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ieder e 14 dagen gratis huis-aan-huis

Smartlappenfestival
Tranendal tussen de Heuvels
Hemelvaart Groesbeek 26 mei

De twaalfde editie v an Tranendal tussen de Heuv els zal plaats vinden op
Hemelvaartsdag, 26 mei. Al 11 jaar een
feestelijk en gezellig be grip in het
Groesbeekse dorp. Een herk enbaar
feest voor jong en oud, de ouderen
genieten op de diverse terrassen van de
muziek, de kinderen huppelen tussen
de diverse attracties zijn, de jongeren
een pilsje happen en de koren uitbundig
hun liederen zingen.
Samen met Ochaarm, het Groesbeekse
smartlappen koor, heeft het or ganiserend comité er de schouders weer onder
gezet. Het heeft af en toe bloed zweet
en tranen gek ost, maar er staat jullie
een mooie dag te wachten.
Tijdens Tranendal tussen de Heuv els
kunt u gaan genieten v an 14 k oren en
muziekgezelschappen, afkomstig uit
geheel Nederland.

Grensland tegels

Verkoop direct vanaf de fabriek

SUPER
SUPER

kwaliteit tegels voor
vloer - wand - terras
tegen

lage prijzen

Leverbaar in allerlei kleuren en maten.
Deskundig advies en tegelzetters aanwezig.

DE TEGELSPECIALIST

ERNST FLINTROP

47559 Wyler (Kranenburg)
Hauptstraße 101
Tel.: 0049-2826-7628
Mob.: 0049-170-2841217
ernst.flintrop@t-online.de
Geopend: ma, di, do, vr van 14.00 - 18.30 uur
wo. gesloten - zat. 9.00 - 14.00 uur

Erepenning voor
Driessen en Den Boer

Het zijn di verse koren, Shanty k oren,
maar ook le vensliederen en smartlappen.
Het smartlappenfestival start om 12.00
op het Marktplein.
Het Groesbeekse Smartlappenk oor
Ochaarm opent het festival met lekkere
meezingers. Daarna gaan alle k oren
hun plaatsen in nemen bij de di verse
cafés, restaurants, cafetaria en andere
locaties in het dorp. De deelnemende
bedrijven zijn te herkennen aan de roze
ballonnen.
Rond de klok v an 17.00 uur v erzamelen alle k oren zich weer op het
Marktplein, waar Ochaarm weer hun
smartlappen ten gehore brengen, daar na gaat Hopmans op het marktplein
met ‘Tribute Herman Brood, v erder
met het feest.
17.00 starten bij di verse cafe’s live
bands; Dark Rose, Guilty Pleasure.
Rolereo’s, Ruud Emonts met band, DJ
Hen en Paul de Graaf.
Het festival is gratis, maar om de k osten te dekken worden er weer fleurige
‘Smartlepkes’ verkocht, die gemaakt
zijn door de leden v an Ochaarm. Voor
4 euro kun je daarmee het festival sponsoren. Mis dit collectors item niet! Je
maakt er jezelf en de dag nog fleuriger
door.
De winkels zijn deze dag geopend en
de braderie is ook te bezoeken. Voor de
kinderen zijn er leuk e attracties v an
Axitraxi.
De flyers zijn overal in het dorp te verkrijgen.
We gaan er ook nu weer een sfeerv olle
en gezellige dag van maken en hopen u
te mogen verwelkomen op dit jaarlijks
evenement.
www.tranendaltussendeheuvels.nl

oplage: 25.000

Schuttersweekend OEV Millingen
MILLINGEN. Op zondag 29 mei
houdt Schuttersgenootschap OEV
het Kringconcours Rijk v
an
Nijmegen de Betuwe 2022
Aan deze grootse happening nemen 13
verenigingen deel uit de wijde re gio.
Na een lange tijd aan v oorbereidingen
zullen om 09:30 uur de genodigden van
de diverse verenigingen worden ontvangen in het schuttersgebouw v an
OEV, Heerbaan 190 te Millingen aan
de Rijn.
Na het schenken van de erewijn zal de
officiële opening v an de Kringdag
plaatsvinden. Aansluitend zal om 11.45
uur het startsein w orden gegeven bij
De Loswal voor het def ilé en direct
daarna starten de v erenigingen met de
marsroute door Millingen aan de Rijn.
Dit belooft een kleurrijk en mooi spektakel te worden. De route is als v olgt:
Loswal, Zalmstraat, Van Lyndenstraat,
Werfstraat, Van Arkelstraat, Van
Egmondstraat, Werfstraat, Burg.
Eykelhofstraat,
Heerbaan, St.
Wilibrordstraat (langs het Gasthuis) en
dan via de Heerbaan naar het schuttersgebouw.
Vanaf 13.00 uur starten de wedstrijdon-

derdelen op di verse locaties in
Millingen. Het k orpsschieten vindt
plaats bij de scheepswerf. De majorettes en de v endeliers treden op bij het
veld aan de Loswal. Op het Oranjeplein
worden de muziekwedstrijden gehouden. En bij het schuttersgebouw v an
OEV zijn de volgende onderdelen: bielemanwedstrijd, marketentsterswedstrijd en het koningsschieten.
Alle locaties zijn toe gankelijk voor
publiek dus wees van harte welkom om
een kijkje te komen nemen op deze bijzondere dag.
Aan het einde v an de middag, te gen
17.30 uur, vindt de afsluiting v an de
Kringdag plaats bij het schuttersgebouw van OEV. Vanaf ‘s middags is er
gezellige livemuziek aanwezig in het
gebouw, deze gaat tot in de avond door.
Voor de inwendige mens w ordt ook
goed gezorgd: gedurende de hele dag er
is een frietkraam aanwezig bij het
gebouw en op di verse locaties staan
drankcarrousels.
Het wordt een prachtige en uniek e
schuttersdag voor alle be woners van
Millingen en omstreken.

Pinksteren Pleinfeest De Natte
MILLINGEN. Je kunt dit jaar v an een
fantastisch Pinksterweekend gaan
genieten. Op 3, 4 en 5 juni vindt namelijk het Pleinfeest plaats. De Millingse
schuttersvereniging O.E.V. 1 bestaat
120 jaar en viert dat drie dagen lang
met muziek, een drankje en v olop
gezelligheid!
Vrijdag 3 juni gaat het helemaal los
met de Feigling Après Ski P arty.
Vanaf 20.30 uur is de Natte tent geopend voor iedereen die v an fantastisch
feesten houdt. Vanaf 21.00 uur zullen
de ervaren Après-Ski DJ's v an de
Feigling Après-Ski Party uitdelen, gek
maken,
doordraaien, we ggeven,
opzwepen en feest vieren! Dit is het
echte après-ski-feest: een uitgebreide
drive-in show met waanzinnige DJ's.
Zaterdag 4 juni zorgt de meest veelzijdige coverband Noah voor een muzikaal feestje. Het be gint om 21.00 uur ,
zaal wederom open om 20.30 uur .
Houd rekening met meer dan 150 hits.
Van “guilty pleasures” tot aan de vetste
tracks van dit moment. Natuurlijk ontbreken de oude rockklassiek ers ook
niet. Nadat iedereen zijn k eel voldoende gesmeerd heeft zullen ongetwijfeld

de leukste meezingers door de zaal
klinken. Een ouderwetse gezellige
feestavond. Een avond zoals je die in de
Natte tent gewend bent.
Op zondag 5 juni, 1e Pinksterdag, start
de dag voor de leden, die zich hiervoor
hebben aangemeld, met een ontbijt om
10.30 uur.
Die dag is Iedereen v an harte welkom
om vanaf 11.00 uur te luisteren naar
een spetterend optreden v an Koor
Apart en aansluitend fanfare St
Cecilia. Buiten bij het schuttersgebouw
vindt vanaf 14.00 uur het traditionele
Fladderschieten plaats. Rondom de
Natte tent zal een heus feestplein ontstaan waar je de gehele dag kunt genieten van gezelligheid, een drankje, w at
te eten en nog meer muziek. Vaute DJ
en de band Music On Demand trakteren je op muzikaal genot. Een prachtige middag w aar het hele dorp samenkomt. Dat wil je niet missen!
Reserveer je agenda v oor deze feesten
en koop tickets voor vrijdag 3 juni en
zaterdag 4 juni op www
.OEV1events.nl op zondag 5 juni vrij entree.
Vraag je vrienden en verheug je op een
prachtig Pinksterweekend.

Gemeentelijke onderscheiding voor
Gerrie Driessen en Bram den Boer
De heren G.G. (Gerrie) Driessen en
A. (Bram) den Boer uit Gr oesbeek
kregen op maandag 16 mei een
gemeentelijke
onderscheiding.
Burgemeester Mark Slinkman reikte
de onderscheidingen uit. Beide heren
kregen een er epenning omdat zij al
bijna een halv e eeuw bijgedragen
aan het succes en de continuïteit v an
de Heemkundekring Groesbeek. Dit
doen zij met gr ote betrokkenheid en
bevlogen inzet.
Den Boer en Driessen hebben de
Heemkundekring samen met anderen

in 1973 opgericht. Sinds die tijd is de
heer Driessen v oorzitter. De heer Den
Boer is sinds 1976 secretaris v an het
bestuur.
De heer Den Boer spant zich, naast zijn
bestuurlijke taken, in v oor archeologisch onderzoek naar de oudste
geschiedenis van Groesbeek. Hij w as
betrokken bij opgra vingen in
Groesbeek en heeft de resultaten daar van vastgelegd.
De heer Driessen is onderzoek er van
het Groesbeekse v erleden. Hij stelde
tientallen boeken samen en schrijft bijdragen voor regionale kranten. Ook is
hij de vraagbaak voor iedereen die his-

torische informatie zoekt over het dorp
Groesbeek.
Kandidaat voor een gemeentelijk e
onderscheiding?
Iedereen kan iemand v oordragen voor
een gemeentelijke onderscheiding. De
voorwaarden voor de aan vraag en de
aanvraagprocedure staan op de website
van de gemeente, www .bergendal.nl >
aanvraag gemeentelijke onderscheiding.
De gemeente Ber g en Dal heeft drie
soorten gemeentelijke onderscheidingen: het ereburgerschap, de erepenning
en het jongerenlintje.

Berg & Dalseweg 340
Nijmegen
024 - 3229279

Zomerbloeiers of vaste planten...

Wij hebben alles voor uw tuin
Ere wie ere toekomt

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

Zondag geopend van 11 tot 17 uur
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Dijkfeest in
Bimmen
Eindelijk is het weer zo ver. Na 4 jaar
vindt op (duitse) Vaderdag, 26 mei,
weer het Deichfest in Bimmen a/d Rijn
plaats.
De leden v an de Heimatv erein en
Musikverein Bimmen hebben de or ganisatie voor dit mooie feest weer ter
hand genomen. De v ele vrijwilligers
nodigen U uit voor een gezellig samenzijn in het park voor de kerk. Vooral de
vele fietsers die op pad zijn op de dijk,
kunnen zich v erheugen op een mooie
pauze.
Voor de kleintjes tot 5 jaar w ordt een
klein overzichtelijk springkasteel direct
naast het cafetaria neer gezet, zodat de
ouders onder het genot v an een k opje
koffie en zelfgebakken taart altijd zicht
hebben op hun kleintjes.
Al van ver zal het reusachtige klimkasteel op de speelplaats direct naast de
kerk zichtbaar zijn.
Hier kunnen de w at oudere kinderen
naar hartenlust onder passend toezicht
zich uitleven. Hierdoor hebben de v olwassen bezoekers tijd en gele genheid
voor een vers tapbiertje of een lekk ere
snack van de grill.
Zonneschermen en v eel zit- en staanplaatsen zijn aanwezig om dan naar het
muzikale entertainment te luisteren of
de een of andere bekende te ontmoeten.
De verenigingen van Bimmen v erheugen zich op een mooie v aderdag met
talloze gasten in het laatste Duitse dorp
aan de Rijn.
Omdat ook bij ons de gedachten uit
gaan naar de v ele vluchtelingen uit de
Oekraïne, zullen wij een passend deel
van de opbrengst aan deze mensen ten
goede laten komen.
Dus…. Op naar Bimmen!

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02

De Rozet
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JESS interiors ruimt op!!

Leegverkoop op
zaterdag 21 mei van 10 tot 16 uur.

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

(of maak voor die dag een vrijblijvende afspraak )
Locatie : grote grijze loods aan de dijk,
Molenveld 8a, 6566 CK Millingen aan de Rijn

Kortingen van 30 tot 70 %
op alles in de showroom.
Kleding Stomerij
depot
reparatie

Tot ziens bij JESS interiors
Jessica Pluister Sanders
M; 06- 30.25.21.26
Mail: info@jess-interiors.com

Waarom deze leegverkoop?
We houden een leegverkoop van het deel showroom in de grote
grijze loods aan de dijk, dit ivm aanpassing van showroom naar
stijlstudio.
Hier bent u welkom voor een vrijblijvend bezoek, vindt u alle
materialen die u maar nodig kunt hebben voor uw huis of object
(stalen, stoffen, vloeren, jaloezieën, gordijnen, behang, raamaankleding etc) en hier kunt u terecht , zoals altijd, voor interieuradvies.
Dus naast het feit dat u nu voor bodemprijzen kunt inslaan, kunt u
ook voor uw nieuwe interieur prima terecht.

Nieuw geopend in Kranenburg

Dit betekent dat ik een groot aantal items uit de showroom, onder
andere meubels, karpetten, woonaccessoires, kunst, kussens etc te
koop heb voor spotprijzen.
nieuwbouw - renovatie - onderhoud
service - alarm - camera’s

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

Betrouwbaarheid, kwaliteit en service

Kom gerust binnenlopen, de deur staat open en u bent van harte
welkom.
Voldoende gratis parkeergelegenheid voor de deur.
Vriendelijke groet, Jessica

Al
50 jaar
vertrouwde
adresvoor:
voor:
Albijna
50 jaar
het het
vertrouwde
adres

Zomerbloeiers en Geraniums
Het grootste assortiment perk-, terras- en hangplanten in de regio!
Kwaliteit en deskundig tuinadvies

Personeel
Gevraagd

IEDERE ZONDAG
IN 28
MEI
GEOPEND
KONINGSDAG
EN ZONDAG
APRIL
GEOPEND!

