
▪ Plataanstraat 5, aanleggen 10 uitritten (verleend)
Ooij
▪ Kon. Wilhelminastraat 26, 30 en 32, renoveren en isoleren daken
(verleend)
Persingen
▪ Persingensestraat 6A, plaatsen erfafscheiding (aanvraag)
▪ Persingensestraat 13, tijdelijke vergunning voor het gebruiken van
ruimten voor caravanstalling (verleend)
▪ Werchensestraat 9, kap 3 bomen (niet vergunningplichtig)
Ubbergen
▪ Hengstdal 3-1, amoveren kelder van gebouwdeel F (aanvraag)
▪ Pompweg 7, verplaatsen uitrit en verplaatsen trappartij naar entree
en verlengen keermuur (aanvraag)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Ter publicatie vrijgegeven:
•
Ontwerpbestemmingsplan 'Oude Bosweg ongenummerd'
---------------------------------------------------------------------------------------------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.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland
De lening wordt uitgegeven door het Stimuleringsfond
Volkshuisvesting Nederland (SVn). Zij kijken of u de
lening daadwerkelijk kunt betalen. De SVn geeft geen
financieel advies. Twijfelt u of wilt u advies over het
effect van de lening op uw financiële situatie? Dan kunt
u advies inwinnen bij een financieel adviseur.
Advies energiebesparende maatregelen
U kunt bij het Loket Duurzaam Wonen Plus terecht
voor informatie over energiebesparende maatregelen
aan uw woning en de financiering van deze maatrege-

len. Op dinsdag van 13.30 tot 17.00 uur zit het loket in
het gemeentehuis in Groesbeek. U kunt vrijblijvend
binnenlopen. U kunt het loket ook in een van de andere deelnemende gemeenten bezoeken op een ander
tijdstip. De locaties en openingstijden hiervan vindt u
op www.duurzaamwonenplus.nl.
Mail: info@duurzaamwonenplus.nl. Telefoon: 14024.

■ Iemand anders voor u laten stemmen
Op 14, 15 en 16 maart 2022 mag
u uw stem uitbrengen voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
Kunt u niet zelf stemmen op 14,
15 of 16 maart? Dan mag u
iemand anders voor u laten
stemmen. U machtigt dan een
andere kiezer om uw stem uit te
brengen. Dit heet stemmen bij
volmacht.

▪ een kopie van uw geldige identiteitsbewijs of een goed leesbare
afbeelding hiervan op een
smartphone of tablet.

Stemmen bij volmacht kunt u op
twee manieren doen:
▪ via uw stempas: de zogenaamde
onderhandse volmacht
▪ via een machtigingsformulier:
schriftelijke volmacht

Let op: U mag de volmacht niet
invullen op een stembureau. Vul de
achterkant van uw stempas dus
samen van tevoren in.

Via uw stempas
Wilt u iemand anders voor u laten
stemmen? Vul dan de achterkant
van uw stempas in. Deze stempas
voor de gemeenteraadsverkiezingen ontvangt u uiterlijk op 2 maart
2022 met de post.
Hoe werkt het?
▪ Vul de achterkant van uw stempas
in (bij: Volmachtbewijs);
▪ U en de persoon die voor u gaat
stemmen ondertekenen allebei
uw stempas;
▪ De persoon die voor u gaat stemmen moet ook in de gemeente
Berg en Dal wonen en stemgerechtigd zijn.
▪ De persoon die voor u gaat stemmen moet uw stem tegelijk met
zijn eigen stem uitbrengen.
De persoon die voor u stemt neemt
bij een onderhandse volmacht het
volgende mee naar het stembureau:
▪ zijn eigen stempas;
▪ zijn eigen geldige legitimatiebewijs;
▪ uw ingevulde stempas;

Een identiteitsbewijs is geldig als
het op de dag van de verkiezing
niet langer dan 5 jaar verlopen is.
Dat betekent dat de verloopdatum
17 maart 2017 of later is.

Via een machtigingsformulier
(schriftelijke volmacht)
Wilt u iemand anders voor u laten
stemmen? En wilt u dat eventueel
al regelen voordat u de stempas
ontvangt? Bijvoorbeeld omdat u op
vakantie gaat. Vraag dan een
schriftelijke volmacht aan.
De schriftelijke aanvraag moet
uiterlijk vrijdag 11 maart 17.00 uur
bij de gemeente binnen zijn.
U kunt het aanvraagformulier voor
een schriftelijke volmacht downloaden via de website
www.bergendal.nl/verkiezingen.
Of vraag het formulier telefonisch
aan via nummer 14 024 of via email verkiezingen@bergendal.nl.
Hoe werkt het?
▪ Print het formulier
▪ Vul uw deel van de aanvraag in.
▪ Laat de persoon die voor u gaat
stemmen zijn of haar deel invullen.
▪ U ondertekent allebei het formulier.
▪ Stuur
het
formulier
naar:
Gemeente Berg en Dal, Team

Verkiezingen, Postbus 20, 6560
AA Groesbeek. Of lever het in bij
het gemeentehuis in Groesbeek.
Het aanvraagformulier voor de
schriftelijke volmacht moet uiterlijk
11 maart 2022, 17:00 uur door de
gemeente ontvangen zijn.
▪ Keurt de gemeente de aanvraag
goed? Dan ontvangt de persoon
die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs per post. Hiermee
kan hij of zij voor u stemmen. U
mag dan niet meer met uw eigen
stempas stemmen
▪ De persoon die voor u gaat stemmen moet ook in de gemeente
Berg en Dal wonen en stemgerechtigd zijn.
▪ De persoon die voor u stemt moet
uw stem tegelijk met zijn eigen
stem uitbrengen.
De persoon die voor u stemt neemt
bij een schriftelijk volmacht het volgende mee naar het stembureau:
▪ zijn eigen stempas;
▪ zijn eigen geldige legitimatiebewijs;
▪ het volmachtbewijs. Een kopie
van uw identiteitsbewijs is niet
nodig bij een schriftelijke volmacht.
Meer informatie
▪ De stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen ontvangt u
uiterlijk op 2 maart 2022 met de
post.
▪ De persoon die voor u stemt mag
voor zichzelf en maximaal 2 andere kiezers stemmen.
Heeft u vragen? Neem dan contact
op met het team Verkiezingen.
Stuur een mail naar
verkiezingen@bergendal.nl of bel
ons via 14 024.
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■ Zoek iets uit voor je baby bij het Ruilhus

Activiteiten

Het Ruilhus wil verse ouders
kennis laten maken met het
Ruilhus. Dit doen ze met een felicitatiekaartje. Met het kaartje
kunnen de ouders iets leuks uitzoeken voor hun baby. Bent u net
ouder geworden of kent u
iemand die u met hiermee wilt
verrassen? Laat het aan het
Ruilhus weten, dan bezorgen zij
een kaartje.

Koffie met mantelzorgers: Het levenstestament
Wat: Een informatieve bijeenkomst over het levenstestament door
Mantelzorg Berg en Dal
Wanneer: Woensdag 23 februari van 13.30 tot 15.30 uur
Waar: Cultureel centrum de Mallemolen, Kloosterstraat 11, 6562 AT
Groesbeek
Aanmelden: Minimaal een week van tevoren via
info@mantelzorgbergendal.nl of 085 – 040 6066.
Meer informatie: www.mantelzorgbergendal.nl

■ Bedrijveninvesteringszone Groesbeek Centrum verlengd met vijf jaar

Het Ruilhus heeft een mooi aanbod
van (zo goed als nieuw) gebruikt
speelgoed. Voor zowel de allerkleinste als grotere kinderen.

De
bedrijfsinvesteringszone
(BIZ) in het centrum van
Groesbeek is met vijf jaar verlengd. Maar liefst 78% van de
ondernemers uit de zone stemde
voor de verlenging.

Het Ruilhus is op afspraak open.
Een afspraak maken kan van
maandag t/m vrijdag tussen 8.30
uur en 16.30 uur. U bereikt het
Ruilhus via WhatsApp op 06 – 44
21 59 73.

Groesbeekse ondernemers hebben
de BIZ vijf jaar geleden opgericht
om het centrum van Groesbeek
aantrekkelijker
te
maken.
Bijvoorbeeld door het versieren van
het centrum tijdens de kerst, het
organiseren van evenementen en
promotie en marketing van het centrum. Vrijwel alle ondernemers in de
BIZ leveren een bijdrage aan een
ondernemersfonds. De gemeente
ondersteunt het fonds.

Foto: Leonka Wijnhoven heeft de
babykaartjes ontworpen.

Partijen blij met verlenging
Wethouder Irma van de Scheur is
verheugd dat de BIZ voor vijf jaar is
verlengd. ‘’Door de coronacrisis

hebben veel centrumondernemers
het financieel zwaar. Desondanks
hebben deze ondernemers met een
grote meerderheid vóór gestemd.
Dit geeft maar aan hoe belangrijk zij
de BIZ vinden. De BIZ heeft in deze
tijd bijgedragen aan onderlinge
steun en solidariteit. Ook heeft het
met initiatieven een bijdrage geleverd om de gevolgen van de crisis
te beperken, bijvoorbeeld met de
Mega Fashion Outlet.’’
Centrummanager Freek Stevens is
ook blij met de verlenging. ‘’Door de
verlenging kunnen we verder bouwen aan een aantrekkelijk centrum.
Dit jaar willen we als eerst opnieuw
een gezamenlijke outlet opzetten
voor de kledingwinkels. Verder willen wij dit jaar met de horeca diverse evenementen organiseren.
Bijvoorbeeld Koningsdag en de
Zeven Zinderende Zomerweken.’’

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

Kandidatenlijst D66 Berg en Dal
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart hebben de leden
van D66 Berg en Dal de volgorde van
de kieslijst bepaald. Na de lijsttrekker
Jos Verstegen, staat Jelbrich de Vries
op plek 2. De Vries is een enthousiast
en betrokken carrousellid met kennis
en ervaring op het gebied van WMO,
jeugd, onderwijs en cultuur. Ze was
mede initiatiefnemer en organisator
van de Avond4Daagse Berg en Dal en
is voorzitter van Buurtvereniging de
Smorenhoek.
Op plek 3 staat Gerhard Boot, sinds
2014 met veel gedrevenheid aan tafel
met carrouselonderwerpen als wonen,
milieu en afval, ruimtelijke ordening,
waterbeheer, cultureel erfgoed met
duurzaamheid als gemene deler.
Tom Bloemberg, nummer 4 op de lijst
en een relatieve nieuwkomer (begonnen als carrousellid in 2019), is als
natuurwetenschapper vooral geïnteresseerd in onderwerpen met een sterke
technische component zoals ICT, duurzaamheid
en
afvalverwerking.
Daarnaast maakt hij zich sterk voor het
tijdig en volwaardig betrekken van
inwoners bij besluiten die hen direct
betreffen.
Jos Verstegen was als lijsttrekker al in
oktober gekozen door de D66 leden.
“Ik ben enthousiast en trots op deze
diverse lijst. Met dit topteam hebben
we een goede mix aan ervaringen,
expertise
en
achtergronden.

Lokale sociale heldenactie PvdA Berg en Dal

Ambassadeurs uit verschillende kernen
zodat we ons motto ´ D66 thuis in alle
kernen´ waar kunnen maken en het
D66-geluid kunnen laten horen.”
Op de laatste plaats staat Tessa
Vorderman die afgelopen vier jaar fractievoorzitter was in de Raad en met vertrouwen afscheid neemt van de actuele
politiek.

In navolging van eerdere acties - en nu het weer
kan gezien de huidige coronamaatregelen - gaat
de PvdA Berg en Dal op pad met rozen en wat
lekkers om bijzondere verhalen te horen en bijzondere mensen te ontmoeten! Op zoek naar
lokale sociale helden. En op welke dag kan dat
nu beter dan Valentijnsdag? De perfecte dag om
iemand in het zonnetje te zetten. En dat hoeft
zeker niet alleen een geliefde te zijn.

De kandidatenlijst is als volgt:
1 Jos Verstegen (m) – Berg en Dal
2 Jelbrich de Vries (v) – Beek
3 Gerhard Boot (m) – Beek
4 Tom Bloemberg (m) – Beek
5 Michaëla Kaaij (v) – Millingen aan
de Rijn
6 Marlou Peters (v) – Groesbeek
7 Roel Kerkhoff (m) – Groesbeek
8 Maud Heldens (v) – Groesbeek
9 Ans Kieskamp (v) – Beek
10 David Buijs (m) – Beek
11 Henny Morshuis (m) – Millingen
aan de Rijn
12 Maarten Groothuizen (m) – De
Horst
13 Tom Smit (m) – Heilig
Landstichting
14 Inge Rouhof (v) – De Horst
15 Katoesjka Spronk (v) – Berg en Dal
16 Evert Ruiter (m) – Ubbergen
17 Jan Bartelen (m) – Ooij
18 Amerins Huck (v) – Beek
19 Louis Frankenhuis (m) – Ubbergen
20 Sjoerd van Gils (m) – Ubbergen
21 Tessa Vorderman (v) – Beek

De coronatijd heeft van iedereen veel gevergd en heeft tegelijkertijd op diverse vlakken laten zien dat mensen er voor
elkaar willen zijn en elkaar willen helpen. De PvdA Berg en

De top 8 van D66 Berg en Dal: v.l.n.r. Roel Kerkhoff, Maud Heldens, Jelbrich de
Vries, Tom Bloemberg, Jos Verstegen, Gerhard Boot, Michaëla Kaaij en Marlou
Peters.

Dal vindt dat het weer tijd is om stil te staan bij alle
helden die Berg en Dal rijk is. De mensen in de zorg,
de vrijwilliger, de buurman die altijd een oogje in het
zeil houdt, de mantelzorger, de brandweerman of vrouw die altijd weer alles opzijzet, diegene die het
zelf al zo lastig heeft maar toch altijd weer klaarstaat
voor een ander en ga zo maar door. Het is niet altijd
vanzelfsprekend wat diegene doet; daar mag extra
aandacht voor zijn.
Ken jij ook een (grote of kleine) held? De PvdA zet deze bijzondere Berg-en-Daller graag in het zonnetje! Geef hem of
haar dan op via: bergendal@pvda.nl
PvdA-Berg en Dal, lokaal sociaal!

Soepie in de Ooij met de PvdA
De PvdA Berg en Dal is Lokaal
Sociaal en dat voor de hele gemeente!
De fractie komt graag in contact met
de inwoners.
Op zaterdag 3 oktober 2020 stond dan
ook de bijeenkomst “Soepie met de
PvdA-fractie” gepland in Dorpshuis de
Sprong in Ooij, maar deze kon door
Corona ontwikkelingen niet doorgaan.
De PvdA kreeg veel aanmeldingen
voor deze bijeenkomst en het was dan
ook erg spijtig dat deze niet door kon
gaan. Via e-mail en telefoon is de PvdA
met een deel hiervan in gesprek gekomen en/of gebleven.
Nu eindelijk weer wat meer mogelijk
is, wil de PvdA Berg en Dal een nieuwe poging wagen. En wel op zaterdag
19 februari a.s. van 12:00-14:00 uur
opnieuw in Dorpshuis de Sprong in
Ooij.
Iedereen - lid of geen lid - is welkom

om kennis te komen maken met de
fractie en/of om te komen praten over
een specifiek onderwerp. Dat laatste
kan één van de actuele zaken in de Ooij
zijn - zoals wonen, Reomie, Ooijse
Bandijk,
sport(hal)/verenigingen,
dorpsagenda, inrichting dorpsplein,
enzovoorts –, maar mag natuurlijk ook
totaal iets anders zijn.
Graag weet de PvdA vooraf hoeveel
mensen zij ongeveer kunnen verwachten, zodat daarmee rekening kan worden gehouden. Enerzijds vanwege de
soep & broodjes die worden verzorgd,
anderzijds vanwege de coronaregels.
Mocht de groep te groot worden, dan
kan het programma en de indeling
daarop worden aangepast.
Wilt u liever niet fysiek bij elkaar
komen maar digitaal en/of op een ander
moment met de PvdA-fractie bijpraten,
dan kan dat natuurlijk ook.
Aanmelden
kan
via:

bergendal@pvda.nl of bel/stuur een
bericht naar 06-11754949. Doe dit wel
graag uiterlijk zondag 13 februari aanstaande.
PvdA-Berg en Dal, lokaal sociaal!

Jeugdgezondheid
gelijke kansen voor
alle kinderen
De gemeente Berg en Dal zet zich in
voor een gezonde jeugd. Voor de
lichamelijke én geestelijke gezondheid. Ook zet de gemeente zich in
voor gelijke kansen voor alle kinderen. Samen met de GGD heeft de
gemeente een uitgebreid aanbod om
de Berg en Dalse jeugd en hun
ouders te helpen.
Er zijn verschillende vormen van hulp.
Enkele voorbeelden zijn:
Gezonde school. Gezonde School is
een praktische manier om aan de
gezondheid van scholieren te werken.
Video home training. Bij Video Home
Training maken speciaal opgeleide
jeugdverpleegkundigen video-opnames
bij het gezin thuis.
Lichte hulp. Lichte hulp wordt ingezet
als ouders van kinderen extra hulp bij
de opvoeding nodig hebben.
Kansrijke Start
Bij Kansrijke Start werkt de gemeente
intensief samen met de GGD, verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg,
kinderopvang en welzijnswerk.
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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

Kaarsenprocessie Lourdesgrot
Millingen
Op vrijdagavond 11
februari om 19.00
uur is in de kerk van
Millingen een kaarsenprocessie
en
rozenkransgebed.
11 februari was in
1858 de eerste keerdat Maria is verschenen aan Bernadette
Soubirous in Lourdes. De processie
gaat langs de Lourdesgrot die sinds
enkele maanden achter het hoogaltaar
in deze kerk is gerealiseerd. Er wordt
gebeden voor de vrede in de wereld.
Corona-update
De bisschoppen vragen ons in de kerk
bij beweging een mondkapje te dragen.
Zij vragen om de anderhalve meter in
acht te nemen, ook bij koren, en thuis te
blijven bij klachten. De communie kan
behalve met het eucharistisch pincet
ook met de (vooraf gereinigde) hand
worden uitgereikt. Bij de uitreiking
blijft het hoestscherm gehandhaafd. U
hoeft niet vooraf te reserveren om deel
te nemen aan een viering. De bisschoppen geven aan dat het niet past bij het
karakter van de kerk om onderscheid te
maken tussen mensen die gevaccineerd
zijn en mensen die niet-gevaccineerd
zijn en dus is geen coronatoegangsbewijs nodig. Met anderhalve meter
afstand is in onze kerk plaats voor
ongeveer 150 personen. Vieringen en
activiteiten in de kerk na 17.00 uur zijn
weer mogelijk.
Maandelijkse zondagviering in Ooij
Voortaan is elke 1e zondag van de
maand om 10.30 uur in de kerk van
Ooij een gebedsdienst met uitreiking
van de heilige Communie, en wel door
diaken Nieuwenhuis die jarenlang
actief was als diaken in Ooij, Leuth en
Beek. In de andere weekends is weer
op de zaterdag een heilige Mis om
19.00 uur. Mooi dat zo in dit deel van
de parochie eens in de maand een viering is op de zondag. In Beek is op de
3e zaterdag van de maand de Mis weer
om 17.00 uur (i.p.v. 16.00 uur). In
Leuth is elke dinsdag de Mis weer om
19.00 uur (i.p.v. 16.00 uur).
De vieringen van donderdag tot en
met zondag in Millingen kunt u online
live volgen. Ook later op de dag kunt u
inschakelen, want elke online-viering
wordt opgenomen (youtube, zoekwoord: kerk Millingen).
Hulp nodig voor online?
Hebt u internet en een computer of
tablet en weet u niet hoe u de onlineviering van Millingen kunt volgen en
woont u in de regio Beek-Millingen?
Geen probleem. De pastoor komt graag

bij u aan om u te helpen. Telefoon 0646193591
Gift voor klokken en uurwerk
Millingen
Een aantal mensen heeft gevraagd om
de kerkklok pas vanaf 8.00 uur te laten
slaan (i.p.v. 7.00 uur) en om 22.00 uur
voor het laatst (i.p.v. 23.00 uur); het
kerkbestuur heeft besloten om hieraan
tegemoet te komen. Op 4 februari is dit
gerealiseerd. Bent u blij met de tijd op
de toren en dat u de klok(ken) weer
hoort, met een steuntje kunt u dat
onderstrepen.
Banknummer:
NL36RABO 0134 4023 16 t.n.v.
Kerkbijdragen onder vermelding van
KLOKKEN.
Vast uur voor aanbidding
Elke donderdag van 9.30-18.00 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 9 februari 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus: 1 Kon.10,1-10,
ps.37,5-6.30-31.39-40, Mc.7,14-23.
Donderdag 10 februari 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. 1 Kon.11,4-13, ps.106,34.35-37.40, Mc.7,24-30.
Vrijdag 11 februari 09.00 uur H. Mis
Millingen; Jes.66,10-14c, Judith13,
18bcde-20abc, Joh.2,1-11.
Vrijdag 11 februari 19.00 uur Rozenkrans met kaarsenprocessie Millingen
Zaterdag 12 februari 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed.
1
Kon.12,26-32;13,33-34,
ps.106,6-7.19-22, Mc.8,1-10.
Zaterdag 12 februari 19.00 uur H. Mis
Ooij (zie boven) (Mannenkoor Beek) 6e zondag door het jaar C: Jer.17,5-8,
ps.1,1-4.6,
1Kor.15,12.16-20,
Lc.6,17.20-26.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff,
Overleden ouders Saat-vanBremen,
zoon Joop, schoondochter Rita en
kleindochter Mariska.
Zondag 13 februari 10.30 uur H. Mis
Millingen (zie boven) (Dameskoor)
Jaargetijde Joop Saat, Thé en Agnes

Bach dochter Wilma en zoon Theo,
Truus
Gesthuizen-Berns,
Ben
Gesthuizen, Uit Dankbaarheid.
Dinsdag 15 februari 19.00 uur H. Mis
Mariakapel
Leuth:
Jak.1,12-18,
ps.94,12-15.18-19, Mc.8,14-21.
Woensdag 16 februari 09.00 uur H. Mis
Beek kl.Bartholomeus: Jak.1,19-27,
ps.15,2-3ab.3cd-4ab.5, Mc.8,22-26.
Donderdag 17 februari 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Jak.2,1-9, ps.34,2-7,
Mc.8,27-33.
Vrijdag 18 februari 09.00 uur H. Mis
Millingen; Jak.2,14-24.26, ps.112,1-6,
Mc.8,34-9,1.
Zaterdag 19 februari 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Jak.3,1-10, ps.12,2-5.7-8, Mc.9,213.
Zaterdag 19 februari 17.00 uur H. Mis
Beek (cantores Gregoriaans) – 7e zondag door het jaar C: 1 Sam.26,2.7-9.1213.22-23, ps.103,1-4.8.10.12-13, 1
Kor.15,45-49, Lc.6,27-38.
Henny Pijnenburg.
Zaterdag 19 februari 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel met voor- en samenzang)
(zie boven)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Zondag 20 februari 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel met voor- en samenzang), (zie boven)
Dinsdag 22 februari 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth
1 Petr.5,1-4, ps.23,1-6, Mt.16,13-19.

Overleden:
-Ria van Baal-Creemers, 91 jaar, Beek.
Tijdens de crematiedienst op donderdag 20 januari te Waalstede hebben wij
afscheid van haar genomen.
-Peter Staub, 75 jaar, Millingen

Taizéviering 18
februari in Beek
Samen zingen en stil zijn
Samen met andere mensen zingen en
stil zijn in de prachtige en sfeervolle
kleine Bartholomeuskerk (Nieuwe
Holleweg 2) in Beek-Ubbergen. Dat
kan op 18 februari. Een Taizéviering is
voor iedereen. Kenmerkend is het herhalend zingen van mooie meditatieve
liederen die afgewisseld worden met
korte stiltes en gedichten of overdenkingen. Ben je eenmaal bij een
Taizéviering geweest dan kom je waarschijnlijk ook naar een volgende viering. Veel mensen vinden de vieringen
rustgevend en ontspannend. Het thema
van 18 februari is “Samen op weg”.
Daar hebben veel mensen waarschijnlijk wel behoefte aan in deze onzekere
tijd.
De viering start om 19.30 uur en duurt
ongeveer één uur. Vanwege de oplopende corona besmettingscijfers is er een
kans dat we de viering toch niet kunnen
laten doorgaan in de kerk. We willen je
graag hiervan op de hoogte houden. Als
u of jij wilt komen zingen, meld je dan
vooraf per email aan bij jvanderzande8@upcmail.nl met naam, telefoonnummer en aantal personen (uit 1 huishouden?). En fijn als je je ook afmeldt,
als je die dag toch niet aanwezig kunt
zijn. Dan kunnen we alle plaatsen optimaal benutten. Er kunnen maximaal 20
mensen aanwezig zijn.
Op Facebook kun je nieuws over de
Taizévieringen in de gaten houden.
Volg dan de pagina van Taizévieringen
Kleine Bartholomeuskerk BeekUbbergen.