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

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

Jufferstraat 8, Malden. Tel:  www.kwekerijwimjansen.nl

wil jij werken bij de
hipste bouwmarkt van Nederland?
dan is Karwei Groesbeek op zoek naar jou!
Heb jij passie en ambitie en wil je in de toekomst graag intern
doorgroeien?
Reageer dan snel via de QR code of neem rechtstreeks contact op via
talent@bourrelier-group.com

Kijk voor onze overige vacatures op werkenbijkarwei.nl

Scan de QR
code voor
meer
informatie.

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

Inname: elke maandag van 10-15 u.
Industrieweg 19, Groesbeek - 06-11199935
Email: kringloopgbk@hotmail.nl
www.kringloop-groesbeek.eu
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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
Stoppen met roken, gratis
Individueel of in groep
rookvrijenfitter.nl
of 06-50621214
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
Stichting SSHB support. Gratis ondersteuning voor mensen met geldzorgen en die hun
thuisadministratie niet op orde kunnen houden. Info@sshb.nl
Www.sshbsupport.nl
Telefoon 06-30006035 of 06-83718053
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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222
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

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)

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
Senioren
VRAAG & ANTWOORD TELEFOON
VOOR OUDEREN KBO - PCOB
030-3400655
De Zonnebloem:
regiosecretariaat: 024-3777749
SWOM (st.welzijn ouderen Millingen)
Kulturhus Den Ienloop, Heerbaan 115.

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

Weekend Diensten
Tandartsen: Voor dienstdoende tandarts
bellen: 024-3244200
Huisartsen:
avond- en weekenddiensten voor alle huisartsen: wekelijks van 17.00-08.00 en vrij.
17.00-ma. 08.00: 0900-8880 (€0,10 p.min.)
• Dr. de Graaf en Dr. Veldhoven, gewoon
afsprakennummer: 024-6843356
• Huisartsengoep Milbergen, Dhr. Behr,
Mw. Houben-vd Berg, Dhr. Janssen, Mw.
vd Ligt, Mw. vd Schoot. A.M. Liefferink,
I.J.M.
Langenhuijzen-Maassen,
Dhr.
Krijgsman, Dhr. Leurs en Mw. Hund
centrale afspraken nummer: 024-6632111
Dierenarts
•Weekend diensten dierenartsen praktijk
Groesbeek e.o. bel: 024-397 29 00
• Drs. Bakker dierenkl. Ooijpold. Botsestr.
31 Kekerdom,Tel. 0481-433837
APOTHEKEN
Radboud Apotheek + huisartsenpost:
7 DAGEN P/WEEK 24 UUR PER DAG,
naast de hoofdingang 024-361 91 91
DIERENAMBULANCE NIJM.E.O.
Voor vervoer van huisdieren naar de dierenarts en voor hulp aan dieren in nood.
Info: 024-3562580 Alarm: 024-3550222
Diabeteslijn: 033-4630566 info@dvn.nl,
voor alle vragen over Diabetesver. Ned.
(24 uur per dag, ‘s nachts uitsluitend in geval
van nood)

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

Wat is er te doen in:
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
-18.5. 21.15 vleermuis-excursie
-21.5. fietsexcursie voedselbos, start
10.30u. Kulturhus
-21.5. 11u. vrolijke verhalenweek voor
ukkies, bieb
-21+22.5. kalorama wandeltocht
-22.5. 14u. Jazz We Can, supplement
-26-29.5. en 3-6.6. pinksterexpo ‘Natuur’,
Spijker
-29.5. 12u. Ubb Hill kunstroute
-29.5. BVC jubileumfeest, sportpark
MILLINGEN A/D RIJN
-20.5. 20u. bingo OEV, ver. gebouw
-21,22,28,29.5. expo Leven, Vossengraaf 9
-22.5. 14.30u. concert Cecilia, De Duffelt
-28.5. 10-12u. Repaircafé, Ienloop
-29.5. kringconcours bij OEV
-1.6. 20u. meezingavond Tot Zangs,
Martinusschool
OOIJ
-21.5. 15.30u. concert Ooijse Toekomst,
Oortjeshekken
-23.5. 19.30u. parochieavond, Sprong
LEUTH
-23.5. 14u. Koffie met..., Kulturhus
-25 t/m 30.5. Leuth-weet-u-nog, Rosmolen
BERG & DAL
-21.5. 19.30u. concert Edelweisz,
Kerstendal
-22.5. v.a. 8u. Zeven voor Leven, fietsevenement
UBBERGEN
-29.5. 12u. Ubb Hill kunstroute
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-21+22.5. Klievink&Bernebeek
GROESBEEK
-19.5. 19.30u. vrijheidsdebat,
Vrijheidsmuseum
-20.5. 20u. modeshow goed doel, Treffers
-24.5. 19.30u. amnesty schrijfavond,
prot.kerk
-26.5. 12u. Smartlappenfestival Tranendal
tussen de heuvels
-28.5. 20u. bingo Gekleurde Zanger, Op de
Heuvel
-28.5. 19u. film Teenbeat, Mallemolen
-30.4. 9.30-11u. oudercafé, Op de Heuvel
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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

Bingo bij OEV
vrijdag 20 mei
MILLINGEN - Op vrijdag 20 mei
wordt er een gezellige bingo bij OEV,
Heerbaan 190 te Millingen aan de Rijn
gehouden. Een leuke gelegenheid om
andere mensen te ontmoeten en wellicht nog een prijs te winnen.
Het prijzenpakket bedraagt € 1125,00
en er zijn weer leuke tussenronde prijzen.
Voor een hapje en een drankje wordt
gezorgd. De zaal is open om 19.00 uur.
Kom op tijd want vol = vol!
Hartelijk welkom namens de Bingocommissie van O.E.V.

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

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

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

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

Rozetjes

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

inleveradressen

3,00

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

Gevraagd:

Tuinman / Klusjesman
actieprijs! €17,50 p/u; tel.
06-23113595

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

De Rozet

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

voor al uw familieberichten

Te koop: MTB Merida 300
speeder hybride, framemaat 56 cm, bandenmaat
28 x 1.35, schijfrem, prijs
€ 350,--. info: 06-15551012

Bedankje
Graag willen wij iedereen, langs deze weg
bedanken voor de vele, vele kaarten,
bezoekjes en bloemen die
Truus Lentjes-van Eck
heeft ontvangen gedurende haar verblijf
afgelopen 3 maanden in
ZZG herstelcentrum Dekkerswald.
Inmiddels is Truus weer thuis om daar
verder te herstellen.

Gevraagd een betrouwbare
huishoudelijke hulp voor 4
uur in de week. Omgeving
Beek-Ubbergen.
Graag
reacties naar nr. 0622981964
Te koop motorpak Evolutin
mt L € 150,-. Laarzen
Goretex mt 45 € 45,-. Helm
wit mt L € 125,-. Jeans met
bescherming mt 34 € 35,-.
info: 06-15551012

Truus Lentjes en kinderen

Elst (overbetuwe)

De Treffers – Jong Sparta
Zaterdag 21 mei - Aanvang: 18.00
Locatie: Sportpark Zuid, Nijerf 1 Groesbeek

HEMELVAARTSDAG
DON.26 MEI 9-16 uur
Park Lingezegen, De park 10

Info Kr.huur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

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

Mail dan naar:
bezorgdienstderozet@gmail.com
Sido
Si
do
one
ne K
orse
or
se & Eveline
Eve
velliine
ne de
de Lange
Lan
La
nge
ng
Sidone
Korse

Rijwielhandel
Bruinewoud

GROTE OPENLUCHT

VLOOIENMARKT

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

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Brompton-dealer

Wij doen alles voor uw auto

van Nijmegen en omstreken

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

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

Te koop voor rommelmarkt o.i.d.: klein audio,
CD, DVD, schilderijen Anton
Piek, sierbloempotten, etc.
024-3773292

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

of bel 06-23502075

praten over afscheid
geeft rust
U bent altijd welkom voor
een open gesprek.
Bel 024 - 382 28 24 of ga
naar monuta.nl/nijmegen.

Lianne Willemsen

Nijmegen

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

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

ZAKELIJK
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Leuths Bierfestival
Zondag 12 juni vindt het Leuthse Bierfestival plaats op het
buitenterrein van de Vriendenkring, van 14.00 – 20.00 uur.
De entree is gratis.
Mensen kunnen alleen met een daarvoor bedoeld festivalglas bij 7 brouwerijen diverse heerlijke en unieke bieren
kopen. De brouwers brengen de meest uiteenlopende eigen
bieren mee. We hebben een mooi gezelschap aan brouwerijen enthousiast weten te krijgen, waarvan regionale maar
ook uit Amsterdam en Schoonhoven. Zo komen brouwerij
Biberius, brouwerij Stollenberg en brouwerij D’n Drul uit
Groesbeek. Brouwerij Bierverbond uit A’dam,
Stadsbrouwerij Argentum uit Schoonhoven, Brouwerij
Jeronimo uit Elst bij Nijmegen en Guilty monkey Brewery
uit Beneden-Leeuwen. Ook is er natuurlijk een lekker stukje muziek van een regionale coverband. En wat zou een
bierfestival zijn
zonder food...
Dus ook daar is
aan gedacht. Dit
zal mede worden
verzorgd door
worldwide-bbq
uit Leuth. Ook
aan de niet bier
koesterende gasten is gedacht...
Zo is er natuurlijk ook een wijnen fris-bar aanwezig. Er staat
een kraan die een
20 meter brede
1
12jjuni2
2022
parachute boven
het terrein laat
hangen
tegen
regen of overvloed aan zon.

Advies op maat

Senior in maatwerk

Gezelschap

Huishoudelijke
zorgondersteuning

Heeft u hulpvragen én wilt u graag in uw vertrouwde omgeving
blijven wonen ? Wij kunnen u direct ontzorgen. En dat is prettig!

We ontvangen u graag op de
Sint Willibrordstraat 12
6566 DD Millingen aan de Rijn

We zijn bereikbaar via

Uw wensen en hulpvragen staan centraal
Senioren (65-plussers) uit de gemeente Berg en Dal en Nijmegen-Oost kunnen bij
ons terecht voor verschillende soorten zorgondersteuning. Voor advies op maat,
begeleiding, ﬁnancieel ﬁt, gezelschap en huishoudelijke zorgondersteuning.

0481 74 50 91 | info@bureausim.nl

Wat kunt u van ons verwachten ?
Bezoek ook onze website
www.bureausim.nl

Samen met u bespreken wij wat u precies nodig heeft en welke rol wij hierin vanuit
onze deskundigheid kunnen vervullen. Uw wensen en hulpvragen staan hierin centraal.
Welke zorgvraag u ook heeft, wij leveren altijd maatwerk en behartigen uw belangen.

Particulier of persoonsgebonden budget (pgb)
U kunt bij ons terecht, zowel als particulier als op basis van een indicatie via de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz).

‘Toen de eenzaamheid over
mij heen viel, voelde de zorg en
persoonlijke aandacht van SIM als
een warme deken.’

Millingen a/d Rijn
14 maart 2020 was het de avond voor Amuse Me waarop vele zich hadden verheugd, helaas gooide corona toen roet in het eten en ging heel Nederland op slot.
We hebben een nieuwe datum en hopen dat Amuse Me door kan gaan op 8 oktober 2022. De kaartjes die gekocht zijn voor 2020 zijn hiervoor geldig.
Graag ontvangen we zo snel mogelijk een reactie of je aanwezig kunt zijn d.m.v.
telefoontje naar 06-26370559 of door langs te komen bij Atelier Mimi.
Mocht je verhinderd zijn dan horen we dit graag. Geld teruggeven kunnen we niet,
maar we hebben een paar mensen op de reservelijst staan die dan mogelijk een
kaartje over kunnen nemen.

(Advertorial)

KaartenBizz wenskaarten
Mijn naam is José Engelaar en sinds
enige tijd ben ik een zelfstandig ondernemer, ik verkoop via Kaartenbizz
wenskaarten voor iedere gelegenheid.
Er zijn vele redenen iemand een kaart
te sturen: om te feliciteren met een
verjaardag, met de geboorte van een
kind of om te troosten bij een verlies.
Misschien hebt u iets goed te maken,
of stuurt u iemand een kaart om hem
of haar een hart onder de riem te steken of om te laten weten dat u aan
iemand denkt.

Je kunt zelf bepalen welke boodschap
je de kaart meegeeft. Er staat geen
tekst op de kaarten, u kunt een kaart
uitzoeken die bij de boodschap past en
je eigen persoonlijke tekst schrijven.

Financieel Fit

Uw kwaliteit van leven & leefplezier is onze zorg

Bezoekadres

Amuse Me 2022

De kaarten laten een emotie zien:
vreugde, verdriet, humor, uitbundigheid of rust. De kaart is soms figuratief, soms abstract. Er zit zeker kleur
en dynamiek in! De collectie bevat
kaarten voor condoleance, felicitatiekaartjes bij geboorte, bloemen, kinderkaarten, kaarten met dieren en kaarten
voor vrouwen.

Begeleiding

De kaarten zijn afbeeldingen van
schilderijen van Nederlandse kunstenaars. De naam van de kunstenaar en
het kunstwerk staat achter op de kaart.
Bij elkaar is het een gevarieerde en
mooie collectie geworden.
Momenteel verkoop ik o.a. bij de
Primera in Beek, daar kun je de kaarten bekijken. Mocht u vragen hebben,
stuur deze dan naar info@kaartenbizz.nl.
José Engelaar,
www.kaartenbizz.nl

In de Marge
In de vroege ochtend loop ik langs de Bartholomeuskerk in Beek. Verkocht aan
een belegger. Het gebouw Is daarmee de centrale plaats in de samenleving kwijt.
Vooral voor de oudere inwoners is dat wennen, zoals trouwens op zovele plaatsen in de omgeving. Kijk maar naar De Horst, Berg en Dal, Leuth en Kekerdom.
En straks ongetwijfeld ook Ooij en uiteindelijk Millingen en Groesbeek. De
Bartholomeuskerk is een monument. Maar hoe nu verder? Moet het gebouw 500
jaar zo leeg en nutteloos blijven staan? Alleen voor de vorm? Of laten we er creatieve geesten op los om de plek een nieuwe bestemming te geven, zo mogelijk
met behoud van cruciale elementen? Als de toren maar behouden blijft, denk ik
dan. Liefst mét werkende klokken en bijvoorbeeld het carillon. In Nederland zijn
kerktorens beeldbepalend in het landschap en voor dorpsgezichten. Je herkent er
de dorpen al van verre aan. Die kerktorens moeten dus in ieder geval blijven. Dat
zou kunnen door ze onder te brengen in een op te richten landelijke monumentenstichting. Die landelijke stichting moet verantwoordelijk worden voor het
behoud en het onderhoud. Voor de kerkgebouwen zelf ontstaat er dan automatisch ruimte voor sociaal en cultureel hergebruik, of in het uiterste geval verbouwing tot gecombineerde woonbestemming, horeca en andere doeleinden. Zie, in
vijf minuten is het dilemma teruggebracht tot behapbare proporties. Aan het
werk!
Sagittarius

Vrijblijvende kennismaking
Wilt u dat wij u ontzorgen? Kom met ons kennismaken.
U bent welkom op ons kantoor of we komen bij u thuis.