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
De kerk is weer open!
Iedereen is 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 13 februari
Aanvang: 10.00 uur. Voorganger is dan
da. Perla Akerboom uit Nijmegen
De diaconiecollecte is bestemd voor
het Wenchi Hospital in Ghana. U kunt
digitaal bijdragen op rek.nr. NL 08
INGB 0000961922 t.n.v. Diaconie
Prot. Gemeente Groesbeek o.v.v.
Wenchi
Zondag 20 februari
Aanvang: 10.00 uur. Voorganger: ds.
Van der Vange uit Nijmegen
De diaconiecollecte is bestemd voor de
Het Huis van Compassie.te Nijmegen.
U kunt digitaal bijdragen op rek.nr. NL
08 INGB 0000961922 t.n.v. Diaconie
Prot. Gemeente Groesbeek o.v.v. Huis
van Compassie
De vieringen zijn ook online mee te

Dinsdagavond 8 februari zal ds. Johan
Dorst in de Serre achter de kerk het
boek "De tuinen van Buitenzorg"
bespreken. We willen dan kijken naar
het leven in Nederlans Indie in de jaren
1930/40 en naar de vorm van zendingsdrang van de Nederlndse kerken.
Deze avond begint om 19.00 uur en
iedereen is welkom!
Voor verdere informatie zie
www.pkn-groesbeek

Karl Leisner en Titus Brandsma
eindelijk samen verenigd
GROESBEEK. Maandag 7 februari is
de brochure “Karl Leisner en Titus
Brandsma eindelijk samen verenigd”
gepresenteerd. De werkgroep Karl
Leisner-Titus Brandsma laat weten:
Het lag in de bedoeling om deze brochure tijdens een internationaal symposium
in
de
Karl-LeisnerMariëndaalkapel te Groesbeek én het
Titus Brandsma Memorial te Nijmegen
te presenteren. Door de coronapandemie moesten we geplande data steeds
verschuiven. Laten we hopen dat er in
2022 een moment mag komen om het
symposium alsnog te laten doorgaan.
We willen echter de brochure niet op de
plank laten liggen totdat het symposium zou kunnen plaatsvinden.
Leisner en Brandsma zijn twee grote
figuren die hun leven op het spel wil-

den zetten in hun verzet tegen de dictatuur van het Nationaal Socialisme.
Beiden kwamen in Dachau terecht,
Titus Brandsma kwam daar om het
leven, Karl Leisner overleefde het
kamp slechts korte tijd.
In de brochure wordt voor het eerst antwoord gegeven op de vraag: “Hebben
Karl Leisner en Titus Brandsma elkaar
ontmoet in het concentratiekamp
Dachau en wellicht zelfs al eerder?”
De twee zaligverklaarden prof. dr. Titus
Brandsma OCarm en Karl Leisner hebben elkaar waarschijnlijk in maart 1939
ontmoet op de Universiteit van
Nijmegen en - zoals uit drie brieven
van Karl Leisner blijkt - tijdens
Brandsma’s gevangenschap in het concentratiekamp Dachau van 19 juni tot
aan zijn dood op 26 juli 1942.

Vlnr Marco Cillessen, Theo Giesbers, pastoor Christoph Scholten, Marieke
Rijpkema, en Henk Keukens.
Foto: Henk Baron

Valentijnsconcert in Kleine
Bartholomeuskerk in Beek
Op zondagmiddag 13 februari in de
Kleine Bartholomeuskerk, twee maal
een romantisch concert gehouden door
harp-gitaarduo Claudia y Manito. Vol
overgave en vuur brengt dit tweetal een
repertoire van muziek en liederen uit
het Latijns-Amerikaanse continent ten
gehore.
Op de Paraguayaanse harp speelt
Claudia van Trigt gevoelige melodieën
en ritmische partijen. Menig luisteraar
voelt bij haar spel de passie en hartstocht. Ook worden er Spaanstalige
nummers met het thema ‘de liefde’
gezongen. Het gipsy flamencospel van

Oprichting De Cantorij in Groesbeek
Er wordt in Groesbeek een cantorij
opgericht. Dat is een liturgische zanggroep. Inmiddels zijn er vier belangstellenden. De groep zal bestaan uit
minimaal 15 enthousiaste zangers en
zangeressen, liefhebbers van kerkmuziek. Het repertoire bestaat uit één- en
meerstemmige, liturgisch verantwoorde liederen, bijvoorbeeld uit de traditie
van de gemeenschappen in Taizé en
Iona, maar ook van Huub Oosterhuis
en Antoine Oomen. Het is de bedoe-

vieren en later terug te kijken:
Ga naar kerkdienstgemist.nl en vul bij
Vind uw kerk "Groesbeek" in en kies
daarna PKN-Groesbeek

ling, dat De Cantorij vanaf voorjaar
2022 met enige regelmaat de vieringen
in de kerken van Groesbeek muzikaal
opluistert. Eén maal per week zal De
Cantorij repeteren. In onderling overleg
zullen tijdstip en locatie worden
bepaald. De Cantorij zal onder leiding
komen te staan van dirigent, organist en
cantor Eugène Ceulemans. U kunt zich
opgeven voor dit parochiekoor door
een mail te sturen naar:
decantorijgroesbeek@xs4all.nl

Manito geeft de muziek een extra
dimensie Zijn naam is een directe verwijzing naar de gitaarlegende Manitas
de Plata. Dit optreden is een absolute
aanrader voor verliefde stellen, of voor
diegenen die het nog moeten worden.
De eerste shift is van 13.30 – 14.30, de
tweede is van 16.00 tot 17.00 entree
€15,00 incl. drankje. Per keer maximaal 30 personen. Aanmelden is verplicht dit kan via info@manito.biz of
06-23259107 Er kan op de middag
alleen contant worden afgerekend.Het
adres van het kerkje is Nieuwe
Holleweg 2 Beek-Ubbergen.
www.bartholomeuskerkje.nl
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Weinig schade door storm
Corrie in Berg en Dal
Naar het zich nu laat aanzien
heeft de storm Corrie vorge
week in de gemeente Berg en
Dal weinig tot geen schade
aangericht. De brandweerkorpsen van de gemeente
Berg en Dal hoefden, voor
zover nu bekend, niet uit te
rukken. Op de Botsestraat in
Kekerdom was een boompje
omgewaaid en op het fietspad
terecht gekomen maar dit
werd door medewerkers van
de gemeente zelf geruimd.

Foto: Henk Baron

Afgelopen weekend wel
meer bomen op de weg
10 dames, boom op weg en de brandweer
Tien vriendinnen zaten afgelopen
weekend in het vakantiehuis op de
Duivelsberg. Toen ze op de avond van 6
februari naar huis wilden gaan, werd
hun weg versperd door een omgewaaide boom. Dit moet tussen 18.00 en
19.30 gebeurd zijn, want daarvoor heb-

ben ze nog over de weg gereden.
Gelukkig schoot de vrijwillige brandweer met hun cirkelzaag ze snel te
hulp. De groep vriendinnen is de
brandweer erg dankbaar voor hun snelle en goede service.
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Reactie op ‘Wie heeft het bleekstertjes versierd?’
Op de voorpagina van de Rozet zag ik tot mijn verrassing een
foto staan van het beeld van het Bleekstertje in Beek, versierd met een bloemenmala. Jullie vraag was: “Wie heeft het
‘Bleekstertje’ versierd?”.
Welnu, dat was ik.
Het is misschien wel even leuk om te vertellen hoe deze
bloemenmala daar terecht is gekomen.
Sinds een paar maanden geef ik workshops en mini-cursussen in het maken van deze mala’s en lever ik bestellingen op
maat. Als ik zo’n workshop geef heb ik na afloop altijd wel
bloemen over, daar maak ik dan ook mala’s van. Deze geef
ik weg aan vrienden, bekenden of andere mensen die ik in
het zonnetje wil zetten. Verder hang ik ze op in de buurt om
de mensen ermee te verrassen. Zo kwam mijn mala dus om
de hals van het Bleekstertje terecht.
Heel erg bedankt voor het plaatsen van dit bericht, ik vond
het natuurlijk erg leuk om dit (zelfs op de voorpagina) van de

Rozet te zien staan.
Hartelijke groet,
Tonny Bol (Shakti bloemenmala's)

Harssieraden uit de natuur
Voor inamagicforest.com creëert kunstenaar Mariëlla van
Dongen uit Ooij draagbare kunstwerken in de vorm van kenmerkende miniatuurlandschappen in harssieraden. Echte
inheemse bloemen, mossen en paddenstoeltjes worden door
haarzelf geoogst uit de natuur in de Ooijpolder en zorgvuldig
gerangschikt en beschermd onder fijne lagen milieuvriendelijke hars. De delicate scènes zijn omarmd in een mooi
frame, wat resulteert in een onnavolgbare looking glass die
een magische geheime wereld onthult aan degenen die er
doorheen kijken.
Ze zoekt de allerkleinste bloempjes, paddenstoeltjes, plantenwortels, blaadjes enz. uit de natuur rondom haar huis, om
kleine sprookjesachtige miniatuurlandschapjes te maken.
Piepkleine stukjes natuur, in de oorspronkelijke vorm zoals
het in de natuur groeit dus niet geplet, vereeuwigt ze in hars,

zodat je altijd de natuur bij je kunt dragen.
Het kost haar anderhalve week om één juweel te creëren en
helemaal af te ronden. Het is een arbeidsintensief proces
waarbij veel geduld en precisie gevraagd wordt om een mooi
bijzonder juweel te creëren. Elk door haar gecreërd juweel is
uniek en met veel liefde en respect voor de natuur gemaakt.

Meer Bomen Nu redt boompjes: Bomen verplanten om
klimaatverandering en afname biodiversiteit te keren
Op 13 februari is in Berg en Dal een
grote oogstlocatie voor jonge boompjes in de regio Nijmegen in het
kader van de landelijke campagne
Meer Bomen Nu.
Deze campagne van Urgenda verplant
jonge boompjes en struiken met duizenden vrijwilligers van kansarme naar

Stormschade nabij Refter
De vrijwillige brandweer van de post
Beek (Ubbergen) kreeg zondagnacht
rond 3.17 uur de melding van stormschade op de Rijksstraatweg ter hoogte
van de Refter. Daar bleek een boom

over de weg te zijn gewaaid waardoor
de hele rijbaan geblokkeerd was. Na
een uurtje werk konden de vrijwilligers
weer naar huis.
Foto: Anton A

Kleine boom gevallen over Piet van Rossumpad
De vrijwillige brandweer van Beek is
afgelopen zondagavond massaal uitgerukt voor een melding van een omgevallen boom op de Rijksstraatweg te
Beek.
Met het vele werk nog in het hoofd van
de nacht daarvoor, toen ze een boom
moesten ruimen op de Rijksstraatweg
nabij de Refter in Ubbergen, waren ze
deze keer met veel manschappen uitge-

rukt. Het bleek echter in dit geval om
een kleinere boom te gaan die de doorgang voor een automobiliste versperde
op het Piet van Rossumpad, het pad dat
in de Smorenhoek vanaf de
Rijksstraatweg naar boven loopt.
De klus was snel geklaard en de brandweerlieden waren daarna in een opperbeste stemming en gingen nog even
gezamenlijk op de foto.

kansrijke plekken. Boompjes die op
één plek ongewenst of boventallig zijn,
krijgen een tweede kans bij boeren en
in nieuwe voedselbossen. Deze logische, goedkope en innovatieve methode om Nederland en later de wereld te
vergroenen, krijgt steeds meer voeten
aan de grond. De geredde zaailingen

5000 soortenjaar Gelderse Poort
succesvol van start gegaan
In 2022 willen de Flora- en
Faunawerkgroep Gelderse Poort en
Staatsbosbeheer samen met zoveel
mogelijk natuurliefhebbers in de
Gelderse Poort meer dan 5000 soorten
ontdekken. Het gebied is een gigantische bron voor vele spectaculaire soorten die zich via de rivieren door de rest
van het land verspreiden. De Gelderse
Poort is een gebied waar je nog veel
échte natuur kan vinden en waar jaarlijks veel nieuwe soorten opduiken.
Ondanks dat de diversiteit aan biotopen
in dit gebied relatief klein is, zijn er
spectaculair veel en bijzondere soorten
waargenomen. Maar in hoeverre klopt
dit nou? Is de Gelderse Poort echt zo’n
hotspot voor biodiversiteit? Daar hopen
we dit jaar achter te komen.
Waar ligt de Gelderse Poort?
De Gelderse Poort is het gebied waar
de Rijn vanuit Duitsland Nederland
binnenkomt en zich vertakt in de Waal,
de Nederrijn en de IJssel. De grenzen
van de Gelderse Poort lopen vanaf de
Duitse grens tot aan Nijmegen en
Arnhem.
Tussenstand
Eind januari staat de stand al op meer
dan 1300 soorten. Elke dag worden er
nog nieuwe soorten waargenomen, al
gaat het een stuk langzamer dan in de
eerste week van het jaar. Er is dus nog
genoeg te ontdekken!
Mee doen?
Het leuke is dat iedereen mee kan
doen! Heb je een insect waargenomen,
zie je een plantje groeien of zingt er een
vogel in de Gelderse Poort? Dan kan je

Foto: Henk Baron

Wat, waar en wanneer: Zaailingen
redden voor herplant elders met Meer
Bomen Nu tijdens oogstdagen onder
leiding van oogstbegeleiders:
• Berg en Dal 13 feb, 10-15 uur
• Nationale Doneer-Een-Zaailing-Dag
12 feb 13-15 uur bij Bomenhub Berg en
Dal (Hotel Erica) of Bomenhub
Lingewaard [Veldschuur].
Vrijwilligers: Meld je aan door een
vrijwilligersprofiel in de bomenplanner
aan te maken op https://meerbomen.nu/
en je op te geven voor oogstdagen in de
regio Nijmegen.

Zaterdag 20 februari
Misschien zien we tijdens de excursie
wel een zeearend?
Foto: Vincent Sanders

Winterwandeling
Berg en Dals Bloei

deze waarneming invoeren via
www.waarneming.nl. Alle soorten worden via deze website geregistreerd. Je
kan ook de app Obsidentify downloaden op je telefoon, via beeldherkenning worden veel soorten automatisch
gedetermineerd.

Op zaterdag 20 februari organiseert
Berg en Dals Bloei een winterwandeling. Er is een route van 5 en 10 km.
Start en finish is bij het wijnterras van
de Holdeurn, oude Kleefsebaan 132 in
Berg en Dal. Deelname is gratis. Voor
actuele informatie en de starttijden zie
www.bergendalsbloei.nl.

Meer lezen?
Via onze website www.soortenjaargeldersepoort.nl is meer informatie terug
te vinden over het soortenjaar. Ook
worden hier regelmatig nieuwsberichten op geplaatst en is de actuele tussenstand terug te vinden.
Excursie
Gedurende het jaar worden enkele
algemene publieksexcursie gegeven.
Geïnteresseerden kunnen zich hierbij
aansluiten. Samen gaan we op zoek
naar mooie dier- en plantsoorten die de
Gelderse Poort te bieden heeft. De eerste publieksexcursie is inmiddels ingepland, zie hieronder de details.
Vogelexcursie 26 februari 2021
We gaan op de fiets op zoek naar wintervogels aan de noordkant van de
Waal (Lent – Gendt). Zorg dat je een
verrekijker en een fiets meeneemt. We
starten om 09:30 bij de Waalbrug bij de
Lentse Warande ter hoogte van de
Turennesingel. De excursie loopt door
tot circa 12:30. Maximaal aantal deelnemers is 10.

Koninginnenpage nectar drinkend op
rode klaver in de Gelderse Poort
Foto: Vincent Sanders

worden na afloop naar bomenhubs in
Berg en Dal of Lingewaard gebracht
waarvandaan ze hun weg vinden naar
hun definitieve bestemming. Iedereen
is welkom om een dag te komen helpen.

Opgeven onder vermelding van je
naam en aantal personen bij
peter.hoppenbrouwers@planet.nl

Webinar roofvogels in het Rijk
van Nijmegen
Roofvogels, we zien ze iedere dag wel.
Meestal cirkelend in de lucht of op een
paaltje langs de weg. Laat je woensdagavond 16 februari om 19.30 uur
meenemen door Gerard Muskens in
zijn verhaal over deze majestueuze
vogel.
Gerard is een echte roofvogelkenner en
werkt al jaren aan het inventariseren en
ringen van roofvogels in het Rijk van
Nijmegen. In ongeveer anderhalf uur
neemt Gerard je mee in een informatief
verhaal over deze gevleugelde roofdieren die aan de top van de voedselketen
staan en hoe het inventariseren en ringen in zijn werk gaat.
Hoe reserveer je een plekje?
Boek een ticket voor deze interessante
online lezing op woensdagavond 16
februari om 19.30 uur. Meer informatie
of aanmelden voor deze lezing via
nm.nl/agenda/rijk-van-nijmegen.
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Zwischen Rhein & Maahs
Kranenburg à la carte
Feierabendmahl – 14. Februar 2022
Feierabendmahl am Gründonnerstag in
der evangelischen Kirche Kranenburg.
Uhrzeit: 19.00 Uhr. Veranstalter:
Evangelische
Kirchengemeinde
Kranenburg,
Mühlenstraße
2,
Kranenburg; Telefon: 02826-227,
Kranenburg@ekir.de
Wie in alten Zeiten... – 18. Februar
2022
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
Entdeckungstour
durch
das
Museum – 20. Februar 2022
Die umfangreiche Kunstsammlung des
Museums Katharinenhof umfasst
Arbeiten vom Mittelalter bis zur
Gegenwart. Auf fast 1.000 qm
Ausstellungsfläche sind ständig etwa
500 Werke zu sehen. Die Führung lädt
ein, auf ungewöhnliche Weise einige
Kunstschätze des Museums zu entdecken. Uhrzeit: 14.00-15.00 Uhr.
Museum Katharinenhof, Mühlenstraße
9, Kranenburg. Veranstalter: Tourist
Info
Center
Alter
Bahnhof,
Bahnhofstraße 15, Kranenburg Tel:
02826/79-59,
touristik@kranenburg.de; pro Person 6
€, Kinder bis 12 Jahre frei

Die „Entdeckungstour“ durch das
Museum Katharinenhof
(Mühlenstraße) ist am 20. Februar.
Heilige Orte – Heilige Dinge – 6.
März 2022
Ein
Rosenkranz,
ein
Weihwasserbecken und ein Herz-JesuBild gehörten in das persönliche
Sachuniversum eines jeden Katholiken.
Daneben gab es eine Fülle von Dingen,
denen schützende oder wundersame
Kräfte zugeschrieben wurden. Der
Kurzrundgang durch das Dachgeschoss
des Museums führt durch diese Welt
der Symbole, die teilweise in skurriler
Ausführung zum Quasi magischen
Gebrauch dienten. Uhrzeit: 14.0014.45 Uhr. Museum Katharinenhof,
Mühlenstraße
9,
Kranenburg.
Veranstalter: Tourist Info Center Alter
Bahnhof,
Bahnhofstraße
15,
Kranenburg, Tel: 02826/79-59, touristik@kranenburg.de; pro Person 6 €,
Kinder bis 12 Jahre frei

Nach Ankunft in Den Haag steht
zunächst der Besuch des
Eschermuseums mit fachkundiger
Führung auf dem Programm.
Jahren als Residenz für den Fürsten
von Nassau-Siegen, Johan Maurits,
errichtet wurde. Es beherbergt die besten niederländischen Gemälde aus der
Zeit von Rembrandt und Vermeer wie
z.B. das berühmte Gemälde Vermeers
„Mädchen mit dem Perlenohrring“
oder die „Anatomiestunde“ von
Rembrandt.
Der Preis einschl. Besuch beider
Museen mit Führung sowie Busfahrt
von Kranenburg nach Den Haag und
zurück betragt 65,00 €. Nichtmitglieder
zahlen 75,00 €. Nähere Informationen
unter Tel. 02826-2642559 (nur dienstags).

Kleine Ziegen mit großen Ohren
KLEVE. Der Jungtierboom im
Tiergarten Kleve hält auch trotz winterlicher Jahreszeit weiter an: Nach
Zwergotter und Lama freut sich der
Familienzoo jetzt über Nachwuchs bei
den Owamboziegen. Am 26. Januar
kamen die beiden kleinen Ziegen mit
den großen Ohren zur Welt. „Das auffälligste Körperteil der Owamboziege
sind ihre markanten Schlappohren, die
im heißen Afrika als Klimaanlage dienen. Bei warmen Außentemperaturen
pumpen die Tiere viel Blut durch diese
großen Ohren und können so überschüssige Wärme abgeben“, weiß
Revierleiter Stefan Terlinden.
Wer die jungen Owamboziegen im
Tiergarten Kleve erleben möchte, kann
das täglich von 9-17 Uhr tun. Für alle
Gäste ab 16 Jahren gilt aktuell die 2GRegel (geimpft oder genesen; ein
zusätzlicher Test ist nicht erforderlich).
Der entsprechende Nachweis wird an
der Kasse kontrolliert, im Anschluss
können ganz normal die Tickets
gekauft werden. Für Kinder bis einschließlich 15 Jahren gelten diese Regeln

Ravel, aus „El amor brujo“.
Trio SpiegelBild, Sonntag, 13. Februar,
18.00 Uhr, Museum Kurhaus. Karten
(12 €) gibt es im VVK unter
www.kleve.reservix.de, an allen
Reservix-VVK-Stellen (Buchhandlung
Hintzen, Niederrhein Nachrichten,
DER Reisebüro) und an der Klever
Rathaus-Info.
Trio SpiegelBild: Xavier Larsson,
Saxophon, Vadim Baev, Akkordeon &
Konstantin Zvyagin, Klavier

USK setzen auf klimafreundliche Mobilität

Museumsfahrt nach Den Haag
KRANENBURG. Erstmals bietet der
Verkehrsverein
Kranenburg
am
30.04.2022 in Kooperation mit dem
Verein für Heimatschutz e.V. eine
Tagesfahrt
als
sogenannte
Museumsfahrt an, und zwar in die
niederländische Stadt Den Haag – ein
wahres Highlight für Kunstliebhaber.
Nach Ankunft in Den Haag steht
zunächst
der
Besuch
des
Eschermuseums mit fachkundiger
Führung auf dem Programm. Das
Eschermuseum mit Werken des niederländischen grafischen Künstlers
M.C. Escher befindet sich in der
Altstadt von Den Haag und ist in
einem ehemaligen Palast aus dem 18.
Jh. untergebracht, in dem die Königin
Emma bis 1891 lebte. Das Museum
bietet eine Vielzahl von Privatfotos,
Drucken und Arbeitsskizzen, die einen
Eindruck davon vermitteln, wie der
Künstler Flächenfüllungen und unmögliche Geometrien entworfen hat.
Nach einer erholsamen Mittagspause,
die zur freien Verfügung steht, führt die
Museumstour ins Mauritshuis – ebenfalls mit Führung. Das Mauritshuis ist
ein kleiner Stadtpalast am Hofvijver
neben dem Binnenhof, der vor 400

Trio SpiegelBild im Museum Kurhaus
KLEVE. In seiner ungewöhnlichen
Besetzung wirft das junge Trio
SpiegelBild einen frischen Blick auf
Werke der klassischen Musik und verleiht ihnen ungehörte Akzente.
Mussorgskys
„Bilder
einer
Ausstellung“ präsentieren sie in einer
eigenen Neuvertonung, die sie gerade
auf CD eingespielt haben. Und
Piazollas „Suite del Angel“ klingt mit
Saxophon, Akkordeon und Klavier
umwerfend. Zudem hören wir Maurice

nicht. Weitere Informationen unter
www.tiergarten-kleve.de.

Das auffälligste Körperteil der
Owamboziege sind ihre markanten
Schlappohren
Foto: Daniel van Gerrevink

KLEVE. Die USK (Umweltbetriebe
der Stadt Kleve) gehen in Sachen
Umwelt- und Klimaschutz weiterhin
mit gutem Beispiel voran und setzen
auf die Nutzung von elektrischen
Dienst-PKW. Dafür wurden nun zwei
neue Ladesäulen mit insgesamt 4
Ladepunkten auf dem Betriebshof der
USK installiert. Die Gesamtkosten
belaufen sich auf 20.000€. Es wurden
Fördermittel beantragt, sodass die
Ladesäulen mit 16.000€ gefördert werden. Aktuell befinden sich drei DienstPKW im Fuhrpark der USK. Im
Februar sollen vier weitere DienstPKW folgen und die vorhandenen
Verbrenner-Fahrzeuge ersetzen.
Für die Zukunft planen die USK
bereits, wo möglich, ihre Nutzfahr-

zeuge durch E-Fahrzeuge zu ersetzen.
Den Anfang sollen drei Pritschenwagen
machen. Fördermittel wurden für dieses Vorhaben sowie für vier weitere
Ladesäulen, an denen die E-Nutzfahrzeuge in den Hallen der USK geladen werden können, beantragt.
Die Entwicklung weiterer umweltfreundlicher Antriebsarten wird insbesondere im Hinblick auf die Umrüstung
des LKW-Fuhrparks aufmerksam begleitet und auch getestet. „Wir sind auf
einem guten Weg und werden die
Fuhrparkumstellung zügig voranbringen. Dies jedoch durchweg unter
Beachtung der Wirtschaftlichkeit. Das
ist uns bisher durch die Beantragung
von entsprechenden Fördermittel hervorragend gelungen“, so Vorstand