‘zó sim kan het zijn’

Huldigingen, diploma’s, uittreders en feest
bij brandweer Ubbergen
30 maanden na hun laatste bijeenkomst
konden de leden van de vrijwillige
brandweer Ubbergen eindelijk weer
hun “Korpsavond” houden in de brandweerkazerne te Beek. Daarvoor waren
de leden, de oud-leden, burgemeester
Mark Slinkman en de collega’s uit het
Duitse Kranenburg uitgenodigd. Met
het korps uit Kranenburg heeft
Ubbergen al vele jaren een stevig
vriendschaps- en samenwerkingsverband.
Voor het gezelligheidsfeestje van start
ging moest die avond eerst een aantal
officiële handelingen verricht worden.
Zo werd er afscheid genomen van vijf
leden van het korps (Michiel Spierings,
Wilco vd Pas, Marc Bartelds, Gerhard
Korten en Femke Lukassen) en werden
er twee nieuwe leden verwelkomd, die
beiden gestart zijn met de opleiding
“Manschap” (Gert Jan Kramer en Dirk
Mesman). Twee leden werden gehuldigd voor hun jarenlange trouwe dienst
(Barton Arnts en Jean-Paul Arnts) en
vijf leden kregen hun diploma
“Manschap” (Johan Looijschelder,
Frank
Grauwmans,
Laurens
Berkelmans, Tom Arens en Femke
Lukassen). Twee leden kregen hun
diploma voor bevelvoerder (Johan
Looijschelder en Mik Geerts). Ook
werd aandacht besteed aan twee leden,
die bij meerdere korpsen ingezet worden in verband met hun dagelijkse
werkzaamheden in meerdere plaatsen
(Jan Schuurman en Maarten Smits).
Burgemeester Mark Slinkman reikte de
diverse onderscheidingen en diploma’s
uit. Ook de Freiwillige Feuerwehr uit
Kranenburg had nog een cadeautje voor
de scheidende brandweermensen waar
ze zelf vele jaren mee samengewerkt
hebben. Michiel Spierings had in zijn

De leden en inmiddels een aantal oud-leden van de brandweerkorpsen van
Ubbergen en Kranenburg
Foto: Henk Baron
afscheidswoord veel lovende woorden
over de samenwerking met dit korps.
Intussen is de zoon van Michiel ook al
lid van het Ubbergse brandweerkorps,

terwijl zijn opa dat voorheen ook was.
Namens de personeelsvereniging van
het Ubbergse korps werden er lovende
woorden en cadeautjes uitgereikt.

Modieus kleur bekennen
Een positieve en betekenisvolle dag- en
tijdbesteding is van grote betekenis
voor asielzoekers, zeker voor hun kinderen die in alle opzichten nog groeien
en zich ontwikkelen moeten. De vrijwilligersorganisatie De Kleurfabriek
organiseert al jaren specifiek voor deze
jonge
doelgroep
activiteiten.
Prachtprojecten die op o.a. de steun van
Inner Wheel Nijmegen kunnen rekenen. Om die reden wordt door Inner
Wheel Nijmegen in samenwerking met
EvanE Fashion een modeshow georganiseerd op vrijdagavond 20 mei, en wel
bij de Treffers, Nijerf 1 in Groesbeek.
Met uw aanmelding en bijdrage van

15- bekent ook u kleur: de volledige
opbrengst gaat naar De Kleurfabriek en
vertaalt zich in nog meer actieve, creatieve en leerzame activiteiten voor
deze jongeren.
Datum: Vrijdag 20 mei
Tijd: Show start om 20.00u; inloop
(met kopje koffie) vanaf 19.30u. Hapje
en drankje na afloop
Locatie: Treffers, Nijerf 1, Groesbeek
Aanmelden: Telefonisch, pinnen of
contant betalen bij ingang modeshow
Voor
meer
informatie:
Anja
Middendorp, telefoonnummer: 0243971540

Dodelijk ongeval op de Wylerbaan in Groesbeek
Op de Wylerbaan in Groesbeek heeft
vrijdagmiddag een ernstig ongeluk
plaatsgevonden waarbij een 53-jarige wielrenner uit Malden en een 40jarige automobiliste uit Oude
IJsselstreek om het leven zijn gekomen. Het ongeval gebeurde aan het
eind van de middag toen de automibiliste door onbekende reden van de
weg raakte en de wielrenner vervolgens frontaal aanreed.
Een traumahelikopter, Groesbeekse
brandweer, de politie en ambulances
kwamen ter plaatse. Het is nog onbekend hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren. Volgens ooggetuigen
slingerde de auto van weg naar fietspad, werd de wielrenner geraakt en
daarna tientallen meters meegesleurd,
waarna de auto tot stilstand kwam

tegen een elektriciteitshuisje. Daardoor
had een deel van Groesbeek vervolgens
een elektriciteitsstoring. De werd afge-

sloten en de politie doet onderzoek
naar de toedracht.
Foto: Waldie Rutten
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Voor het juiste klimaat
c.v. installaties, zonne energie, warmte pompen
sanitaire installaties, water- en gasinstallaties,
dak- en zinkwerk en airco’s

Genieten in
het groen
Duivelsberg 1 • Berg en Dal • 024 684 14 39
info@duivelsberg.nl •

-JFTLFT8FOHT 6578 J, LEUTH
Tel. 024-3738441

www.wwinstallaties.nl

www.duivelsberg.nl

Lid van:

Vishandel

Jaco & Corrina de Graaf
Spakenburg

HARING

€ 2,50 per stuk
3 voor €6,50 - 6 voor € 11,-

Hollandse nieuwe
vanaf 15 juni
Waar staan wij?
Woensdag van 10.30 tot 14.00 uur: Ooij
Woensdag van 14.30 tot 18.30 uur: Beek
(bij Nico de Witt)

Zaterdag de gehele dag tot 16 uur: Beek
(bij Nico de Witt)

Bel om te bestellen: 06-22799800

Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

SCHUTTERSGENOOTSCHAP O.E.V.
Heerbaan 190

Millingen aan de Rijn

BINGO
vrijdag 20 mei

Prijzengeld €1.125,=
Hoofdprijs
€ 250,=
aanvang 20.00 uur

Jeugd & Jongeren

Start Oudercafé Speelfilm Teenbeat in Mallemolen
op de
Stekkenberg
GROESBEEK. Zou jij ook graag andere ouders ontmoeten als de kinderen op
school zijn? Om te kletsen over opvoeding of andere thema’s die je bezighouden? Kom dan gezellig naar het
Oudercafé in voorzieningenhart Op de
Heuvel in Groesbeek.
Op maandag 30 mei gaan we van start.
Je bent welkom van 9.30 uur tot 11.00
uur en je kunt gewoon binnenlopen. Er
wordt gezorgd voor koffie en thee. Het
Oudercafé zal om de twee weken op
maandag plaatsvinden, de data tot aan
de zomervakantie zijn al gepland: 30
mei, 13 juni, 27 juni en 11 juli.
Het Oudercafé is een initiatief van
Forte Welzijn en Buurtgezinnen. We
richten ons op opvoeders met schoolgaande kinderen. Het wordt een plek
om elkaar te ontmoeten en om in
gesprek te gaan over kinderen en
opvoeden. Een van ons zal altijd aanwezig zijn, we willen graag samen met
andere opvoeders dit Oudercafé vormgeven. Dus heb je een leuk idee of wil
je meer weten? Neem dan contact op
met:
Anne de Jong (06-53817109) of Wikke
Raijmakers (06-12320974) van Forte
Welzijn, of met Marloes Bazuin (0642921883) van Buurtgezinnen in Berg
en Dal.
We hopen je te ontmoeten op maandag
30 mei op Ericastraat 39 in Groesbeek!

Nieuw boek van
Willemijn
Kranendonk
Op 18 mei komt er een nieuw boek uit
van de Leuthse auteur Willemijn
Kranendonk. Deze keer is het een kinderboek. Camping De Grote Walvis en
de mysterieuze flessenpost gaat over
een diverse groep kinderen die allerlei
spannende/grappige avonturen beleven
op een camping in Nederland.

GROESBEEK. Na reeds vele voorstellingen komt de speelfilm “Teenbeat”
nu ook naar Groesbeek en wel in cultureel centrum De Mallemolen op zaterdag 28 mei. Blijkbaar herkennen zich
veel mensen in het verhaal dat ons door
het tweede deel van de jaren 60 voert.
De tijd van brommers, dancings,
“moeilijke ouders” en opstandige
jeugd. De film vertelt het verhaal van
Hans. Hij is voorbestemd om de plantenkwekerij van zijn vader over te
nemen. Maar als zanger van beatband
“The Supertones” gaat hij zich meer
vrijheid verschaffen, waarbij het bedrijf
van thuis steeds verder uit beeld raakt.
Als dan ook nog een meisje zijn weg
kruist waar ze thuis niet zo gek op zijn,
neemt het verhaal een heel andere wending dan zijn ouders hadden gehoopt.
De beelden geven heel natuurgetrouw
de jaren zestig weer. Er is op meer dan
50 locaties gefilmd in geheel
Nederland. De acteurs zijn allemaal

Agenda

Op de Heuvel
- schilderen op donderdag (zie
Facebook voor details);
- buurtlunch op maandag;
- zumba dansles op de maandagavond;
- donderdag inloop spreekuur voor
sociaal team;
- dinsdags bingo om de week;
- Kinder activiteiten club.
Op de Facebook-pagina worden details
van de activiteiten en agenda aangekondigd.
Adres: Ericastraat 39, Groesbeek
Meer info:
~ telefoon: 024 397 2412 optie 1
~ www.facebook.com/opdeheuvel/

Gratis webinar over
studiefinanciering mbo
Jongeren die (bijna) 18 jaar zijn en na
de zomer een mbo-opleiding gaan doen
of al begonnen zijn kunnen studiefinanciering aanvragen. Maar hoe regel je
dat? Om jongeren en hun ouders (of
verzorgers) hier goed op voor te bereiden organiseert de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO) donderdag 19 mei
om 19.30 uur een gratis webinar. Het
webinar is gewoon thuis te bekijken via
de telefoon, tablet of computer.

Aanmelden kan via duo.nl/webinar.
In een 45 minuten durende live-uitzending leggen experts van DUO aan de
(aankomende) mbo-studenten (en hun
ouders) uit hoe studiefinanciering
werkt, waar je recht op hebt en hoe je
het studentenreisproduct aanvraagt. Er
is ook ruimte om vragen te stellen.
Alle webinars kan men later terugkijken via duo.nl/webinar.

mensen uit de regio Noord-Oost
Brabant. Niks geen dure acteurs.
Gewoon mensen die zichzelf spelen. In
totaal is er 7 jaar aan deze film gewerkt.
Zo’n 400 mensen hebben eraan meegewerkt, waaronder 39 acteurs.
Productie: Antoon Kerkhof en Wiljan
van Lankvelt uit Erp.
Intussen kwamen er al duizenden
bezoekers naar deze film kijken. Haal
snel kaartjes zodat u ook kunt genieten
en mee kunt praten over deze unieke
productie. De voorstelling begint om
19.30 uur. Ontvangst vanaf 18.45 uur.
Zaal open vanaf 19.10 uur - Graag
uiterlijk 19.15 uur aanwezig!
Kaarten zijn verkrijgbaar tijdens openingstijden van De Mallemolen aan de
receptie of bestel ze online!
Toegangsprijs € 5,00
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Burgemeester Mark Slinkman
opent “Hotel” in Kekerdom

Burgemeester Slinkman bespreekt de functie na de “onthulling” van het
insectenhotel bij basisschool Sint Laurentius in Kekerdom
Foto: Henk Baron
Op maandag 9 mei opende burgemeester Slinkman het eerste hotel in
Kekerdom. Geen vijfsterrenhotel
voor de mens, maar een speciaal
hotel bestemd voor insecten. Die
‘opening’ was een initiatief van de
Kekerdomse
basisschool
Sint
Laurentius, in het kader van hun
nieuwe schoolbrede thema ‘omgaan
met de natuur’.
Insecten zijn een onmisbare schakel in
de natuur en van onschatbare waarde

In de Marge
Johan Derksen wordt zo langzamerhand de moderne Heintje Davids. Hij kondigt
verongelijkt zijn afscheid aan en besluit een paar dagen later om misschien toch
weer terug te komen. Voor zover hij nog geen bekende Nederlander was, is hij nu
definitief doorgedrongen tot de top 3, eervol na Maxima en Mark Rutte. Johan
interpreteert de vrijheid van meningsuiting zodanig, dat je alles wat je mág zeggen, ook móet zeggen. Soms is dat verfrissend en soms wat minder. Maar wat je
ook vind van VI en speciaal Johan Derksen: Je hóeft er niet naar te kijken. Je
maakt zelf de keus om het programma aan te zetten. En er zit een knop aan je tv!
Als Johan weer eens een smakeloze opmerking maakt, een tenenkrommende
grap vertelt of een verwerpelijke mening poneert, kun je gewoon ‘zappen’ of de
tv uitzetten. Je hóeft je niet te laten kwetsen. Ik ben benieuwd of VI met Johan
nu echt weer terug komt en ik zal er zeker af en toe naar kijken.
Sagittarius

voor ons allemaal. Ze helpen mee om je
planten en gewassen in de natuur en in
je tuin te bestuiven. Zo dragen ze indirect bij aan de groei van vruchten of
groenten. En het zijn natuurlijke
bestrijders van de schadelijkere insectensoorten.
Maar de insecten hebben het zwaar. Het
is steeds moeilijker voor ze om een
schuilplaats of een nestplaats te vinden.
De Kekerdomse basisschool besloot
om deze kleine vrienden een handje te
helpen door het plaatsen van dit
BIJzondere insectenhotel. Na de opening door de burgemeester hebben de
leerlingen zelf ook een insectenhotel
gemaakt. Op deze manier draagt basisschool Sint Laurentius BIJ aan een
beter ecologisch evenwicht.
Wilt u meer informatie over de school?
Op maandag 16 mei is er weer een open
ochtend om kennis te maken met onze
school.
Meer informatie is te vinden op onze
website (www.laurentiusschool.com).