Naturschutzzentrum Kreis Kleve
KREIS KLEVE. Wir vom
Naturschutzzentrum im Kreis
Kleve e.V. möchten alle naturkundlich Interessierten einladen, uns auf unseren
Streifzügen quer durch den
Kreis Kleve zu begleiten.
Auch
Menschen
mit
Behinderungen sind herzlich
willkommen. Bitte sprechen
Sie uns an, inwiefern eine
Veranstaltung Ihren individuellen
Bedürfnissen gerecht werden kann. Für
die Teilnahme an Exkursionen oder
Vorträgen
ist
eine
vorherige
Anmeldung notwendig.
Wichtige
Utensilien
für
die
Naturforschung sind wetterfeste,
unauffällige Kleidung, ein Fernglas
(falls vorhanden) und vor allem Spaß
an der Sache. Für Exkursionen in die
nassen
Lebensräume
sind
Gummistiefel
nützlich.
Empfehlenswert
sind
auch
Bestimmungsbücher zum jeweiligen
Thema.
Weitere Infos unter www.nz-kleve.de
Programm bis Mitte 2022:
• Zu besuch bei den Wiesenvögeln in
der Hetter, 10. April 2022, 11.00-12.30
Uhr; Treffpunkt: vorm Feldkampshof,

Hetterstr. 6, Emmerich;
Anmeldung:
02851-96330
(kostenlos)
• Der frühe Vogel kann mich
mal…. Oder doch nicht? –
Vogelstimmen-Exkursion entlang des Bienener Altrheins,
15. Mai 2022, 6.00-8.30 Uhr;
Treffpunkt:
Naturschutzzentrum
Kreis
Kleve, Niederstr. 3, ReesBienen; Anmeldung 02851-96330 (6 €,
Kinder und Jugendliche frei)
• Wandernde Fische an der Dornicker
Schleuse, 21. Mai 2022, 10.00-12.00
Uhr; Treffpunkt: Pionierstr. 135,
Emmerich; Anmeldung 02851-96330
(6 €, Kinder und Jugendliche frei)
• Lebendige Röhrichte – 30 Jahre
LIFE-Programm der EU am Beispiel
des Projektes am Bienener Altrhein,
22. Mai, 10.00-13.00 Uhr; Treffpunkt:
Naturschutzzentrum Kreis Kleve,
Niederstr. 3, Rees-Bienen; Anmeldung:
02851-96330 (kostenlos)
• Radtour zum Baum des Jahres 2022
und zu anderen interessanten Bäumen
im Reeser Umland, 12. Juni 2022,
9.30-17.30
Uhr;
Treffpunkt:
Wahrsmannshof, Bergswick 19, Rees;
Anmeldung 02851-96330 (6 €, Kinder
und Jugendliche frei)

Antonius-Abbas-Glasfenster
soll restauriert werden
KRANENBURG-NÜTTERDEN/FRASSELT/MEHR. Das Bild des heiligen Antonius
Abbas stammt aus der Kirche in Frasselt. Bis
1967 war es ein Teil der Fenster hinter dem
Hochaltar. Als die neuen Fenster eingesetzt wurden, hat man dieses Glasbild und das Bild des
Heiligen Willibrord auf dem Dachboden der
Sakristei in Frasselt gelagert. Im Laufe der Zeit
sind einzelne Gläser herausgefallen oder gebrochen. Auch die Bleifassung muss erneuert werden, wenn man dieses Bild wieder dauerhaft ans
Tageslicht holen will. „Dieses – wie ich finde –
schöne Bild könnte gut einen Platz an unserem
neuen Kindergarten an der Schulstraße in
Nütterden finden“, sagt Pastor Jörg Monier. In
einem Rahmen hinter Sicherheitsglas mit einer
elektrischen Beleuchtung dahinter würde es an
der Fassade zur B9 (Dorfstraße) von vielen wieder gesehen werden. Damit das Glasbild des
Pfarrpatrons St. Antonius Abbas restauriert werden kann und einen neuen Platz in der Pfarrei
findet, ist die Pfarrgemeinde auf Spenden angewiesen. Die Kosten für die Restaurierung belaufen sich auf 7.000 Euro. Hinzu kommen 5.000
Euro für den Rahmen, das Sicherheitsglas und
die Beleuchtung. Spenden können im Pfarrbüro
bei Pastor Monier abgegeben werden, oder auf
das Pfarramtskonto (IBAN DE80 3245 0000
0005 6394 63) mit dem Stichwort „AntoniusFenster“ überwiesen werden. Für das erhaltene
St.-Willibrord-Fenster gibt es konkret noch
keine Pläne für eine weitere Verwendung.
Text: Werner Stalder
Das Antonius-Glasbild soll restauriert werden.
Die Pfarrgemeinde ist auf Spenden angewiesen.

Karsten Koppetsch.
(USK steht für "Umweltbetriebe der
Stadt Kleve". Die USK sind in Kleve
unter anderem für Abfallentsorgung,
Park- und Grünpflege, den Betrieb der
Straßenbeleuchtung,
für
die
Straßenreinigung und den Winterdienst
zuständig. Die USK sind zwar ein
eigenständiges Unternehmen, gehören
aber zu 100% der Stadt Kleve.)

Absage der kfdKarnevalssitzung
KRANENBURG. Das kfd-Team
Kranenburg gibt davon Kenntnis, dass
die für den 23.02.2022 geplante traditionelle große Karnevalssitzung der kfd
Kranenburg nun auch in diesem Jahr
nicht stattfinden wird. Lange hatten die
rund 25 karnevalistisch aktiven Frauen
gehofft, die große Frauenkarnevalssitzung durchführen zu können. Nun kam
seitens des Teams die endgültige
Absage. Die Coronalage lässt dies einfach nicht zu, so die Verantwortlichen.
Sie hoffen nun, dass die Frauen auch
im nächsten Jahr wieder vom
Karnevalsfieber gepackt werden, und
dann eine tolle Sitzung ohne Abstand
möglich sein wird.

Wahlhelfer/innen
Landtagswahl 2022
KLEVE. Das Wahlamt der Stadt Kleve
sucht für die Landtagswahl am 15.05.
2022 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer.
Voraussetzung für die ehrenamtliche
Tätigkeit als Wahlhelfer/-in ist die
Vollendung des 18. Lebensjahres und
der Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit. Für Ihre Tätigkeit am Wahltag
erhalten Sie ein Erfrischungsgeld in
Höhe von 50 Euro.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger
können sich ab sofort Online beim
Wahlamt der Stadt Kleve unter
https://kleve.de/de/inhalt/wahlhelfer/
oder telefonisch unter der Rufnummer
02821/84-555
melden.
Weitere
Informationen finden Sie im Internet
unter www.kleve.de.

Testzentrum
Neue Öffnungszeiten im Testzentrum
in Kranenburg - Euregio Realschule
Kranenburg. Ab dem 31.01.2002 gelten
im Testzentrum Kranenburg - Euregio
Realschule folgende Öffnungszeiten:
Mo/Di/Mi/Do/Fr. 09:00 Uhr bis 12:00
Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Sa/So. 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr.
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T 0031.24.6637639 - H 0031.6.14505539
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Toyota Yaris Cross Hybrid
In 2009 introduceerde Toyota de Urban Cruiser in het B-SUV-segment, die tot
2014 is geproduceerd. Het nieuwe model werd geen overdonderend succes,
maar nu komt Toyota op basis van de Toyota Yaris met een Cross uitvoering,
die de potentie heeft om heel populair te worden. Hierbij het verslag van een
uitgebreide testrit voor de autorubriek van De Rozet.

Toen Toyota de vierde generatie van de Yaris ontwierp, werd meteen een compacte SUV gepland. Immers, SUV's zijn razend populair en Toyota bood dit niet meer
in het compacte B-segment aan. De Yaris hatchback en SUV delen het platform, de
techniek en de huisstijl, waarbij de hatchback laag en gedrongen is, terwijl de
Cross in de hoogte is gebouwd. Om de harmonie van het ontwerp te behouden
heeft de Cross grote wielen en accenten, die de breedte benadrukken. Als hint naar
de andere SUV's van Toyota heeft de Yaris Cross dezelfde dik aangezette wielkasten als de RAV4.
De Toyota Yaris Cross is een SUV op
basis van de nieuwe generatie vijfdeurs
Yaris en ziet er ontegenzeggelijk avontuurlijk uit. De auto is helemaal hip in
de kleur Brass Gold, waarin de testauto
was gespoten. Technisch komt de
Cross overeen met een normale Yaris.
Wij reden de rijk uitgeruste ‘Launch
Edition’ van de Toyota Yaris Cross
Hybrid die al altijd een CVT automaat
heeft.
Oogt groot, is compact
De Toyota Yaris Cross oogt breed, maar
is toch compact. Het SUV gevoel komt
van de grote wielen en de hogere zit.
Ten opzichte van de hatchback is de
Toyota Yaris Cross 90 mm hoger (1.560
mm), 20 mm breder (1.765 mm) en 240
mm langer (4.180 mm). De wielbasis is
ongewijzigd gebleven met een lengte
van 2.560 mm, maar een toename van
de bodemvrijheid met 25 mm tot 170
mm geeft de Yaris Cross die SUV-uitstraling. De stoelhoogte instelling heeft
meer bereik gekregen en men zit tot
wel 65 mm hoger in de Toyota Yaris
Cross.
Dat is een concept wat vele automobilisten aanspreekt. Men krijgt het imago
van een terreinwagen maar wil niet
betalen voor de techniek waarmee
daadwerkelijk in het terrein kan worden gereden. Daarom hebben de meeste SUV's tweewielaandrijving en moto-

ren die zijn geoptimaliseerd voor het
gebruik op de openbare weg. Echter
een SUV blijft natuurlijk relatief groot
en hoog, wat een hoger verbruik oplevert. Om dit hogere verbruik en het
daaraan hangende hoge tarief voor de
BPM te beperken, zijn de meeste
SUV's inmiddels leverbaar met hybride-aandrijving.
Hybride-motoren
expert Toyota levert deze techniek
uiteraard ook in de compacte SUV He
model is gebouwd op het nieuwe
TNGA-B (Toyota New Global
Architecture, B-segment) platform, dat
daarvoor al in de basis geprepareerd is.

Road Test
Toyota Yaris Cross Hybrid
Launch Edition
Koets: 5-deurs Crossover
Prijs: € 38.450,- (vanaf €24.850,-)
Gewicht: 1245 kg
Cil.inh.: 1490 cc
Vermogen: 116 pk (gecombineerd)
Top: 170 km/uur
Acc.0-100: 1,2 sec.
Gem. verbr.: 1 : 20,1
Lengte: 418,0 cm
Breedte: 176,5 cm
Kofferruimte: 397 liter
Aanhangergewicht: 750 kg
Dankzij de Cross-specifieke aanpassingen is 25 mm meer bodemvrijheid
gecreëerd ten opzichte van de ‘normale’ Yaris hatchback.

Met de Toyota Yaris Cross haalt men zonder al te veel moeite een gemiddeld verbruik van 1 op 20, of zelfs beter. De aandrijflijn bestaat uit een benzinemotor met
92 pk en 120 Nm en een elektromotor met 80 pk en 141 Nm. Dat resulteert in een
gecombineerd vermogen van 116 pk.

Veel ruimte om spullen mee te nemen
De bagageruimte is relatief ruim en
flexibel in te delen. De achterbank is
bij onze luxere uitvoering in drie delen
neerklapbaar, waardoor ski’s in het
midden kunnen worden meegenomen.
De vloer van de bagageruimte is in
twee delen te verstellen en de hoedenplank opvouwbaar. Met de achterbank
in de normale stand kan 397 liter bagage laden. Met neergeklapte rugleuning
komt de bagageruimte tot 1097 liter.
Een geremde aanhanger van maximaal
750 kg kan men achter de hybride koppelen.

greerde audio-, communicatie- en navigatiesysteem heeft een internetverbinding en zodoende kan et routes aanpassen aan de actuele verkeersinformatie.
Ook kan het systeem helpen om een
vrije parkeerplek te vinden. Nadat een
parkeerplaats is gevonden kan men
zelfs automatisch betalen en na het
wegrijden stopt de betaling automatisch. De internetverbinding voorziet
uiteraard het systeem continu van de
nodige updates.

Moderne ondersteunende techniek
Het interieur van de Toyota Yaris Cross
ziet er zakelijk uit en voelt oerdegelijk
aan. Bij onze testauto viel onmiddellijk
het handige head-up display op, dat de
snelheid en andere nuttige informatie
op de voorruit projecteert. Iets wat we
in dit segment nog niet zoveel zien,
maar zeker welkom is voor de verkeersveiligheid.
De Toyota Yaris Cross beschikt als eerste over Toyota's nieuwe infotainmentsysteem "Smart Connect". Dit geïnte-

Gezien de buitenmaten is de binnenruimte van de Toyota Yaris Cross goed. De
bagageruimte is daarbij een sterk punt, want dankzij diverse ergonomische hoogstandjes is de Toyota Yaris Cross praktischer dan een doorsnee auto.