Nieuwe mbo opleiding vanwege grote noodzaak
voor professionele training van werkhonden
Yuverta mbo Nijmegen biedt vanaf
aankomend schooljaar een nieuwe
niveau
4-opleiding
aan:
Werkhondenprofessional. Dit is de
enige mbo-opleiding in Nederland die
studenten opleidt als hondengeleider of
als trainer van speur-, detectie- en
assistentiehonden. Hiermee breidt de
mbo-school haar opleidingsaanbod
richting dieren verder uit.
Deze opleiding gaat in een enorme
behoefte op de arbeidsmarkt voorzien.
Nederland is een van de grootste leveranciers van politie-, defensie- en douanewerkhonden wereldwijd. Honden
spelen daarnaast een belangrijke rol in
wildlife-detectie
programma’s.
Nederlandse bedrijven leveren honden
aan landen in Afrika en het verre
Oosten, waar honden zoeken naar
gesmokkeld ivoor, bedreigde diersoorten en meer. Ook in de zorgsector
wordt de werkhond ingezet. Naast
blindengeleidenhonden zijn er ook
assistentiehonden. Deze honden spelen
een rol in de mentale gezondheid van
mensen. Denk daarbij aan traumaverwerking, autisme en angststoornissen.

Ook vanuit zorgverzekeraars komt hier
steeds meer aandacht voor. Al deze
zaken zijn stappen voorwaarts in de
band tussen mens en hond. Bij de grote
hoeveelheid Nederlandse bedrijven
waar met werkhonden wordt gewerkt,
is de behoefte ontstaan aan goed opgeleide verzorgers en trainers.
Op dit moment zijn de meeste hondengeleiders voor een ander beroep opgeleid. Hierdoor weten ze vaak niet goed
hoe honden de wereld ervaren en hoe je
ze traint en motiveert. Dit zorgt tot op
heden, ook in Nederland, voor miscommunicatie, ongewenst gedrag en welzijnsproblemen bij de hond.
Nieuwe mbo-opleiding
Yuverta mbo Nijmegen zet een belangrijke stap met de nieuwe mbo niveau 4
opleiding waar studenten worden opgeleid tot Werkhondenprofessionals. De
opleiding is in nauwe samenwerking
met het werkveld en Rijn IJssel opgezet. Bij de opleiding combineren studenten kennis over beveiliging met passie voor honden. Net als bij mensen is
er ook bij honden een verschil in leerstijlen, motivatie en focus. De profes-

sionele werkhond voor detectie of surveillance heeft een andere drift dan bijvoorbeeld een hulphond of een blindengeleidenhond. Studenten leren wat
deze verschillen zijn en hoe hier mee
om te gaan. Studenten analyseren
steeds welke benadering nodig is om in
kleine stapjes bij het gewenste doel uit
te komen.
Sinds april kunnen studiekiezers zich
aanmelden voor de opleiding. Er is veel
interesse vanuit het hele land om deze
opleiding in Nijmegen te volgen. Ook
toeleverende vmbo-scholen zien een
grote interesse bij de vmbo-student.
Voor aanmelders na 1 mei worden zo
veel mogelijk opleidingsplaatsen
gezocht. De honden en het werkveld
hebben de kennis van deze studenten
hard nodig.
Meer informatie
Op dinsdagavond 31 mei en organiseert
Yuverta mbo Nijmegen een speciale
voorlichtingsavond over de opleiding
zodat geïnteresseerden informatie kunnen inwinnen. Aanmelden hiervoor kan
via yuverta.nl/kennismaken.

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans
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Culturele Agenda
Expeditie Pigment
Elke zondag in mei | 11.00-16.00 |
expositie
schilderkunst
|
KunstLokaalMook
Tonny Strik
Tot en met vrijdag 20 mei | maandag
t/m vrijdag 9.00-21.30, zaterdag en
zondag 10.00-16.00 | expositie |
Huygensgebouw
|
Radboud
Universiteit
Edith Ensinck en Van de Ven-Pham
Tot en met 12 juni | zaterdag- en zondagmiddag van 13.00-17.00 | expositie
schilderkunst | Ateliermuseum Jac
Maris in Heumen
Jelle Brandt Corstius – Grensland
Donderdag 19 mei | 20.00 uur | €21,50
/ €20,- | lezing | Lindenbergzaal | De

Open Podium Poëziecentrum met
Kyrke Otto
Zaterdag 28 mei | 14.00 | poëzie |
Poëziecentrum Nijmegen
Clearwater Creedence Revival
coverband
Vrijdag 3 juni | 21.00-23.45 | €25,- |
Fletcher Hotel-Restaurant Erica |
www.fletcherevents.nl

Toneelgroep Beek is twee jaar geleden
opgericht door enkele enthousiaste
toneelliefhebbers. In verband met corona is dit de eerste keer dat de groep een
voorstelling voor publiek kan geven.

Lindenberg
Poëziewandeling - Frouke Arns
Zaterdag 21 mei | 11.00 | €10,- | poëzie
| Poëziecentrum Nijmegen
Recente werken van Ad Merx
22 mei t/m 3 juli | zaterdag en zondag
13.00-17.00 | expositie | LangeHezel46
| www.langehezel46.nl

Lezersactie, prijsvraagje...
Ubb Hill geeft in samenwerking met de
Rozet voor 3 personen - plus introducé 6 passe-partouts weg
Op zondag 29 mei vindt de eerste editie van Kunstroute Ubb Hill plaats op
een tiental locaties tussen Beek en
Ubbergen. Er vinden exposities
en concerten op iconische
locaties plaats!
Een bus met muziek aan
boord pendelt tussen de
locaties
aan
de
Rijksstraatweg. Na afloop
van de Kunstroute vinden er
optredens plaats bij café
Sous, Spijker en Charley.
De vraag luidt: 'Wat zou voor

u de reden zijn om Ubb Hill te bezoeken'?
De inzendingen gaan in de
grote hoge hoed en er worden 3 respondenten blij
gemaakt met een kaartje
plus een ticket voor een
introducee.
Uw reactie kan naar
bbroeder@hetnet.nl
De gelukkigen krijgen voor 25
mei reactie.
Zie ook www.ubbhill.nl

Koor Tot Zangs!
MILINGEN. Wil jij
eens kennis maken met
zingen in een koor en
meemaken hoe bijzonder het is, om in mooie
samenzang
een
muziekstuk te brengen
voor publiek?
Kom dan naar de openbare
meezingavond
van Koor Tot Zangs!
Op 1 juni van 20.00u
tot 22.00u te Millingen
aan de Rijn.
Wij zijn een klein maar
gezellig koor en repeteren iedere woensdagavond van 20.00u-22.00u in een ontspannen sfeer onder de bezielende leiding van dirigent Frans Coerwinkel.
We hebben een uitgebreid repertoire,
van klassiek, wereldmuziek, musical
tot pop.
Maak zelf mee hoe gezond zingen is

Toneel Beek speelt: Portret van een slagveld
Vrijdag 10 juni om 20:00 uur speelt
Toneel Beek “Portret van een slagveld”. Nog voor de oorlog in Oekraïne
begon, besloot de toneelgroep een stuk
in te studeren over de absurditeit van
oorlog en hoe gewone mensen worden
meegesleept in deze waanzinnige
wereld. In het stuk worden twee verhalen verteld: de eerste gaat over een
vader en een moeder die hun zoon in de
frontlinie opzoeken om daar een picknick te organiseren, en de tweede gaat
over een bekende kunstschilder die
bezig is met een portret van een kapotgeschoten dorp, maar wordt lastiggevallen door een van de dorpsbewoonsters.

TONEEL BEEK^W>d

WKZdZdsEE^>'s>
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De opvoering zal plaatsvinden in de
Brasserie
van
het
Kulturhus,
Roerdompstraat 6, 6573 BH te Beek.

Entree 5 euro (inclusief een consumptie). De deuren gaan open om 19:30
uur. Hopelijk tot dan!

Boekenkast dorphuis De Slenk
DE HORST. Op zaterdag 30 april was
er weer een boeken- en mediamarkt in
Dorpshuis de Slenk. Vele bezoekers
snuffelden tussen de duizenden boeken, elpees, cd’s en dvd’s. Dat leverde
maar liefst € 700,- op. Het geld wordt
besteed aan de aanschaf van gereedschap. Maar met de opbrengst is ook
het oude schuurtje in volle glorie opgeknapt.
We zijn er verder ook trots op dat we in
maart een puzzelverkoop konden hou-

den waarbij de opbrengst bestemd is
voor de slachtoffers van de Oekraïne
oorlog. De Wasgij-puzzels brachten
225 gulden op voor giro 555.
In november zijn er weer een boekenmediamarkt en een aparte legpuzzelmarkt . U hoeft daar echter niet op te
wachten. Dorpshuis de Slenk beschikt
over een permanente boekenkast voor
de verkoop van boeken, cd’s en puzzels. Als het Dorpshuis open is bent u
van harte welkom om uw slag te slaan.

Optreden ‘Jazz We Can’ (JWC) in Supplement
BEEK. Na een eerder succesvol optreden in Supplement
betreedt JWC wederom dit podium op zondagmiddag 22
mei.
Voor degene die JWC nog niet kent. “We spelen easy listening jazz met een behoorlijk Realbook gehalte. Heel
geschikt als achtergrondmuziek, maar ook lekker om
gewoon naar te luisteren. In elk nummer is ruimte voor
improvisatie. We hebben voortdurend contact met elkaar;
wat we doen is altijd een beetje spannend voor onszelf, maar
ook voor de luisteraar. Plezier in het samenspelen staat voorop en daar gaan we voor. Als we dat plezier op de luisteraar
kunnen overbrengen, dan is het optreden wat ons betreft
geslaagd.” En geslaagd was hun eerste optreden in
Supplement! Dus gelouterd door de jaren kunnen ze met
recht zeggen: Jazz We Can.
‘We’, dat zijn:
Loe van der Leeuw (saxofoons), Frank Verkuylen (gitaar),
Ronny Meijers (basgitaar) en Martien Nijkamp (drums)
Antiquariaat Supplement, Van Randwijckweg 2 Beek
Zondag 22 mei, vrije inloop vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur
Entree: gratis

voor lichaam en geest!
U bent van harte welkom in de aula van
de St. Martinusschool, Chopinstraat 2,
6566DV Millingen aan de Rijn.
U kunt zich aanmelden via ons e-mailadres: tot.zangers@gmail.com

Terrasconcert bij Oortjeshekken
OOIJ. Op zaterdag 21 mei zal muziekvereniging “Ooijse Toekomst” een terrasconcert houden op het terras bij hotel- restaurant- cafe “Oortjeshek-ken”.
Ooijse Toekomst zal een gevarieerd repertoire ten gehore brengen met vooral lichte muziek om op je gemak op een zonnig terras naar te gaan zitten luisteren. Het
repertoire bestaat uit o.a. bekende filmmuziek, Ierse muziek, een klassieker van
Queen, en lichte muziek met een barok karakter waarmee een stadspark met beelden wordt uitgebeeld. Laat u verrassen op 21 mei.
Het concert begint om 15.30 uur en de toegang is gratis.

Wie weet waar Jan Schoenmaker
dit schilderij maakte?
BEEK. In 1952 maakte Jan
Schoenmaker dit schilderij
ergens in Beek. Helaas is de
locatie niet gedocumenteerd.
Het schilderij is 40 bij 50 cm
groot en bevindt zich in privébezit. De eigenaresse is ooit verteld
dat de plek mogelijk een situatie
weergeeft aan de Rijksstraatweg
tegenover het oude Duitse douanekantoor (nu wooncomplex de
Trog). Een andere inschatting,
door een oud-Bekenaar, plaatst
het werk mogelijk in de
Waterstraat, bij de huidige
supermarkt. Het gebouw zou er
nu niet meer staan.
Weet u wat het schilderij laat
zien? Reacties zijn welkom (0614505539, h.maahs@telfort.nl).

Jaarconcert Edelweisz in Berg en Dal
‘The Show must go on’. Dat is het thema van het jaarconcert van Muziekgezelschap Edelweisz uit Berg en Dal.
Ieder jaar verzorgt Edelweisz een groot concert in
Dorpshuis Kerstendal in Berg en Dal. Dit jaar is het concert op zaterdagavond 21 mei.
Edelweisz gaat door
Het laatste jaarconcert dat Edelweisz gaf was in 2019. Voor
het jaarconcert van 2020 waren de muzikanten helemaal
klaar, maar het concert werd toen vanwege de coronamaatregelen op het laatste moment afgelast. Gelukkig is nu weer
veel mogelijk. Edelweisz gaat door en heeft het jaarconcert
de titel ‘The Show must go on’ gegeven. Voor jong en oud

wordt een zeer gevarieerd programma op de lessenaars gezet.
Jeugd
Tijdens dit concert laat het jeugdorkest van zich horen, maar
ziet het publiek ook dat het grote orkest verjongd is: een
leuke groep ‘oudste jeugd’ is doorgestroomd vanuit het
jeugdorkest en doet een deel van de concertavond mee met
het grote orkest.
Het concert begint om 19:30 uur en is in Dorpshuis
Kerstendal, Kerstendalseweg 17 in Berg en Dal. De toegang
is gratis. Voor meer informatie over Edelweisz kunt u terecht
op de website: www.edelweisz-bergendal.nl

DES viert muzikaal het einde en het begin
Terwijl heel Europa zich focuste op het
songfestival was het wellicht muzikaal
beter vertoeven in het Kulturhus in
Leuth. Hier gaf muziekvereniging DES
na drie jaar weer een verenigingsconcert. Met een dergelijk concert wil de
vereniging haar muzikale visitekaartje
afgeven en daar zijn ze zeker in
geslaagd.
Na corona voelt alles weer een beetje
nieuw. Zo maakten ze voor het eerst
gebruik van de zaal van het Kulturhus.
Een ervaring die zeker voor herhaling
vatbaar is. Het orkest nam deze avond
afscheid van haar dirigent Andy
Kievits, maar vierde ook tegelijkertijd
zijn 12.5j jubileum. Een mooie periode
waarin diverse mooie muzikale herinneringen werden gemaakt. Het concert
was ook een begin voor enkele jeugdleden. Zij speelden voor het eerst op een
dergelijk concert mee en gelijk met
diverse puike solo’s. Ook de slagwerkgroep had een primeur. Het was het eerste optreden voor eigen publiek van de
pilot van de gecombineerde percussiegroep van DES en KNA. Een mooi

voorbeeld van dat je door samenwerking meer kunt bereiken. Na de pauze
speelde het orkest een gevarieerd programma waarin de dirigent werd toegespeeld in het gedragen stuk ‘Ballad for

Benjamin’ en gaf de jarige Frank Orval
een virtuoze solo van een compositie
van de Amerikaanse componist Harry
James. Al met al een mooie avond die
smaakt naar meer.