Extra voordelig Private Leasetarief dankzij
aanschafsubsidie elektrische auto’s
Dankzij de aanschafsubsidie en lage
gebruikskosten van een elektrische
auto rijdt men nu via bijvoorbeeld
Citroën Private Lease in een nieuwe
Citroën ë-C4 voor de kosten van een
kleinere auto.
Met de Subsidieregeling Elektrische
Personenauto’s Particulieren (SEPP)
die sinds begin dit jaar weer beschikbaar is, kunnen particulieren via de
RVO € 3.350,- subsidie ontvangen bij
aankoop van een volledig elektrische
auto. Die subsidie geldt ook bij Private
Lease, alleen wordt het subsidiebedrag

dan in 48 maandtermijnen uitbetaald,
ofwel € 70,- per maand.
De subsidiepot voor 2022 was in de
eerste drie weken van januari al voor
35% aangesproken. Naar verwachting
duurt het nog enkele weken voordat de
pot leeg is. Wie dit jaar nog wil profiteren van deze regeling moet er dus snel
bij zijn. Bekijk, configureer en reserveer een nieuwe Citroën ë-C4 op
citroen.nl en neem contact op met de
dealer voor alle vragen met betrekking
tot de subsidieaanvraag.
Kostenvergelijking
Om een idee te geven van de maande-

lijkse kosten, vergelijken we de Private
Leasetarieven van de Citroën C3 Feel
Edition met die van de elektrische
Citroën ë-C4 Feel (o.b.v. 48 maanden
en 15.000 km/jaar). De Citroën C3 Feel
is via Citroën Private Lease beschikbaar voor € 340,- per maand. Alle kosten zijn inbegrepen, behalve de brandstof. Op basis van 1.250 kilometer per
maand, een brandstofverbruik van 5,3
l/100 km en de hoge benzineprijs van €
2,10 per liter betaalt men voor een
Citroën C3 Feel Edition € 139,13 per
maand aan brandstofkosten. Dat is een
totaal van € 479,13 per maand.
De Citroën ë-C4 Feel is beschikbaar
voor € 425,- per maand. Uitgaande van
een laadtarief van € 0,32 per kWh en
een energieverbruik van 16,0 kWh/100
km kost dit € 64,- aan stroomkosten per
maand. Dat is aanzienlijk minder dan
de brandstofkosten van de Citroën C3.
Trek daar ook nog de subsidie van €
70,- per maand van af, en men komt uit
op een bedrag van € 419,- per maand.
Via Citroën Private Lease is de grotere,
comfortabelere en krachtigere Citroën
ë-C4 dus voordeliger te rijden dan de
Citroën C3. En hoe meer kilometers
men rijdt, hoe groter het verschil.

Zuinige motor
Onder de motorkap van de Yaris
(Cross) is de bekende Toyota driecilinder 1.5 liter VVT-iE motor te vinden,
die optimaal voor hybride aandrijving
is, vanwege de zogenaamde Atkinson
cyclus. Dat maakt de motor weliswaar
onwillig en traag door het brandstofinspuitmoment, maar wel heel zuinig. De
elektromotor geeft tijdens deze minder
vlotte momenten veel koppel erbij om
toch vlot te zijn. Dankzij goede elektronica, die het samenspel tussen elektromotor en Atkinson verbrandingsmotor regelt, is er altijd voldoende koppel
en vermogen voorhanden. Een korte
afstand kan de Toyota Yaris zelfs
geheel elektrisch afleggen.
Ten opzichte van de vorige generatie
Toyota hybride-motoren draaien de
motoren gemiddeld op een nog lager
toerental, wat resulteert in een nog
lager verbruik. Met gemak halen we 1
op20. Als men zuinig rijdt, dan kan
men nog veel zuiniger rijden met deze
standaard (niet plug-in!) hybride. De
batterij is relatief klein, wat gewicht
bespaart. Een grotere batterij is ook
niet nodig, want voor de goede werking
als hybride is de energie, die wordt
teruggewonnen tijdens remmen en uitrollen, ruim voldoende. Ten opzichte
van de vorige hybride verloopt het
opladen sneller en ook bij (te) laat en
sterker afremmen in het stadsverkeer
wordt meer energie teruggewonnen.
Dit komt tot uiting in een onverwacht
laag brandstofverbruik in het stadsverkeer.

De driecilinder motor produceert wel
een rauw geluid bij lage toeren en plotselinge geluidstoename bij het accelereren naar hogere snelheden. Het indirecte gevoel in het gaspedaal, dat hybrides van Toyota in het verleden kenden,
is nu volledig verdwenen. De Toyota
Yaris Cross reageert vlot op het gaspedaal. In 11,2 seconden sprint de Cross
vanuit stilstand naar de 100 km/uur en
de topsnelheid ligt bij de 170 km/uur.
Veiligheid
Op het gebied van veiligheid overtreft
de Toyota Yaris Cross de verwachte
voorzieningen van een moderne auto.
De testauto in de ‘Launch Edition’ was
voorzien van ‘matrix koplampen’, die
de lengte en breedte van de lichtbundel
aanpassen aan snelheid en omgeving.
Bovendien kan een deel van de lichtbundel tijdelijk worden gedimd om het
verblinden van tegenliggers te voorkomen, terwijl het grootlicht blijft branden. Uniek is de centrale airbag, die
zich tussen de voorstoelen bevindt om
te voorkomen, dat passagiers elkaar
raken bij een ongeval.
Prijzen
De testauto in de ‘Launch Edition’ is
rijk en aantrekkelijk uitgerust, maar
daar hangt dan ook een prijskaartje van
€ 38.450,- aan. Een deel zal men terugverdienen door het lage brandstofverbruik, maar het is wel een fiks bedrag
bovenop de prijs van een standaard
Toyota Yaris. Men krijgt er echter ook
zeker wel wat voor terug. Prettige rijeigenschappen bijvoorbeeld, want deze
compacte crossover stuurt lekker lichtvoetig. Dat komt mede door het al
genoemde TNGA-B (Toyota New
Global Architecture, B-segment) platform waarop de auto staat, waarbij
diverse zware componenten laag in de
bodem zijn geplaatst voor een extra
laag zwaartepunt.
Het rijgedrag laat zich omschrijven als
comfortabel, met een vleugje sportiviteit.

Maserati MC Edition
MC staat voor Maserati Corse: een
sportieve inborst, geboren op het circuit
voor dagelijkse sportiviteit. De nieuwe
MC Editions die Maserati lanceert voor
de Ghibli, Levante en Quattroporte,
zijn een ode aan Maserati’s compromisloze performance en racehart.
De nadruk bij de MC Editions ligt op
uitvoeringen met een V8-motor, om het
element ‘compromisloos rijplezier’
extra aan te zetten. De krachtigste versies van de Ghibli, Levante en
Quattroporte vormen daarom de basis

voor de nieuwe special edition uitvoeringen. Deze special edition, die voor
de Ghibli, Levante en Quattroporte
beschikbaar is, zijn herkenbaar aan
twee kleuren: Giallo Corse en Blu
Vittoria
Giallo Corse is een gele drielaagskleur
met blauw mica dat op subtiele wijze
met het licht speelt, voor een sportieve
en moderne ambiance. Blu Vittoria
daarentegen is een matte drielaagslak;
extreem diep, indrukwekkend, nieuw
en modern. De nieuwe MC Editions
zijn vanaf februari 2022 leverbaar
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Nieuws uit Nijmegen
Herdenking alle
oorlogsslachtoffers van Nijmegen
Aan de vooravond van de herdenking
van het Bombardement staan we op
zondag 20 februari in de Lutherse Kerk
Nijmegen-Oost (Prins Hendrikstraat
79) stil bij álle oorlogsslachtoffers in
Nijmegen. Zo’n tweeduizend Nijmegenaren hebben in de oorlogsjaren het
leven gelaten: slachtoffers van het
bombardement, van de jodenvervolging, verzetsmensen, tewerkgestelden
en andere slachtoffers van het oorlogsgeweld. De Tweede Wereldoorlog
vormt dan ook de donkerste periode uit
de Nijmeegse geschiedenis. Maar we
vieren ook het feit dat de vrede al 77
jaar stand houdt.
Het wordt een veelzijdige avond met
muziek en verhalen. Historicus Henk
Termeer zal zijn blik werpen op de
gevolgen van het oorlogsgeweld in
Nijmegen en de slachtoffers die daar
bij vielen. Bart Janssen zal ingaan op
het bombardement van 22 februari, met
name de verwoestingen in de
Parkdwarsstraat. Jeroen van Zuylen zal
het relaas vertellen van Jan Zwikker die
ternauwernood kon ontsnappen aan het
oorlogsgeweld bij de bevrijding van
Nijmegen. Duo Messingh en het duo
Gott Folk zorgen voor stemmige muzikale bijdragen.

Foto: Gerard Alofs
Tijd: 20.00 – 21.15 uur.
Toegang: vrijwillige bijdrage om kosten te dekken. Gelieve QR-code te
tonen en mondkapje te dragen bij binnenkomst. Dat mag af als u gaat zitten.
Er zijn maximaal 30 zitplaatsen, dus
graag reserveren! Dat kan via
jeroenvanzuylen@gmail.com.

Afbouw tijdelijke opvang
Heumensoord
Sinds eind augustus 2021 hebben
gemeenten Heumen en Nijmegen op
Heumensoord opvang geboden aan
1.000 Afghaanse evacuees. Inmiddels
hebben alle evacuees elders onderdak
gekregen.
Toekomst elders
Vrijdag 17 december en vrijdag 24
december waren de laatste lesdagen
voor de Afghaanse kinderen en jongeren. Zij zijn vanaf oktober in Nijmegen
naar school gegaan. Het onderwijs was
tot 1 januari 2022 geregeld en de kerstvakantie was een logisch moment om
de schoolperiode af te sluiten.
Leerlingen en docenten konden goed
afscheid van elkaar nemen en na deze
schoolperiode konden de kinderen en
hun ouders zich richten op hun verhui-

zing en een toekomst elders.
Vanaf begin december zijn de 1e evacuees elders in het land geplaatst. De
evacuees met schoolgaande kinderen
volgden na de kerstvakantie. Intussen
zijn alle Afghaanse evacuees vertrokken.
Afbouw voorzieningen
Inmiddels is begonnen met de fysieke
afbouw van de voorzieningen op
Heumensoord. Volgens planning zijn
alle voorzieningen eind februari verwijderd en vinden in maart alleen nog
grondwerkzaamheden plaats. In maart
of april draagt het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA ) de locatie
weer over aan de gemeenten Heumen
en Nijmegen.

Gezelligheidskoor Daalse Nootjes
Voor iedereen die plezier heeft in zingen. Iedereen is welkom. Geen repetities, de muzikale begeleiding en aanwezigen bepalen het repertoire.Iedere
tweede en vierde maandag van de

maand tussen 19:30-21:30 in wijkcentrum Daalsehof, Nijmegen-Oost.
Nu: 14 februari 2022
Info: Marinus, tel: 0610748973.

De store voor de zoektocht naar
werk in Nijmegen: Honk1
Op zoek naar (ander) werk? Honk1
is de plek waar je binnen kan komen
wandelen om de mogelijkheden te
verkennen. De store, gevestigd aan
de Marikenstraat 61, wordt bemand
door scouts die jou helpen bij je
zoektocht. Hierbij staan twee sectoren centraal: horeca en retail.
Iedereen is welkom
In de store staan niet diploma’s en
werkervaring, maar persoonlijke competenties centraal. Vanuit jouw persoonlijke situatie wordt gekeken hoe
Honk1
je
kan
ondersteunen.
Bijvoorbeeld door het aanbieden van
coaching of bijscholing. Roegina
Hilbrands, mede-eigenaar Honk1 vertelt: “Onze store kan je vergelijken met
een normale kledingwinkel. Je kan bij
ons binnen snuffelen om te kijken of
wij je iets te bieden hebben. We gaan
gewoon met elkaar in gesprek, onder
het genot van een goede kop koffie. Jij
staat centraal.”
Loop binnen en ontdek
Door de coronacrisis hebben veel horeca- en winkeleigenaren met pijn in hun
hart personeel moeten ontslaan. Maar
nu restaurants, bars en winkels weer
geopend zijn, moet het tekort aan personeel snel weer worden opgevuld.