Foto: Henk Baron

C U LT U R E E L

Schrijfster uit Berg en Dal
publiceert literaire thriller
Vrijdag 6 mei publiceerde Anne
Marie de Haan uit Berg en Dal haar
nieuwe thriller Fatima's Hand.
De moord op Ibrahim Al Fawzi en de
vondst van een voodoo-popje ontketenen een reeks surrealistische en
gewelddadige gebeurtenissen. De politie staat voor een raadsel en het lukt
rechercheur Afalkay Al Fayed niet om
in zijn eentje de dader te vinden.
Zonder het van elkaar te weten, houden
vier personages uit verschillende
werelden een puzzelstukje van de
waarheid in handen. Deze leiden allemaal naar de hand van Fatima. Fatima’s
hand is een kleurrijke thriller met
occulte invloeden. Het leest als een
spannende reis, die begint in Findhorn
en via Arnhem, Ibiza, Marrakesh, de
Sahara en Port-au-Prince weer eindigt
in Arnhem.
Anne Marie de Haan schrijft artikelen
en verhalen sinds 1990. Zij studeerde
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Informele opening van Leuthweetunog?
Op 25 mei om 15 uur is de informele opening van Leuthweetunog in
"De voormalige Rosmolen" aan het
Kerkplein in Leuth. Vervolgens is de
expositie geopend van donderdag
26 mei tot en met maandag 30 mei
van 12.00 tot 22.00 uur. Het hoofdthema van deze expositie is schoolfoto's. Hier alvast een voorproefje.
De foto rechts is van voor 1940 en
de andere twee foto’s zijn van
respectievelijk 1952-1953 en 19781979.

Kunstgeschiedenis, Journalistiek en
volgde schrijfcursussen Verhalen en
Roman bij de Schrijvers vakschool. Zij
werkte in de reiswereld en bij het
Internationale
Vrouwencentrum.
Daarnaast is zij geïnteresseerd in het
bovennatuurlijke, esoterische en in
lucide dromen. Fatima’s hand is haar
fictiedebuut.

Voor meer informatie kijk op:
http://www.leuthweetunog.nl

Boekpresentatie de geschiedenis
van steenfabriek Kekerdom
KEKERDOM. “De geschiedenis van steenfabriek Kekerdom
is moeilijk op papier terug te
vinden, want er werd in de
ovens van steenfabrieken van
alles gestookt wat maar kon
branden, ook als dat papier met
een mogelijk historische waarde
was.” Zo begon Jan Alexander
van Weeghel zijn boek over 100
jaar steenbakkerij in Kekerdom.
Ondanks dat gebrek aan archiefmateriaal is het van Weeghel
toch gelukt om een compleet Jan Alexander van Weeghel (re) overhandigt het
verhaal te schrijven over de eerste exemplaar van het boek aan Rik van der
geschiedenis van de steenindus- Laak
Foto: Henk Baron
trie in Kekerdom. Naast vondsten uit regionale archieven werden ook verhalen gebruikt van bijvoor- in Leuth en Ooij, en bij de boekhandel
beeld John Bekker, voormalig baas op in de regio. Het boek werd afgelopen
de fabriek, Adriaan van de Laak, aan- zaterdag 7 mei gepresenteerd door
nemer en Johan Bekhuis, amateurhisto- Heemkundekring De Duffelt en
ricus uit Kekerdom.
Stichting Van Steen en Natuur in de
Het boek werd gepresenteerd door Waard van Kekerdom. Daarbij werd
Heemkundekring De Duffelt en het eerste exemplaar aangeboden aan
Stichting van Steen en Natuur. Het Rik van der Laak en het tweede aan
boek is voor €12,50 te koop bij de Gerrit Anneveld. De bijeenkomst werd
Primera in Millingen en Beek, de Spar druk bezocht.

Bericht uit Telpost Millingen
Niki Murphy
Ik verruil mijn atelier in Rotterdam
voor twaalf dagen in de Telpost om verder te werken aan het project
Waterstanden, dat haar oorsprong vond
in 2020. Intussen zijn twee stille jaren
verstreken. Plaatsnemend aan de werktafel neem ik de draad weer op met het
waarnemen van de eindeloze beweging
van het water. In mijn bagage zit het
boek van Matthijs Deen ‘De
Grenzeloze Rivier”. Het Randstad
tempo zit nog in mijn lijf en heeft tijd
nodig om te bedaren. Ik kijk vooral
heel veel naar buiten. Naar het licht, de
fietsende mensen, de uitgelaten honden, de zakkende zon. In de dagen die
volgen verlangzaam ik en begin meer
en meer te zien. De vaart van de schepen duwt het water het strandje voor de
Telpost op. Snelheid en gewicht bepalen hoe hoog het water komt. Ze laat
zwarte lijnen achter op het strandje. Ik
begin in Deen’s boek en lees dat het
water van de rivier geen grenzen kent,
geen vaste plek heeft en bij lange na
niet hetzelfde als zijn bedding is. De
Rijn is een land. Een land waarvan de
grenzen worden bepaald door geografie
en zwaartekracht.
Zodra de zon opkomt ben ik wakker.
Op een dag zijn de Galloways met kalfjes en al onder de Telpost aan het grazen. De kraaien zitten op hun ruggen en
eten mee. De waterstand op het strandje is steevast iedere dag veranderd.
Iedere dag nu sta ik op een vaste plek
op de krib om een zwart witte polaroid
foto te maken van de zwarte lijnen. De
camera bungelt aan mijn nek, sommige
kribstenen wiebelen. Na de klik op het
knopje zoemt de foto tevoorschijn. Als
’s avonds de lichten bij de bunker aangaan maak ik tekeningen, het zijn notities van wat ik die dag gezien heb. Een
rivier is ook het water wat je niet ziet.
Het grondwater tussen de beddingen in,
het water wat ondergronds vloeit en

zich verzamelt. Ik gebruik grafiet
waterverf om me een doorsnee van de
bedding voor te stellen. Het papier wat
ik gebruik komt uit een oud ongebruikt
frans kasboek. Ook dat zat in mijn
bagage. Het werken op locatie is een
geliefd aspect van mijn werk. De alertheid die je op een nieuwe plek hebt
scherpt de blik. De waarneming draait
op volle toeren. Twaalf dagen lang een
zichtbare horizon is een kostbaarheid
voor een stadsmens die gewoonlijk tussen hoge gebouwen laveert. De serie
polaroids groeit en laat 10 bewogen
waterlijnen zien. Ogenschijnlijk
gebeurt er niet veel, gaat de tijd langzamer, maar niets blijft hetzelfde.
12 juni wordt in Galerie SK te Solingen
de expositie Telpost Riverdate geopend.
De veertien kunstenaars die in 2020 en
2021 in Telpost Millingen werkten zullen dan hun werken tonen met als rode
draad de waterstanden. Deze verbinding met de galerie in Solingen is niet
toevallig; de stad ligt vlakbij de
Wupper, het water uit deze rivier voegt
zich bij Leverkusen in de Rijn om vervolgens stroomafwaarts langs Telpost
Millingen te komen.

Exposities in Kerkje van Persingen Voorjaarsconcert
Hanneke Klievink en Pieter van Bernebeek
Fanfare
Nadat Hanneke Klievink en Pieter van
Bernebeek elkaars werk op afzonderlijSt. Cecilia
ke exposities hadden gezien, besloten
ze samen te gaan exposeren. Op 21 en
22 mei is hun gezamenlijke expositie in
het schitterende Kerkje van Persingen
in de Ooijpolder bij Nijmegen.
Hanneke Klievink is als emailleur
betrokken geweest bij het Museum
voor Vlakglas en Emaillekunst in
Ravenstein. Emailleren is het smelten
van glaspoeders op metalen bij een
temperatuur 820 graden. Hanneke
werkt vooral op koper. Ze maakt aantrekkelijke en draagbare sieraden. In
Persingen laat ze ook enkele grotere
werken zien. In haar atelier verzorgt ze
ook workshops voor belangstellenden
die willen leren emailleren.
Pieter van Bernebeek maakt realistische schilderijen in olieverf. Het zijn
moderne werken die opvallen door een
helder kleurgebruik en opvallende
composities. In 2016 won hij de
publieksprijs van de Osse kunstenaarsvereniging K26. In 2018 en 2020 hoorde hij bij de laatste 50 genomineerden
voor Schilderij van het Jaar. Stilleven,
portret en strandtaferelen zijn de onderwerpen van zijn werken in Persingen.
Technische beheersing is bij Hanneke
en Pieter erg belangrijk. Kennis van
materialen, kleuren en vormgeving vormen de basis van hun werk. Emaille
sierraden en olieverfschilderijen zijn

verschillende kunstuitingen. Hierdoor
belooft het een afwisselende en boeiende expositie te worden met mooie werken.
U bent van harte welkom om u zelf te
overtuigen van de kwaliteit van de
expositie op zaterdag 21 en zondag 22
mei tussen 11.00 en 17.00 uur in het
mooie kerkje aan de Persingensestraat
7, 6575JA in Persingen (Ooypolder bij
Nijmegen).
Wilt u al eerder een indruk hebben van
de werken van Hanneke en Pieter kijk
dan op www.fresjoe.nl en www.pietervanbernebeek.nl.

3 spelingen der natuur
Met als titel "3 spelingen der natuur"
exposeren Luitgard Schultz (www.pantau.nl), Winfride Schultz en Mirjam
Broeksteeg (www.mirjambroeksteegbeeldendkunstenaar.nl) in het kerkje te
Persingen. 3 makers presenteren hun
werk. Hun beeldtaal poëtisch figuratief
of heel tactiel, van prent tot sculptuur.
11 juni: 11 - 20 uur
12 juni: 11 - 18 uur

MILLINGEN. De lente is begonnen en
na een lange periode van wel of niet
kunnen repeteren is St. Cecilia weer
lekker aan het musiceren! Nadat Dick
Bolt afgelopen november het dirigeerstokje doorgaf aan onze nieuwe dirigent Joop Nijholt, zijn we aan de slag
gegaan met nieuwe, uitdagende
muziek. Er wordt flink gerepeteerd aan
een mooi programma en graag willen
we Joop ook aan u voorstellen. Op zondag 22 mei aanstaande kunt u komen
luisteren naar het voorjaarsconcert van
St. Cecilia. U bent van harte uitgenodigd voor een muzikale middag uit, om
14:30 uur in sporthal De Duffelt,
Millingen aan de Rijn. De entree is vrij
en de koffie staat voor u klaar!

Pinksterexpositie
in Hotel ’t Spijker

Wonderlijke activiteiten bij
Museumpark Orientalis
Museumpark Orientalis slaat nieuwe
wegen in, zo vertelde directeur Sietse
Jager onlangs aan De Gelderlander.
Dit wordt steeds meer zichtbaar: het
museumpark organiseert een reeks
verrassende activiteiten. Zo staan er
de komende weken dauwtrappen,
sup&yoga, lezingen, museumwandelingen en concerten op het dak van
de Heilig Hart Basiliek op het programma.
In Museumpark Orientalis zijn
momenteel twee tentoonstellingen te
zien binnen het overkoepelende thema
Vallen en Opstaan. Op donderdagavond 19 mei vertelt prof. dr. Herwi
Rikhof - pastor in de Cenakelkerk – in
breed perspectief over de symboliek
binnen dit thema, specifiek rondom de
Kruisweg.
Op Hemelvaartsdag gaat de poort van
het prachtige naastgelegen Begraafpark
al om 6:00 uur open voor vroege vogels
die –onder begeleiding van het museum- willen dauwtrappen. Later op de
ochtend is het mogelijk om yoga te
beoefenen op een supboard op het meer
voor het Arabisch dorp. Een bijzondere

setting, zeker omdat het park dan nog
gesloten is voor overig publiek.
Ook donderdagavond 2 juni is er een
interessante presentatie. Kunstenaar
Guus Schlatmann vertelt dan over zijn
kunstwerk “Kruispunt:” het middelpunt van één van de huidige tentoonstellingen. Wie weet sluit de tentoonstellingsmaker ook nog even aan.
In het Pinkersterweekend verzorgt het
museumpark wandelingen door het
museum, is er kindertheater, livemuziek en een roofvogelpagode. Op
16, 18 en 21 juni staan er ook nog concerten op het programma. Deelnemers
aan de internationale masterclasses van
Camerata de’Bardi verzorgen concerten op het dak van de Heilig Hart
Basiliek en andere bijzondere locaties
op het museumpark.
Meer informatie en de mogelijkheid tot
aanmelding is te vinden op de website
van het Museumpark: www.museumparkorientalis.nl/programma
Bovendien is Museumpark Orientalis
t/m 6 juni dagelijks vanaf 11.00 geopend voor regulier bezoek, met uitzondering van maandagen.

BEEK. Van Hemelvaart t/m Pinksteren
is er na twee coronajaren weer een
expositie in Hotel ’t Spijker. Dit keer
zijn het drie kunstenaars die samen het
thema ‘natuur’ vormen. Dieren in brons
van de Nijmeegse kunstenaar Wilfrie
Linssen zijn te zien. De eveneens uit
Nijmegen afkomstige Agnes Kersten
schildert met olieverf de natuur in de
Bruuk in Groesbeek. Trinette Korver
komt uit de Betuwe en maakt bloemen
en dieren van glas.
Een kleurrijke expositie die u niet mag
missen!
De Pinksterexpositie is in de speciale
expositieruimte van Hotel-restaurant ’t
Spijker.
26 tm 29 mei en 3 tm 6 juni 12 - 17 uur
of op afspraak.
www.summerart.nl
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J.C. JANSEN
JANSEN
J.C.

aannemersbedrijf B.V.
aannemersbedrijf
B.V.
Wij zijn er voor

Installatietechniek

- Nieuwbouw
- Verbouw/ aanbouw
- Renovatie/ onderhoud

Duurzame oplossingen

Voor zowel particulier als zakelijk
Lieskes
Wengs44 6578
6578JK
JK Leuth
Lieskes Wengs
Leuth Tel.
Tel.024-6632601
024-6632601
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

Bekendmaking
Het bestuur van de Geërfden maakt bekend
dat de jaarvergadering wordt gehouden
op donderdag 1 juni 2022 om 20.00 uur.

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

Locatie: café De Kastanje in Millingen a/d Rijn

Het Bestuur.

Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

4 MAALTIJDEN

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

5
,9ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

Actie
Horren in vele soorten

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Voor elke openslaand raam of deur
is een hor-oplossing:
vast of plissé voor binnen of buiten.

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Albert Heijn van den Hatert

Heerbaan 99 - Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481-438240
Openingstijden: ma t/m za: 08.00 tot 20.00 uur
Zondag: 10.00 tot 18.00 uur
email: hatertj@live.nl

Mega

el veel
Kleinjees! envohoerdeel

Pepsi, Royal Club of
Rivella literflessen

Prijs

Buitenzonwering
in vele soorten

Mega

Alle AH Liefde &
Passiebroden

Kleinjees!

Vers uit onze oven
Per stuk

Prijs

IJS
LAAGSTE PR

99

1.

2.³⁹-2.⁹⁹

.Voor aanbiedingen met 2 of meer productvarianten geldt: combineren mogelijk.

ACTIE
meten en
montage
gratis.

14

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

Alle varianten
Per stuk

10

SU P E R D E A L

0.

99
1.⁵⁵-1.⁸⁵

Aanbiedingen geldig t/m zondag 22 mei
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Vrijheidsmuseum Actualiteitsdebat
In het kader van de Dag van Europa (9
mei) organiseren het Vrijheidsmuseum
en het Infocentrum WO2 Nijmegen een
groot debat: “In de Branding van de
Actualiteit: Europa en Oekraïne”. Dit
debat zal plaatsvinden op donderdag
19 mei in het Vrijheidsmuseum in
Groesbeek.
De hoofdrolspelers van het debat buigen zich deze avond over de oorlogssituatie in Oekraïne en de positie van de
westerse wereld. Ze doen dit vanuit hun
vakinhoudelijke visie, dan wel vanuit
hun persoonlijke achtergronden. De
volgende sprekers zullen deze avond
deelnemen aan het debat:
• Actrice, presentatrice en columniste
Victoria
Koblenko.
Met
haar
Oekraïense afkomst is ze gespecialiseerd in Rusland.

• Dr. Christ Klep: militair-historicus,
publicist en commentator inzake o.a.
militaire geschiedenis en internationale
betrekkingen.
• Prof. dr. Wim van Meurs, OostEuropa historicus en hoogleraar aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen.
• Journalist en presentator Tako
Rietveld zal als moderator het debat
leiden.
Het programma start om 19.30 uur en
is uiterlijk om 22.00 uur afgelopen.
De prijs is € 6,50 p.p. en kan alleen per
pinbetaling worden voldaan bij aankomst in het Vrijheidsmuseum. De
Museumkaart is niet geldig.
Reserveren is noodzakelijk. U kunt u
reservering
doorgeven
via
welkom@vrijheidsmuseum.nl of telefonisch via 024-3974404.

EMM Keizerspaar 2022 Esther
Wolvers & Ruud Schaminee
Twee termijnen van elk vijf jaar
was Ruud Schaminee Keizer bij
Schutterij EMM in Kekerdom en
vormde zo samen met Esther
Wolvers het Keizerspaar. Op
zaterdag 14 mei 2022 wist Esther
de romp van de vogel naar beneden te halen en werd daarmee dus
Keizerin. Daarmee gaat een derde
termijn van vijf jaar in voor het
Keizerspaar.
Er waren in totaal zes kandidaten
voor het keizerschot. Naast Esther
waren dat Ruud Schaminee,
Harrie Loock, Paul Geurts, Rita
van Haaren-Janssen en Henk Tap.
Ook werden jubilarissen in het
zonnetje gezet. Wim Leenders en
Dorus Daamen 60 jaar en Theo
Janssen 75 jaar. Hij was dus vanaf
het begin bij de schutterij betrokken. Dorus Daamen kon niet aanwezig zijn en wordt op een ander
moment gehuldigd.
De schutterij bestaat 75 jaar en
daarom werden dit weekend een
receptie, een feestavond, het keizerschieten en een matinee georganiseerd.
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Huldiging leden Faces to Graves
De stichting Faces to Graves heeft
zaterdag 14 mei tijdens de bijeenkomst
van het Research Team in “het Balkon
van Groesbeek”, twee van haar vrijwilligers onderscheiden met de “Faces to
Graves coin” en het bijbehorende certificaat. Deze coin is ontworpen door
Ramon Jahn van De Tinnen Roos uit
Millingen aan de Rijn, die er een prachtig staaltje vakmanschap in heeft gestoken.
De twee jubilarissen waren Jos Dierick
en Luc Ronde. Dierick was leraar
Engels op het Canisius College in
Nijmegen en hij is sinds februari 2020
actief is bij Faces to Graves waar hij
inmiddels al 250 vertalingen op zijn
naam heeft staan (Engels-Nederlands
en Nederlands-Engels). Luc Ronde was
leraar Nederlands en hij is sinds
november 2019 actief bij Faces to
Graves waar hij al 250 levensverhalen
geredigeerd heeft en ook zo’n 65
levensverhalen uit Canada in het
Nederlands heeft vertaald.
De coins en certificaten werden uitgereikt door Alice van Bekkum, voorzit-

vlnr Wim Poppenk, Jos Dierick, Luc Ronde en Alice van Bekkum Foto: Henk Baron
ter van Faces tot Graves en Wim
Poppenk, voorzitter van het Research
team. Op de coin staat een afbeelding
van Major Willard Bruce Parker, zijn
levensverhaal staat in het Digitaal

Monument
op
de
website:
https://www.facestograves.nl/LifeStori
es/PARKER%20Willard%20BruceBMN-bio-NL.pdf

Wiel Lenders ontvangt erespeld in Kleef
Wiel
Lenders,
directeur
van
het
Vrijheidsmuseum, heeft op 9 mei – op de Dag
van Europa – de erespeld “Grenzland Europäer
2022” ontvangen. De speld werd uitgereikt
door oud-burgemeester Paul Wilbers van
Ubbergen
en
Sharkilah
Nakakeeto
(SPD/PvdA), in de Stadthalle in Kleve.
Lenders droeg deze speld op aan het
Vrijheidsmuseum en zijn team. Een eer en
vooral een grote waardering voor de beweging
die het Vrijheidsmuseum in de afgelopen jaren
heeft ingezet richting Duitsland en Europa. Dit
resulteerde in een nieuwe storyline in het
museum: het Verhaal van Oorlog en Vrijheid
zonder Grenzen. Voorafgaand aan de uitreiking
vond
een
debat
plaats
tussen
Europarlementariërs uit Duitsland en
Nederland en lijsttrekkers en kandidaat-parlementariërs voor Nordrhein-Westfalen over het
belangrijke vraagstuk “Hoe verder met
Europa?” Van harte gefeliciteerd!

Foto: Henk Baron

Het Keizerspaar 2022 Esther Wolvers &
Ruud Schaminee
Foto: Erik Hell

Wim Leenders en Dorus Daamen (60 jaar lid) en Theo Janssen (75 jaar lid) werden tijdens het jubileumweekend gehuldigd
Foto’s: Erik Hell.

Fried Vermeulen van Eendracht
Ooij alsnog gehuldigd
Op Tweede Paasdag heeft schutterij Eendracht Ooij diverse jubilarissen gehuldigd.
Fried Vermeulen uit Ooij kon daar die dag niet bij zijn. Daarom heeft een delegatie van het bestuur hem vrijdagavond 6 mei thuis opgezocht en hem daar alsnog
gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaatschap. Als herinnering werd hem een oorkonde uitgereikt. Van harte proficiat!

Vrijheidsfakkel voor het eerst naar Duitsland
Op Bevrijdingsdag is het al jaren de gewoonte dat het
“Vrijheidsvuur” dat in Wageningen wordt ontstoken, estafetteloper vanuit Wageningen door het hele land het vuur verspreiden. Maar dit jaar werd het voor het eerst ook overgebracht naar Duitsland. Het was een symbolische daad, daar
midden op de grens tussen Nederland en Duitsland, langs het
voormalige spoorbaantje tussen Groesbeek en Kleef, waar
nu dagelijks de Draisine langs komt.
Een groep Nederlandse hardlopers arriveerde vanuit
Nijmegen met een fakkel, welke was aangestoken in het
Hunnerpark, waar het Bevrijdingsvuur brandt dat ook vanuit
Wageningen was gekomen. Ze werden opgewacht door een
club Duitse lopers, die dit tot vrijheidsvuur omgedoopte vuur
verder brachten naar Kleef in Duitsland. Daar wachtte hen
een groots onthaal met veel hooggeplaatste mensen, zoals de
burgemeesters van Kleve, Nijmegen en Gennep, de commissaris der Koning van Gelderland en de waarnemend CDK
van Limburg, hoge politie-, brandweer en legerofficieren en
met muziek van het muziekkorps van de vrijwillige brandweer van Kleve. Daar werd in bijzijn van deze mensen het
“Freiheitsfeuer” ontstoken.
De lopers kwamen daar, onder politiebegeleiding binnen op
het plein voor “Haus Koekkoek” tussen een erehaag van
brandweermensen en onder luid applaus van het grote
publiek. ,,Het is de eerste keer dat het Nederlandse vuur de
grens overgaat. Ik vind het een eer dat we het naar Kleef
mogen brengen”, zegt estafetteloper Andreas Wurster uit
Kleef. ,,En als je ziet wat er nu in Oekraïne gebeurt, dan is
het extra belangrijk de herinnering aan de Tweede

Wereldoorlog levend te houden en te beseffen dat Nederland
en Duitsland nu zij aan zij staan.” Zo vertelde hij aan de verslaggever van de Gelderlander.
Op het plein voor Haus Koekkoek in Kleef (Koekkoekplatz)
werden zowel de lopers als het publiek toegesproken door
o.a de honorair consul van Nederland in Dusseldorf, Freddy
Heinzel, de burgemeesters van Kleef (Wolfgang Gebing) en
Nijmegen (Hubert Bruls) en de CdK van Gelderland (John
Berends). Opvallend was dat burgemeester Hubert Bruls zijn
hele toespraak met de nodige humor uit het hoofd en in voortreffelijk Duits deed. De plechtigheden werden afgesloten
met het spelen van de volksliederen van Duitsland en
Nederland en de Europese hymne.
Foto: Henk Baron

Bevrijdingsdag Vrijheidsmuseum Groesbeek
Heel veel belangstellenden bezochten
donderdag
5
mei
het
Bevrijdingsfestival
bij
het
Vrijheidsmuseum in Groesbeek. De
bezoekers vermaakten zich op het terrein vóór de futuristische expositieruimte bij allerhande activiteiten. Wie
tegen betaling met een historisch legervoertuig een ritje langs de landingsvelden van operatie Market Garden wilde
maken, moest er vroeg bij zijn: al om
10.30 uur zat de boel voor de rest van
de dag volgeboekt.
Er was van alles georganiseerd. Men
kon de hele dag knippen en plakken
onder leiding van “deskundigen” die
voordeden hoe ze zelf feestrokken konden maken. Met een digitale truc gingen talloze bezoekers op de foto, terwijl ze naar landende paratroepers
keken, of meefeestten na de bevrijding

van Nederland. En op het buitenterrein
speelde een trio bekende liedjes uit
vroegere tijden. Het was weer een suc-

Foto: Henk Baron
cesvolle happening.
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Personeel
Gevraagd
De raad van de gemeente Berg en Dal heeft sinds februari 2020 een volledig externe Rekenkamercommissie (RKC) ingesteld die bestaat uit drie
leden. Vanwege vertrek van één van de leden zijn wij op zoek naar een:

Lid voor de Rekenkamercommissie
Bent u objectief en accuraat? Voelt u zich als een vis in het water in
een politiek bestuurlijke omgeving en hebt u affiniteit met financiën?
Dan zoeken wij u!
De werkzaamheden van de Rekenkamercommissie
De commissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Zij
doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid
van onderdelen van het gemeentelijke beleid. Op die manier levert de commissie een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het bestuur van de
gemeente Berg en Dal. De voorzitter en leden zijn samen verantwoordelijk
voor het functioneren van de commissie.
De commissie heeft de volgende taken:
▪ De jaarlijkse vaststelling van een onderzoeksprogramma;
▪ Het uitvoeren van onderzoeken of delen daarvan;
▪ Het begeleiden van onderzoeken door extern ingehuurde bureaus.
Hiervoor is een bedrag van maximaal € 20.000,- per jaar beschikbaar; en
▪ Het presenteren van de resultaten, conclusies en aanbevelingen aan de
raad van de gemeente Berg en Dal.