Deze tijd is de uitgelegen kans om je te
focussen op jouw interesses en ontwikkeling. Wellicht liggen deze wel in de
retail of horecasector. Neeltje
Verhaaren, scout in de store: “Je hebt
nu de tijd, dus waarom zou je niet even
binnenlopen?” Dit dacht ook bezoeker
Artur: “Ik liep langs en dacht gewoon
even kijken wat ze te zeggen en te bieden hebben. En het was een heel aangenaam gesprek, gezellig en met een
nuchtere benadering. Twee weken later
was ik op gesprek bij een kledingwinkel in de stad.”
Voor en door werkgevers
De samenwerking met Gemeente
Nijmegen, werkgevers en onderwijsinstanties biedt volop concrete kansen
voor mensen die in een andere branche
willen instromen. Honk1 is niet alleen
relevant voor werkzoekenden, ook
werkgevers kunnen aankloppen wanneer ze hun vacatures niet gevuld krijgen. In de winkel worden werkzoekenden en werkgevers bij elkaar gebracht
en wordt een vruchtbare match gerealiseerd. “We helpen werkgevers in de
stad en zorgen er samen voor dat we de
binnenstad van Nijmegen weer laten
bruisen”, vertelt Roegina.
Kijk op www.honk1.nl voor meer
informatie.

Lezing
Humanistisch
Verbond
Het Humanistisch Verbond Afdeling
Nijmegen en Omstreken organiseert de
volgende lezing: Hoogbegaafde
allochtone basisschoolleerlingen in
Nijmegen .
Allochtone kinderen (kinderen met een
migratie-achtergrond) worden vaak op
de basisschool onderschat en krijgen
daarom een te laag advies voor voortgezet onderwijs. Getalenteerde allochtonen krijgen ook met deze problematiek te maken. Daarom wordt onderzoek gedaan om de doorstroom van
allochtone kinderen te beïnvloeden en
hun toekomstige kansen te vergroten.
Drs. Micha Ben-Michael is onderzoeker op de Radboud Universiteit
Nijmegen. Hij vertelt over zijn onderzoek naar hoogbegaafde allochtone
leerlingen, de identificatie van deze
leerlingen en de uitkomst van het
onderzoek. Ook vertelt hij over de problematiek van de leerlingen.
Het onderzoek is uitgevoerd in een
“zwarte” school in Hatert.
Bij de lezing laat Micha de film “De
uitdaging” van de Humanistische
Verbond zien, die over het onderzoek
gaat. Hij verheugt zich op uw komst en
is benieuwd naar uw vragen en commentaar.
Vrijdag 18 februari van 20.00-22.00u
in De Warmoes, Griftdijk Noord 11,
Lent. Toegang: vrij en gratis
Belangrijk
Op 18 februari zullen de huidige corona-maatregelen waarschijnlijk nog van
toepassing zijn. In dat geval stelt het
bestuur van de afdeling het op prijs dat
u een corona-toegangsbewijs laat zien.

Dansen wijkcentrum Ark
van Oost
Zondag 13 februari 2022 dansen wijkcentrum " Ark van Oost" Cypresstraat
154 Nijmegen tussen 14:00 en 17:00
uur met "live-muziek". Entree €3
Info:0610748973.

Nieuws van
UNIT Atelier
Expositie in de Maartenskliniek in
Nijmegen
Vanaf 5 februari a.s. hebben we weer
opnieuw een verkoopexpositie in de St.
Maartenskliniek in Nijmegen op de
afdeling Orthopedie.
“String Art” van Maaike Schouten is te
zien in de wachtruimte van Poli
Orthopedie. Daarnaast hangen er in de
gangen kunstwerken van Edwin
Arendts, Robin Hupkens en Aldo
Eland.
Prent van de Maand
De Prent van de Maand februari 2022 is
een reproductie van een schilderij van
Carine Dokter.
Elke twee maanden wordt er een beeldend werk als ‘Prent van de Maand’
verloot. Wil je kans maken op die prent
stuur dan een mail met de tekst
‘PRENT van de MAAND’ naar:
info@unitwinkel.nl
Op het einde van iedere twee maanden
vindt de loting plaats en wordt je op de
hoogte gebracht of je de prent gewonnen hebt.
Over UNIT Atelier
Het UNIT Atelier in Nijmegen biedt
mensen met beeldend talent een mogelijkheid om zich beeldend en persoonlijk verder te ontwikkelen. Het UNIT
Atelier richt zich op personen vanaf 21
jaar die vastgelopen zijn in samenleving en onderwijs. De meeste deelnemers van het UNIT Atelier hebben een
vorm van autisme. Op het UNIT Atelier
worden ook kunstzinnige producten
gemaakt voor de UNIT Winkel. De
UNIT Winkel is vier dagen per week
geopend in de Passage Molenpoort in
het centrum van Nijmegen.

Bijeenkomst met Nijmeegse
dichter Daan Carstens uitgesteld
In reeks ‘Ontmoet De dichter’ kunnen
poëzieliefhebbers in een kleinschalige
setting aanschuiven voor een tafelgesprek met een gerenommeerde gast.

Aanvankelijk zou dat op 12 februari om
14.00 u Daan Carstens zijn. Op verzoek
van de dichter is deze bijeenkomst tot 5
maart uitgesteld.

Start leesclubs literatuur en
filosofie in Nijmegen
Samen over boeken
praten is leuk én verrijkend. Voor wie wil
weten of een leesclub
iets voor voor hem of
haar is, kom dan naar
een informatiebijeenkomst van Senia.
Senia organiseert in
heel Nederland leesclubs literatuur (ook
Frans,
Duits
en
Engels), biografieën,
poëzie, filosofie en
(kunst)geschiedenis.
Meer informatie over de werkwijze is
te vinden op www.senia.nl.
In Nijmegen starten in februari leesgroepen literatuur en (introductie) filosofie. In de Bibliotheek Mariënburg
zijn daartoe op onderstaande data informatiebijeenkomsten.
Praktische informatie
Belangstellenden voor moderne literatuur zijn welkom op de volgende
dagen:
- zaterdag 19 februari om 10:00 uur;
het gaat om een avond of weekend leesclub
- woensdag 23 februari en/of vrijdag 25
februari om 14:00 uur; voor mensen die
overdag willen samenkomen;
voor filosofie op
- dinsdag 22 februari om 14:00 uur;

Foto: Arjanneke van den Berg
voor mensen die overdag willen
samenkomen;
voor introductie filosofie op
- donderdag 24 februari om 10:00 uur;
bedoeld voor mensen die zich willen
richten op laagdrempelige toegankelijke boeken over filosofie en die overdag
willen samenkomen;
Locatie: Bibliotheek Mariënburg,
Mariënburg 29 in Nijmegen.
Aanmelden is noodzakelijk in verband
met de 1,5 m die in acht gehouden
moet worden en het maximum aantal
beschikbare plaatsen van 9.
Dit
kan
via
e-mail
herman.roovers@senia.nl.

Mindfulness Yoga
Ook dit seizoen zijn er in het Han
Fortmann centrum Nijmegen cursussen
mindfulness yoga. Daarin is niet de
fysieke houding zelf maar de aandacht
waarmee je daarin aanwezig bent het
allerbelangrijkst. Je zou het ook meditatie met het lichaam kunnen noemen.
De verschillende lichaamshoudingen
en bewegingen zijn daarin een hulpmiddel.
In de mindfulness yoga gaat het dus
niet om lenigheid of spierkracht.

Accordeonles
voor beginners
(pianoklavier)
Na een tijd van onderbrekingen kunnen
we weer samenkomen.Velen van ons
snakken naar activiteiten samen met
anderen. Een goede reden om mee te
doen met de nieuwe groepsles accordeon-spelen voor beginners. Een accordeon is een veelzijdig en compleet instrument en je kunt het overal mee naartoe nemen. Muziek leren maken is een
bijzondere ervaring en uiteindelijk
samen kunnen spelen maakt de inspanning zeker de moeite waard. Het is
bovendien gezellig. Muzikale ervaring
is niet nodig, wel motivatie om thuis te
oefenen en een accordeon zonder
defecten. U leert (zonodig) noten lezen
en we starten in een rustig tempo in het
eerste lesboek. Muzikale ontwikkeling
en kennis van het instrument komen
ook aan bod. Om het sociale aspect niet
te vergeten houden we halverwege de
les een pauze. Kortom: een nieuwe
activiteit en nieuwe contacten. Aarzel
niet, maar doe mee, dan maken we er
samen een fijne muzikale middag van.
De lessen vinden plaats in Wijkcentrum
De Ark van Oost in Nijmegen, op vrijdag van 14:15 tot 16:15 uur, start
11maart 2022. U kunt desgewenst
vooraf een afspraak maken om kennis
te maken met de docente. Ook voor alle
andere informatie kunt u vrijblijvend
bellen naar 024-377 82 98.

Centraal staat het vergroten van het
lichaamsbewustzijn, en in het verlengde daarvan het gaan herkennen van wat
je het ‘innerlijk lichaam’ zou kunnen
noemen: het niveau in je lichaam waar
de energie stroomt, en waar de poort
naar het diepere ‘zijn’ is. Tegelijkertijd
brengt het als vanzelf meer balans in
concentratie en loslaten, inspanning en
ontspanning, natuurlijker ademen,
goed staan - zitten – lopen.
Er is nog beperkt plaats op de maandag- en dinsdagavond.
Meer info bij de docent Peter Kooij:
p.kooy@worldonline.nl

Repareercafé
Hengstdal
gaat weer!
Na een periode van stilte is het gelukkig weer zo ver; op zaterdag 12 februari a.s. staan er, vanaf 13.00 tot 15.30
uur, opnieuw ervaren reparateurs klaar
die behulpzaam zijn bij het oplossen
van problemen die te maken hebben
met dierbare spulletjes welke gebreken
vertonen. Inloop is vrij, u bent van
harte welkom in het gebouwtje van De
Kentering, gelegen aan de Limoslaan
10.
Het repareercafé is overigens maandelijks, iedere tweede zaterdag van de
maand, op genoemde tijden, geopend.
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Nieuws uit Nijmegen
Koninklijke onderscheiding voor dr. L.J.A Strobbe
De heer L.J.A (Luc) Strobbe ontving op 4 februari in het Auditorum
van het Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis van burgemeester Bruls
de versierselen behorende bij zijn
benoeming tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Hij ontving de
Koninklijke onderscheiding voor
zijn verdiensten als oncologisch chirurg bij het Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis.
Dr. Strobbe is als oncologisch chirurg
al 25 jaar verbonden aan het Canisius
Wilhelmina Ziekenhuis. Mede dankzij
zijn inzet is de oncologische zorg de
afgelopen jaren enorm verbeterd en is
het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
uitgegroeid tot een plek waar zorg op
hoog niveau wordt gegeven aan mensen met kanker. De heer Strobbe is een
pionier op het gebied van kwaliteit,
innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Hij stond in december 2001 aan
de wieg van één van de eerste mammapoliklinieken in Nederland, waar vrouwen en mannen met een verdenking op
borstkanker binnen 1 dag de diagnose
krijgen. De ontwikkeling van Dé
Mammachirurg – een erkende specialisatie binnen de oncologische chirurgie
– is nu één van zijn levensdoelen.

Verbinding patiënt en zorgverlener
De expositie bestaat uit foto’s en verhalen van zes patiënten en hun zorgverleners. Deze patiënten zijn ieder op een
ander punt in hun leven en op verschillende manieren met de ziekte geconfronteerd. Rebecca Berry, verpleegkundig specialist oncologie: ‘Kanker komt
voor bij mensen van alle leeftijden en
met verschillende achtergronden. Je
hoeft er niet ziek uit te zien om ziek te
zijn’. In de expositie zien we ook de
portretten van hun zorgverleners, zoals
oncologen, maatschappelijk werkers en
hulpverleners uit de eerste lijn. Zij
begeleiden de patiënten en hun naasten
tijdens het ziekteproces. De nadruk van
de expositie ligt op de verbinding tussen de patiënten en hun zorgverleners.
Mooie en waardevolle ervaringen
Kanker brengt niet alleen negatieve,

SPORT
Team 5.2 kampioen

De heer Strobbe is naast chirurg ook
wetenschapper. Hij loopt voorop in
wetenschappelijk onderzoek om de
zorg voor de patiënt met borstkanker te
blijven verbeteren. Er zijn maar weinig
chirurgen, die zoveel publicaties op
hun naam hebben staan. Dankzij zijn
uitgebreide chirurgische expertise, netwerk en betrokkenheid heeft hij bij
(inter)nationale studies een belangrijke
stem. Ook in zijn vrije tijd is hij met
werk bezig, bijvoorbeeld door nieuwe
technieken te bestuderen in andere zie-

Antoine Olbertz
Foto: Richard Martens
maar soms ook mooie dingen met zich
mee. Hilda Houwer, verpleegkundig
consulent oncologie: ‘Het verhaal van
de patiënt brengt altijd iets in beweging
bij de zorgverlener. We kunnen veel
leren van elkaar. De band en interactie
die ontstaat is vaak bijzonder. Niet
alleen de zorgverlener betekent iets
voor de patiënt. De patiënt kan ook iets
bieden aan de zorgverlener. Het is een
relatie van mens tot mens’.
Expositie digitaal bekijken
De expositie is vanaf 4 februari de hele
maand in CWZ te zien in de gang tussen meldpunt 1B en 2B naast restaurant
Binnenhof. Omdat CWZ het aantal
mensen in het ziekenhuis wil beperken
vanwege de coronamaatregelen, is de
expositie
ook
digitaal
(https://www.cwz.nl/afdelingen/oncologie-kanker/wereldkankerdag-2022/)
te zien.