Bezorger gezocht voor De Rozet
Nijmegen
wijk: Cipresstraat, Abeelstraat, Corduwenerstraat,
Ahornstraat, Beukstraat
wijk: ten noorden van de Bergendalseweg tussen
Huijgensweg en Holleweg

Groesbeek
Wijk: tussen Nieuweweg, Zevenheuvelenweg,
Molenweg en B.Ottenhofstraat
Wijk: Binnenveld, Kerkstraat, Mooksestraat, Houtlaan

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

Wat verwachten we van u
De Rekenkamercommissie Berg en Dal is een (pro)actieve commissie. De
leden vinden het leuk en belangrijk om regelmatig contact met elkaar te hebben en komen met regelmaat fysiek bij elkaar. Het nemen van eigen initiatief ten aanzien van onderzoeksvoorstellen en onderzoeken wordt gewaardeerd. Denk hierbij aan dossieronderzoek, veldgesprekken, gesprekken
met ambtenaren en leden van het college, analyse en verslaglegging, etc.
De onderzoeken die de commissie tot nu toe heeft uitgevoerd zijn grotendeels door de leden van de commissie zelf uitgevoerd. Het is belangrijk dat
u affiniteit heeft met de gemeente/regio van Berg en Dal. Bij voorkeur bent
u woonachtig in de regio.
Wij zoeken iemand die:
▪ Bekend is met het werk en de omgeving van een Rekenkamer(commissie)
en kennis heeft van (beleids)onderzoeken;
▪ Affiniteit en bij voorkeur ervaring heeft met het lokaal bestuur;
▪ Brede maatschappelijke belangstelling toont en van daaruit in staat is een
kritisch en onafhankelijk oordeel te vormen;
▪ Beschikt over analytische vaardigheden;
▪ Beschikt over communicatieve vaardigheden en in staat is om onderzoeksresultaten op heldere wijze te vertalen in aanbevelingen;
▪ Geen functies vervult die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de
rekenkamercommissie; en
▪ Niet werkzaam is voor meer dan twee Rekenkamercommissies.
Overige competenties
Daarnaast dient u te beschikken over voldoende tijd en een onafhankelijke
opstelling in het politiek-bestuurlijke krachtenveld. De ekenkamercommissie
bepaalt zelf de vergadermomenten. Voor deze functie is minimaal HBO
werk- en denkniveau vereist.
Wanneer is het niet mogelijk om te solliciteren?
Artikel 81f van de Gemeentewet bevat een opsomming van functies die
onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie.
Verder gelden een aantal aanvullende criteria. Een extern lid van de commissie van de gemeente Berg en Dal:
▪ heeft de laatste vijf jaar geen deel uitgemaakt van het college van B&W of
de gemeenteraad van Berg en Dal of anderszins een politieke functie binnen de gemeente uitgeoefend;
▪ is de laatste vijf jaar niet als ambtenaar werkzaam geweest bij de gemeente Berg en Dal;
▪ is de laatste vijf jaar niet werkzaam geweest bij een verbonden partij waar
de gemeente Berg en Dal in participeert; en
▪ heeft geen zakelijke banden met de gemeente Berg en Dal.
▪ Bij kandidaten vanuit een onderzoeks- en/of adviesbureau besteden we in
de procedure ruim aandacht aan mogelijke belangenverstrengeling en verwachten we bereidheid om daarvoor een oplossing te vinden.
Vergoeding
U wordt tot lid van de rekenkamercommissie benoemd en beëdigd door de
gemeenteraad van de gemeente Berg en Dal voor een periode van vier jaar.
U ontvangt een vaste vergoeding van € 5.000,- bruto per jaar. Deze vergoeding is all-in. Dus inclusief reiskosten, vergoeding voor het bijwonen van
vergaderingen en voor gemaakte uren voor onderzoeken.
De tijdsindeling is geheel aan de leden zelf. Indicatief vergen de werkzaamheden gemiddeld 2-4 uur per week.
Meer informatie
Voor nadere informatie over de werkzaamheden van de rekenkamercommissie of over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met voorzitter Harry Smeets via 06-50408156.
Sollicitatie
Graag ontvangen we uw motivatie en CV via de applicatie van
www.werkeningelderland.nl.
Een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag is een voorwaarde voor deze
functie.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wij zijn opzoek naar nieuwe enthousiaste collega’s!

Kom jij ons team versterken?
Solliciteer direct via
www.werkenbijplus.nl
of mail naar
info.385@plus.nl

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

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

■ Gemeentehuis gesloten

■ Subsidie voor afkoppelen regenpijp
Patricia Millenaar en Jaap Jeroen
Brouwer uit Groesbeek vonden
het zonde dat schoon regenwater via de regenpijp wegspoelde
in het riool. Ze hebben daarom
op 4 plekken bij hun huis de
regenpijp losgemaakt van het
riool. Wilt u net als Patricia en
Jaap uw regenpijp afkoppelen?
Kijk dan eens naar de subsidie
die
we
hiervoor
hebben:
w w w. b e r g e n d a l . n l / s u b s i d i e afkoppelen-regenpijp.
Patricia: ‘We houden het regenwater nu vast in onze tuin. Dat is goed
voor de natuur en we hoeven in
droge zomers minder vaak te
sproeien. Dat scheelt weer in het
watergebruik. Alle kleine beetjes
helpen!”’

Het gemeentehuis is vanwege Hemelvaart gesloten op donderdag 26 mei
en vrijdag 27 mei. Op Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni, is het
gemeentehuis ook gesloten.

Hoe hebben Patricia en Jaap het
aangepakt?
Patricia en Jaap laten het water op
drie plekken in een grindbak lopen.

Patricia in haar achtertuin. Hier loopt de regenpijp over in een gootje van
dakpannen. Onder de dakpannen ligt een grindbak.
Ook hebben ze in de achtertuin nog
een gootje van dakpannen

Ze vonden het allemaal heel erg
meevallen. “’We zijn er twee ochtenden mee bezig geweest. Het is
wel belangrijk dat je van te voren
goed nadenkt hoe je het aan wilt
pakken. En dat je alle spullen in
huis hebt. Zoals een dop om het
riool af te sluiten.’’

■ Meld u aan voor de nieuwsbrief
Bedrijvig Berg en Dal
Wilt u op de hoogte blijven van al
het ondernemersnieuws? Meld u
dan aan voor de nieuwsbrief
Bedrijvig Berg en Dal. Zo blijft u
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van
economische zaken, recreatie en
toerisme.

nieuwsbrief Bedrijvig Berg en Dal’.
Wij voegen uw mailadres dan toe
aan de lijst.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Meld
u
aan
via
www.bergendal.nl/nieuwsbrieven.
Klik hier op de knop ‘Inschrijven
Het gootje van dakpannen.

Sociaal Team Berg en Dal

■ Spreekuren 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 kunt u terecht?
De inloopspreekuren zijn op 6 plaatsen in onze gemeente. Hieronder ziet
u waar. Kijk 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

gemaakt om het water meer naar
de tuin te leiden.

Tips en hulp
Wilt u tips voor het afkoppelen? Of
hulp bij het aanvragen van de subsidie? Neem dan contact op met
onze regenwateradviseur. De adviseur is bereikbaar via e-mail
afkoppelen@bergendal.nl of telefoon 06 – 58 07 61 83. Meer informatie op www.bergendal.nl/subsidie-afkoppelen-regenpijp.

■ Kom 22 mei naar de presentatie van de nieuwe
Struingids Berg en Dal
Op zondag 22 mei komt de Struingids Berg en Dal
uit. In deze gids staat informatie over de natuur, het
landschap en de cultuur van het gebied ten oosten
van Nijmegen. Ook staan er nieuwe wandelroutes
in met mooie kaarten en informatie. Kom ook naar
de presentatie van de gids op 22 mei om 13.00 uur
in de Waard van Kekerdom aan de Weverstraat 94
in Kekerdom.
Na de presentatie van de gids kunt vanaf 14.00 uur
gratis mee op excursie in de Millingerwaard (vanuit de
Waard van Kekerdom). Volwassenen kunnen met een
gebiedsdeskundige op pad en kinderen met de makers
van de gids. Om zeker te zijn van een plek, kunt u zich
aanmelden voor de excursies bij Martine Norden
(m.norden@bergendal.nl).
Wat staat er zoals in de gids?
In de gids neemt ecoloog Gijs Kurstjens u bijvoorbeeld
mee in 30 jaar natuurontwikkeling in de Millingerwaard.
Kinderen kunnen met opdrachten op ontdekking in het
bronnenbos en natuurlijk steken we de grens over met
een Duivelsberg en Duffeltroute. Boswachter Twan
Teunissen geeft tips om de uiterwaarden van de
Ooijpolder in te duiken. Verder onder andere nog de
Romeinse limes, op pad met de kuddebeheerder en de
blik van een kunstenares.
Waar verkrijgbaar?
De Struingids is na 22 mei op diverse plekken te koop
voor € 3,50. Onder andere via www.struingids.nl en bij
VVV Groesbeek (zie de actuele lijst op struingids.nl).
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Mededelingen
De mededelingen van deze week gaan over onderstaande adressen. De mededelingen in dit huis-aan-huisblad zijn géén formeel
juridische bekendmakingen. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Meer informatie over deze mededelingen vindt u op
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. U kunt zich via die pagina ook abonneren op de e-mailservice. Zo blijft u op de hoogte van
bekendmakingen in uw buurt.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Brederostraat 1, vervangen dakkapel (aanvraag)
▪ Hazeldonklaan 12, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Plataanstraat 7, bouwen van een opbouw aan de zijkant van de
woning (verleend)
▪ Rijksstraatweg 60, verbouwen/renoveren schuur (verleend)
▪ Rijksstraatweg 77, plaatsen zwembad (verleend)
▪ Rijksstraatweg 178, schilderwerkzaamheden aan pand (aanvraag)
Berg en Dal
▪ Kwakkenbergweg 150, transformeren/ombouwen voormalige
hoofdgebouw van Vijverhof naar 72 appartementen (aanvraag)
▪ Nassaulaan 1, extra rioolaansluiting ter hoogte van schuur
(aanvraag)
▪ Oranjelaan, diverse huisnummers, renoveren daken en vervangen
voordeuren (aanvraag)
▪ Oude Kleefsebaan 65, kap boom (verleend)
Groesbeek
▪ Nabij Biesseltsebaan 30, uitvoeren van werkzaamheden i.v.m.
bouwrijp maken van vier kavels (verleend)
▪ Bredeweg 63d, plaatsen zonnepanelen (aanvraag)
▪ Bruuk 19, uitbreiden woning (verlengen beslistermijn)
▪ Gooiseweg 5, realiseren erker voorgevel (verleend)
▪ Nabij Grafwegen 8, tijdelijk plaatsen woonunit (verleend)
▪ Hoflaan 11 en 11a, wijzigen verleende vergunning naar groepswoning
voor 7 zelfredzame personen (verleend)
▪ Kapittelland 2a, aanleggen 2 padelbanen bij R.K.V.V. Rood-Wit
(weigering)
▪ Ketelstraat 1, tijdelijk plaatsen houten afscherming (verlengen
beslistermijn)
▪ Klein Amerika 7b, bouw woning (aanvraag)
▪ Lage Horst 6, verbouwen schuur tot agrarisch kinderdagverblijf (van
rechtswege verleend)
▪ Molenweg 15, kap boom (aanvraag)
▪ Stekkenberg 26, verbouwen woning, vernieuwen dak en plaatsen
dakkapellen (verleend)
▪ Vijverweg 11 en 13, ophogen dak en vervangen en plaatsen
dakkapellen (verlengen beslistermijn)
▪ Wylerbaan 7, realiseren erfafscheiding (verleend)
Heilig Landstichting
▪ Petruslaan 19, verbouwen/uitbreiden woning (verleend)
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■ Training voor bestuurders van verenigingen en
stichtingen
Kom naar de inspiratieavond op 24 mei
Het besturen van een vereniging
of stichting is de afgelopen jaren
steeds complexer geworden. Het
vraagt steeds meer van bestuurders. We willen bestuurders van
verenigingen en stichtingen
ondersteunen. Daarom starten
we deze zomer een trainingstraject. Heeft u interesse? Geef u
dan op voor de inspiratiebijeenkomst op dinsdag 24 mei. Stuur
voor 18 mei een mail naar
j.derks@bergendal.nl.
De inspiratieavond is de eerste stap
in het trainingstraject. De inspiratieavond vindt plaats in de raadzaal
van
het
gemeentehuis
in
Groesbeek. De avond begint om
19:00 uur en duurt tot ongeveer tot
21:30 uur. Spreker is Daniel Klijn,
auteur van ‘Besturen met een visie’
en ‘Verenigingen veranderen’.
Programma trainingstraject
Het programma van het trainingstraject is als volgt:
▪ Start met inspiratieavond op 24
mei.
▪ 4 weken de tijd om gratis deel te
nemen aan de e-learning en de
online toets.
▪ 6 weken de tijd om u gratis te

laten registeren als RVVB erkend
verenigingsbestuurder.
▪ Evaluatiegesprek met beleidsmakers en verenigingsbestuurders
die hebben deelgenomen.
Goed bestuurdersschap
Met de inspiratieavond en het trainingstraject krijgen bestuurders
inzicht in wat goed bestuurdersschap is en hoe ze dit in de praktijk
kunnen toepassen. Dit doen ze aan
de hand van een gedragscode en
een e-learning. Het traject wordt

afgesloten met een toets. Als u
daarvoor slaagt kunt u zich gratis
laten registreren als erkend verenigingsbestuurder bij het RVVB.
Alle verenigingen en stichtingen
De inspiratieavond en de training
Professionalisering verenigingen /
stichtingen zijn bedoeld voor alle
verenigingen en stichtingen in de
gemeente. We organiseren de
inspiratieavond en de training
samen met het Register voor
Verenigingsbestuurders (RVVB).

■ GGD vaccineert in onze gemeente op 19 en 25 mei en
op 1 juni
De GGD vaccineert op donderdag 19 mei in het Kulturhus in
Beek. Op woensdag 25 mei in het
gemeentehuis in Groesbeek
(ruimte ‘Millingen’). En op
woensdag 1 juni in Kulturhus
Den Ienloop in Millingen aan de
Rijn. Telkens van 16.00 tot 20.00
uur.
Er wordt geprikt zonder afspraak. U

Leuth
▪ De Hogekamp, diverse huisnummers, renoveren dak en vervangen
voordeuren (aanvraag)
▪ Steenheuvelsestraat 39, plaatsen reclamezuil (aanvraag)

kunt dus gewoon binnenlopen voor
een coronavaccinatie. Neem wel
een geldig identiteitsbewijs en uw
mondkapje mee. GGD-medewerkers geven ter plaatse voorlichting
over het vaccineren. Natuurlijk blijft
vaccineren uw eigen keuze.
Wie kunnen er langskomen voor
een coronavaccinatie?
Iedereen vanaf 12 jaar die nog

geen 1e of 2e coronavaccinatie
heeft gehad kan langskomen.
Kinderen van 12 t/m 16 jaar hebben
toestemming nodig van de ouders
om zich te laten vaccineren. Heeft u
corona gehad? Dan moet er minimaal 8 weken tussen zitten voordat
u uw prik kunt halen.
Ook alle 18+ ers zijn welkom voor
een boosterprik. En 60+ ers voor de
extra boosterprik. Voor de boosterprik is het belangrijk dat er minimaal 3 maanden zit tussen uw laatste vaccinatie of coronabesmetting.
Heeft u vragen?
Er staan medewerkers voor u klaar
om al uw vragen te beantwoorden.
Heeft u prikangst? Dat komt vaker
voor dan u denkt! Geef dit aan bij
de GGD-medewerkers, zij helpen u
hier graag bij.