De Bastei is weer van het slot!
Laat de cultuur weer
opbloeien! Samen
met de hele sector
mocht ook De Bastei
woensdag 26 januari
de deuren weer openen.
De
eerste
bezoekers werden
met veel enthousiasme ontvangen. Voor
hen bood De Bastei
een leuk extraatje:
een cadeaupakket
van zaaibommetjes
voor fleurige guerilla gardening.
De baliemedewerkers zitten er tevreden bij. “Ein-delijk”, verzucht Clara, baliemedewerker
bij De Bastei. “We zijn verrast door het
aantal bezoekers vandaag, want je weet
niet wat je kunt verwachten van zo’n
eerste dag. En dat is juist leuk: de spontaniteit is weer terug.” De eerste tien
bezoekers kregen een gratis drankje in
het museumrestaurant DROOM! de
Bastei, want ook de medewerkers van
de horeca stonden te popelen om weer
gasten te mogen ontvangen. Bezoekers
konden zo weer genieten van het unieke uitzicht over de rivier.

De Rozet

Nieuws van Switch ‘87 Millingen

Foto-expositie CWZ
geeft kanker een gezicht
‘Kanker raakt iedereen. Jou dus
ook’. Dat is het thema dit jaar van
Wereldkankerdag op 4 februari. Het
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
(CWZ) staat hier op een speciale
manier bij stil. Deze dag opende
CWZ een foto-expositie met portretten en persoonlijke verhalen van
kankerpatiënten en hun zorgverleners. Zij vertellen hoe zij na de diagnose kanker de zorg (hebben) ervaren. Én wat zij voor elkaar betekenen.
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Het is een moeilijke tijd geweest, waarin we de verrijking van de culturele
sector wederom moesten missen. Nu de
overheid het veilig acht om de culturele sector weer te openen, kunnen we
met deze heropening voorzichtig vooruitkijken naar een betere tijd. Om een
veilig museumbezoek aan te bieden
volgt De Bastei het heropeningsprotocol van de Museumvereniging. Voor
meer informatie en tickets kijk op
www.debastei.nl/tickets.
Volg De Bastei op www.debastei.nl of
via Facebook of Instagram.

Zondag 30 januari was de start van
de voorjaarscompetitie voor onze
CMV-jeugd. De kampioenen van de
eerste competitiehelft werden deze
zondag gehuldigd met een medaille.
Helaas kon dit net eerder omdat de
najaarscompetitie in november werd
beëindigd i.v.m. corona. Op basis
van de stand na de laatst gespeelde
wedstrijden werd de einduitslag
opgemaakt. Switch 5.2 is kampioen
geworden op niveau 5. Pim, Robin,
Fien, Lotte en Hayley, van harte
gefeliciteerd met jullie mooie prestatie. Veel succes in de voorjaarscompetitie waar jullie een niveau hoger
spelen.

kenhuizen die de zorg voor patiënten
kunnen verbeteren. Als collega is hij
een inspirator die anderen stimuleert
om zich te blijven ontwikkelen. In alles
wat de heer Strobbe doet, staat de mens
centraal.
Foto: Geert Timmer
(Nieuws uit Nijmegen)

Wedstrijdschema

Groen Traineeship in Nijmegen

Donderdag 10 feberuari
19:30 Switch'87 DS 2 - Kidang DS 5
19:30 Switch'87 DS 4 - Boemerang
Komeet DS 2
21:15 D.V.O.L. HS 1 - Switch'87 HS 1
21:30 Trivos DS 5 - Swikaros DS 1

Ben jij jong en geïnteresseerd in groene thema’s als natuur, duurzaamheid en
milieu? Wil jij weten hoe het is om
samen met een groep jongeren écht iets
betekenisvols te kunnen bijdragen aan
een leefbare planeet? En ben jij tussen
de 16 en 27 jaar? Dan zijn wij op zoek
naar jou!
Vanaf begin maart gaan er weer nieuwe
projecten van het Groen Traineeship
van start en je kunt je nu aanmelden.
Bij het Groen Traineeship in Nijmegen
ga je iedere week op donderdag met
een groep jongeren van maart tot juli
aan de slag met een klimaatproject.
Over Groen Traineeship
Het Groen Traineeship is een organisatie die jonge mensen de mogelijkheid
biedt een aantal maanden een groen
vrijwilligersproject te doen. Wij streven
ernaar jongeren de kans te geven hun
duurzame doelen om te zetten in daden.
Als Groene Trainee steek je niet alleen
je handen uit de mouwen voor een
duurzamere wereld, maar ben je ook
bezig je CV te vergroenen en lekker
buiten aan de slag te gaan. Bovendien
krijg je diverse trainingen en workshops aangeboden, is er ruimte om te
netwerken én ontvang je aan het einde
een certificaat van deelname.
www.groentraineeship.nl

KiKathlon
terug in 2022!
KiKathlon is de 1/8e triathlon voor
KiKa en dit jaar komt het evenement
terug op twee gloednieuwe locaties: op
19 juni in Amsterdam en 26 juni in
Rotterdam. Deelnemers aan KiKathlon
zwemmen, fietsen en hardlopen individueel of in teamverband met als doel
zoveel mogelijk geld op te halen voor
KiKa.
Een 1/8e triathlon begint met 500 meter
zwemmen, vervolgens fietsen deelnemers 20 kilometer om af te sluiten met
5 kilometer hardlopen. Een sportieve
uitdaging van formaat. Bij KiKathlon
kunnen deelnemers dit individueel of in
teamverband doen. Een waar sportfeest
voor KiKa.
Een toekomst voor kinderen met
kanker
De harde realiteit is dat op dit moment
1 op de 5 kinderen met de diagnose kinderkanker niet geneest. Dat moet
anders en deelnemers van KiKathlon
dragen direct bij aan een hogere genezingskans. Met hun bijdrage worden
onderzoeken naar medicijnen en
behandelingen van kinderkanker gefinancierd. Zo hebben kinderen met als
doel dat er nog meer kinderen met kanker een toekomst hebben.
Ga jij de uitdaging aan?
Challenge jezelf voor kinderen met
kanker en beleef een waanzinnig toffe
ervaring! Voor meer informatie over het
evenement en inschrijvingen ga naar
www.kikathlon.nl

Zaterdag 12 februari
14:30 Switch'87 MB 1 - Kidang MB 1
14:30 Switch'87 MC 1 - Pegasus MC 1
17:00 Swikaros DS 1 - Heyendaal DS 6
17:00 Switch'87 MB 2 - Pegasus MB 1
Dinsdag 15 februari
20:00 Switch'87 HS 2 - Switch'87 HS 3
Donderdag 17 februari

19:30 Pegasus DS 8 - Switch'87 DS 2
19:30 Hexagon DS 1 - Switch'87 DS 4
19:30 Switch'87 HS 3 - Pegasus HS 8
21:30 Switch'87 HS 1 - Heyendaal HS 4
21:30 Switch'87 HS 2 - Pegasus HS 9
Zaterdag 19 februari
14:30 Switch'87 DS 3 - Labyellov DS 3
14:30 Switch'87 JB 1 - Scylla JB 2
14:30 Switch'87 MB 1 - Weekenders
MB 2
14:30 Switch'87 MC 1 - AETOS MC 2
17:00 Swikaros DS 1 - AETOS DS 3
Zondag 20 februari
Nijmegen, VoCASA-hal
Minitoernooi niveau 4 t/m 6

Kaarten in de Sprong verplaatst
naar de zaterdagmiddag
OOIJ. In verband met de verplichte
sluiting van de horeca om 22 uur is het
kaarten in de Sprong op 5 en 26 februari naar de middag verplaatst. Het kaarten begint dan om 13 uur.
Foto: Henk Baron

TV De Oorsprong

Dynamic tennis is tennis light!
BEEK. Sinds 2021 kan er bij Tennisvereniging De Oorsprong in Beek
dynamic tennis gespeeld worden.
Dynamic tennis is minder belastend
voor het lichaam omdat je op een kleiner veld speelt met lichte rackets en
ballen. Je speelt met twee of met vier
personen en de puntentelling lijkt op
badminton. Marieke en Toon Bosch
spelen het vanaf het najaar 2021 toen
de vereniging een clinic organiseerde
voor belangstellenden van buiten de
vereniging.
‘Wij gaan er zeker mee door, het is een
leuk spel en het is heerlijk om buiten te
zijn’ zegt Marieke. Ook voor Toon die
weliswaar de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt maar nog veel achter
zijn bureau zit te werken, geeft het de
noodzakelijke beweging. In de winter
gaan ze door want je bent zoveel in
beweging dat je het echt niet koud
krijgt.
Voor Hans van Dijck, voorzitter van de

tennisvereniging, is tussenvorm tussen
badminton en tennis een mooie aanvulling op tennis. ‘Het vergt aanzienlijk
minder kracht, omdat het materiaal
zoveel lichter is, maar het is echt een
dynamisch spel en je kunt flink uithalen zonder dat je bang hoeft te zijn dat
de bal over het hek verdwijnt. Zoals
met alles, vergt het wel oefening om er
beter in te worden.’ Ook leden die door
een blessure tijdelijk niet kunnen tennissen staan via dynamic tennis weer
eerder op de baan.
TV De Oorsprong heeft zes banen die
ook voor dynamic tennis kunnen worden benut. Aan twee zijden van het net
kan een baan worden gecreëerd, door
er eenvoudig een net van 85 cm hoogte
te plaatsen. Die netten liggen klaar
voor gebruik. Voor starters zijn er rackets en ballen beschikbaar.
Wie graag een aantal keren mee wil
doen met dynamic tennis, kan bellen of
appen naar Hans van Dijck, voorzitter
van De Oorsprong (06 11004305).

De Rozet
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Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

Albert Heijn van den Hatert

5
,9ltijd
€ 4aa
per m

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

)

(gratis thuisbezorgd
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Keuze
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Maximaal 1 proefpakket per adres

NU BESTELLEN:

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food
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+NORRWERELDGERECHTEN
!LLEVARIANTEN
"IJV-EXICAANSEBURRITOS
PAKKENGRAM
$EACTIEPRIJZEN
VARIRENVAN 2.79-5.15
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TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

6OOR GRATISGELDTPERCOMBINATIEKANDEPRIJSVERSCHILLEN*EKRIJGTKORTINGOPDETOTAALPRIJS6OORAANBIEDINGENMETOFMEERPRODUCTVARIANTENGELDTCOMBINERENMOGELIJK

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

$ITKANNOGTMZONDAGFEBRUARI

Aanbiedingen geldig t/m zondag 13 februari

KWALITEIT VERRASSEND VOORDELIG
VILEDA
Reinigingsset

89,9999

74,99

6,9999

5,49

Turbo Easy
Wring & clean.
Set bestaande
uit mop, steel en
pedaalemmer.
Eenvoudig schoonmaken met kop van microvezels die het vuil losmaken.
Steellengte 132 cm.
Met pedaal voor
moeiteloos uitwringen.
Voor alle soorten
vloeren.

29,99
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per m2

KÄRCHER WD 3V 17/4/20
Multifunctionele alleszuiger

RENOVO Laminaatvloer
t l

1000W, krachtig en energiezuinig. Voor binnen en
buiten. Kunststof vuilreservoir met 17 liter inhoud.
Met onder andere blaasfunctie, „Pull & Push“
-vergrendelingssysteem, ergonomische draaggreep en praktische opslag van kabels en accessoires. Slanglengte 2 mtr., kabellengte 4 mtr.

Dessin dennenboom Schönberg,
scheepsbodem, materiaal HDF,
7 mm dik.
Gebruiksklasse 31, voor intensief
woongebruik en licht commercieel
gebruik.

36,9999
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VELOSAN Aliki Wandtoiletset
Zonder spoelrand, verborgen wandbevestiging. Inclusief afneembare
WC-bril, met softclose systeem.
snel afneembaar

met softclose sys teem

99,9999

89,99

www.swertz-bauzentrum.de
47574 Goch

47533 Kleve

47608 Geldern

T: +49 (0) 28 23 - 929 40
ma.-vr. van 8 - 19.30 uur
za. van 8 - 18 uur

T: +49 (0) 28 21 - 71 59 60
ma.-vr. van 8 - 19.30 uur
za. van 8 - 18 uur

T: +49 (0) 28 31 - 13 33 80
ma.-vr. van 8 - 19 uur
za. van 8 - 18 uur