Millingen aan de Rijn
▪ Heerbaan 161, realiseren aanbouw en zonnepanelen aan achterzijde
en plegen van onderhoud (aanvraag)
▪ Heerbaan 166, wijzigen bestemming detail naar wonen (aanvraag)
▪ Heerbaan 169, bouw woning met garage, berging en veranda
(verlengen beslistermijn)
▪ Heerbaan 186, aanvraag brandveilig gebruik hotel Millingen (buiten
behandeling stellen)
▪ Molenveld 20, legaliseren van een aangelegde in- en uitrit met poort
(aanvraag)
▪ Rembrandtstraat 34, realiseren erker (aanvraag)
▪ Zeelandsestraat 34a, intrekking omgevingsvergunning voor het
tijdelijk plaatsen van een stacaravan (aanvraag)

Meer weten?
Bekijk
alle
informatie
ggdgz.nl/regiotour.

Ooij
▪ Kruisstraat 34, verbouwen/uitbreiden woning (verlengen
beslistermijn)

■ Andere ophaaldagen afval en openingstijden
milieustraten door Hemelvaartsdag en Pinksteren

Ruimtelijke Ordening en Milieu

Op Hemelvaartsdag op donderdag 26 mei en op Tweede
Pinksterdag op maandag 6 juni
haalt Dar geen afval op. Op deze
dagen zijn de milieustraten
gesloten. Door de feestdagen
kan het zijn dat Dar uw afval op
een andere dag ophaalt dan u
gewend bent.

Ontwerpbestemmingsplan
▪ Zeelandsestraat 65, Millingen aan de Rijn
---------------------------------------------------------------------------------------------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 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.

Weten wanneer Dar langskomt?
Kijk op uw digitale afvalwijzer via
www.dar.nl/afvalwijzer of download
de Dar app. Zo heeft u altijd uw persoonlijke afvalwijzer bij de hand! U
kunt in de app instellen dat u een
seintje krijgt, wanneer u welk afval
aan de straat kunt zetten.

op
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■ Servicepunten Burgerzaken in
polder dicht in juli en augustus
De Servicepunten Burgerzaken in de polder zijn in de maanden juli en
augustus gesloten. In het schema hieronder ziet u wanneer de servicepunten in 2022 geopend zijn.
Bij de servicepunten kunt u terecht voor bijvoorbeeld het doorgeven van
een verhuizing binnen Nederland of aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen. De servicepunten werken volledig op afspraak.
U kunt een afspraak maken via onze website www.bergendal.nl. Zoek op
‘servicepunten’.
Openingstijden 2022
Dinsdagen van 9.00 tot 12.00 uur
Millingen, den Ienloop
24 mei, 21 juni, 6 september, 4 oktober,
(Heerbaan 115)
1 november, 29 november
Kulturhus Leuth
31 mei, 28 juni, 13 september, 11 oktober,
(Reusensestraat 4)
8 november, 6 december
Dorpshuis De Sprong Ooij 7 juni, 20 september, 18 oktober,
(Prins Bernhardstraat 3)
15 november, 13 december
Kulturhus Beek
14 juni, 27 september, 25 oktober,
(Roerdompstraat 6)
22 november, 20 december

Waarvoor kunt u bij de servicepunten terecht?
U kunt bij de servicepunten terecht voor de volgende producten (geen
spoedaanvragen):
▪ Aanvraag van paspoort en identiteitskaart (geen vermissing)
▪ Aanvraag van rijbewijs (alle soorten, maar geen militair rijbewijs of buitenlands rijbewijs en geen vermissing)
▪ Ophalen en betalen formulier voor de gezondheidsverklaring (voor rijbewijs)
▪ Aanvragen en ophalen verklaring omtrent het gedrag
▪ Aanvragen en ophalen uittreksel burgerlijke stand
▪ Aanvragen en ophalen attestatie de vita ((internationaal) bewijs van in
leven zijn)
▪ Aanvragen en ophalen uittreksel BRP
▪ Doorgeven van een verhuizing binnen Nederland
▪ Legalisering handtekening
▪ Aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK)

■ Bedrijven en scholen: voor 18 mei
aanmelden voor gescheiden
inzameling verpakkingen!
Vanaf 1 januari 2023 kunnen bedrijven en scholen hun verpakkingsafval
gratis gescheiden laten afhalen. Dat bekent minder gemengd bedrijfsafval,
meer recyclen en bovendien scheelt het in de kosten. Schrijf u voor 18 mei
in via www.afvalgoedgeregeld.nl.

■ Meld u aan voor de nieuwsbrief
Om de twee weken staat ons gemeentelijke nieuws in de Rozet. U
kunt het nieuws ook wekelijks ontvangen via onze digitale nieuwsbrief. Meld u aan!
Hoe kunt u zich aanmelden?
Aanmelden is makkelijk. Ga naar www.bergendal.nl/nieuwsbrieven en klik
op 'Inschrijven voor de algemene nieuwsbrief van de gemeente'.

www.bergendal.nl
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■ Geldzorgen: ‘Ik had er slapeloze nachten van.’
Anja (58) kwam in de financiële problemen toen
haar dochter weer tijdelijk bij haar in kwam wonen.
Gelukkig zocht ze snel hulp voor haar geldzorgen.
Heeft u ook geldzorgen? Er is hulp. Bel met het Sociaal
Team Berg en Dal, 024 -751 6520 (werkdagen tussen
9.00 en 14.30 uur). Kijk voor meer informatie op
www.achterdevoordeur.net.
Het verhaal van Anja
“Mijn dochter had problemen met haar man en kwam
tijdelijk met haar kindje bij mij wonen. Natuurlijk vang je
je kind dan op. Mijn dochter werkt en betaalde af en toe
mee aan de boodschappen. En toen kreeg ik bericht
van de Belastingdienst dat ik alle huurtoeslag over het
vorige jaar moest terugbetalen en dat ik nu niets meer
kreeg. Dat kwam door het inkomen van mijn dochter,
die bij mij inwoonde. Ook kreeg ik bericht van Munitax
en BSR dat ik geen kwijtschelding meer kreeg.”
“Ik kan niet rondkomen zonder huurtoeslag en heb al
helemaal geen geld om de huurtoeslag terug te betalen. Ik wilde mijn dochter er niet mee lastig te vallen. Zij
had al problemen genoeg door haar moeilijke echtscheiding.‘’
“Ik had er slapeloze nachten van en kreeg veel hoofdpijn. Via mijn huisarts kwam ik bij de gemeente. Bij
schuldhulpverlening hebben ze alles op een rij gezet
en een betalingsregeling getroffen met de
Belastingdienst.’
‘’Ik wist niet dat het inkomen van een inwonend meerderjarig kind bij de Belastingdienst meetelde bij mijn
inkomen. Doordat zij bij mij inwoonde had ik geen recht
meer op huurtoeslag. Toen ik dit aan mijn dochter uit-

legde, ging zij meteen een maandelijkse bijdrage betalen. Ook hielp ze mee met het terugbetalen van de
huurtoeslag. Wat een opluchting.”
De naam en de foto van Anja zijn niet echt. Het verhaal
wel. Zo respecteren wij de privacy.

17 mei 2022
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Hoe wilt u dat Ooij, Beek, Millingen, Groesbeek en de andere
mooie dorpen in Berg en Dal er in 2040 uitzien?
Eerder gaven ongeveer 540 deelnemers al hun mening via een enquête.
We willen graag met u verder praten over woningbouw, duurzaamheid, de
toekomst van ons fraaie landschap en andere onderwerpen. Door middel van
een aantal voorwerpen dagen we u tijdens de avonden uit om aan te geven wat
uw ideeën zijn.
Zo maken we samen met u de zogenoemde omgevingsvisie. Dat is een plan dat
iedere gemeente moet maken. In dat plan geven we aan wat we in de toekomst
willen met onze dorpen en het buitengebied.

Hoe kunnen we de balans tussen Vindt u dat uw dorp moet groeien Hoe kunnen we duurzame energie
inzetten voor de ontwikkeling van
natuur, gebruik en beleving in de en waarom wel of niet?
uw dorp?
buitengebieden verbeteren?

OMGEVINGSTOUR - BERG EN DAL
7 juni

Ooij Dorpshuis De Sprong 18:00 - 19:30

7 juni

Leuth Vriendenkring 20:30 - 22:00

8 juni

Kekerdom Kulturhus Kekerdom 18:00 - 19:30

8 juni

Millingen a/d Rijn OEV-1 20:30 - 22:00

13 juni

Buitengebieden heuvels Mallemolen 18:00 - 19:30

21 juni

Buitengebieden polders Vriendenkring 20:30 - 22:00

23 juni

Beek Ubbergen Kulturhus Beek 18:00 - 19:30

23 juni

Berg en Dal Dorpshuis Kerstendal 20:30 - 22:00

27 juni

Groesbeek Mallemolen 18:00 - 19:30

27 juni

Heilig Landstichting Dorpshuis De Bosduivel 20:30 - 22:00

29 juni

Breedeweg De Sleutel 18:00 - 19:30

29 juni

De Horst Dorpshuis De Slenk 20:30 - 22:00

Aanmelden is niet
nodig. Wilt u meer
weten over de
omgevingstour?
Kijk op
samenbergendal.nl
of scan de QR-code.

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

SENIOREN

Spaces van Wil
Nieuw op de website van Wil Gipman:
30 april weer bezoek aan Persingen en
4 mei de uitgebreide herdenking vanaf
Kitty de Wijze-plein naar de
Stevenskerk en stille optocht naar het
Traianusplein met veel bezoekers en
uitgebreide Kransleggingen. Museum
Koekkoekhuis in Kleef wordt gerestaureerd en er was nog de mogelijkheid
om het te bezoeken. Wat nog komt is
Kunst in Persingen en op 21 mei de

17 mei 2022
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KBO Gelderland speld voor Sjef Wieland uit Ooij

jubileumboekpresentatie van OEV die
haar 120 jaar jubileum viert.
10 mei 2022 Bezoek aan het Koekkoek
Museum in Kleef
4 mei 2022 Doden herdenking in
Nijmegen
30 april 2022 Variatie kunst in Kerkje
van Persingen
Alles terugkijken: Vul op Internet in
Spaces van Wil

KBO Ooij voorzitter Sjef Wieland heeft zijn functie als voorzitter van de KBO afdeling Ooij om gezondheidsredenen per
1 mei 2022 beëindigd. Omdat hij jarenlang voor de vereniging aan het werk is geweest, heeft het bestuur bedacht om
namens alle leden van de KBO Ooij een onderscheiding bij
de “KBO Gelderland” voor hem aan te vragen. Het liefst
hadden ze natuurlijk de gouden speld gehad, maar die wordt
niet meer gemaakt. Het werd de zilveren speld met gouden
rand. Het mooiste zou zijn, als Sjef deze onderscheiding zou
krijgen op zijn verjaardag: 7 mei. En dat lukte. De afspraak
werd gemaakt met één van zijn zonen. En zo togen de vicevoorzitter en secretaris, samen met de fotograaf op 7 mei
naar de Erlecomsedam.
De deur werd geopend door Bets, zijn vrouw, die ook aangenaam verrast was met het bezoek. Na de felicitaties, vanwege zijn verjaardag, nam de vice-voorzitter Arnold
Wulterkens het woord. Hij benoemde Sjef als een sterke persoonlijkheid, die altijd klaar staat voor de medemens: speciaal de oudere. Sjef is jarenlang penningmeester van de KBO
Ooij geweest. De laatste tien jaren bekleedde hij de functie
van voorzitter. Op grond daarvan had hij ook zitting in de
seniorenraad van onze gemeente Berg en Dal. Daarna werd
Bets gevraagd om bij Sjef de speld op te spelden, wat een
emotioneel moment werd. Sjef kreeg de oorkonde nog uitge-

Foto: Bert Roodbeen
reikt, die bij de speld hoort en Bets kreeg een prachtige bos
bloemen.
Na een kop koffie met wat lekkers erbij, nam de delegatie
van de KBO afscheid en wensten Bets en Sjef namens alle
leden van de KBO nog een hele fijne verjaardag.

Activiteiten KBO Beek
Beeld van Barend Cornelis Koekoek

Theo Wieland uit Leuth 90 jaar
Zondag 8 mei vierde Theo Wieland uit Leuth, samen met familie en vrienden en
met muziek van Theo van Blitz, zijn 90ste verjaardag. Van harte gefeliciteerd!

Wies en Riny Berendsen-Hermsen
60 jaar getrouwd

KBO Beek grote fietstocht, “uitnodiging” voor 27 mei
Verslag KBO Beek fietstocht van vrijdag 29 april
De eerste fietstocht na de winterstop zit er al weer op.
Klokslag 10.00 uur vertrok de groep van de parkeerplaats bij
het Tunneltje in Beek naar Lingezegen. Een natuurterrein vol
verrassingen tussen Nijmegen en Arnhem. De tocht ging via
de Waalbrug naar Lent, vervolgens via natuurpark Doornik
naar Bemmel. In Elst stond de koffie met gebak klaar.
Onderweg hebben we nog een bezoek gebracht aan de Kapel
op de Heuvel. Vanaf Elst hebben we de tocht voorgezet via
de Linge en Lingezegen (lunchstop) naar Huissen met vergezichten over de Rijn richting Postbank op de Veluwe.
Vanaf Huissen langs de Rijndijk naar Angeren. Ondertussen
op een bankje met uitzicht genoten van een fruithap. De
route hebben we vervolgd richting Haalderen, Bemmel richting de Waal, daar werden we opgewacht bij een beeldhouwer voor een expositie van zijn werk. Met uitzicht op de
Groenlanden bij Ooij zijn we naar restaurant Zijdewinde
gefietst voor de afsluiting van de dag.
We keken met voldoening terug op de fietstocht en mogelijk
gemaakt door de KBO Beek. Vanaf april-oktober worden er
maandelijks op de laatste vrijdag van de maand een fietstocht
georganiseerd. De eerstvolgende fietstocht is in mei.
Gerard de Bruin organiseerde deze toch waarvoor hartelijk
dank.
KBO Beek grote fietstocht “uitnodiging” voor 27 mei
Vrijdag 27 mei de grote fietstocht onder leiding van Magda
Hectors, als dochter van de fietsenmaker uit Malden bekend
met fietsen en alles wat daar bij hoort. Magda heeft een
mooie tocht uitgezet, er ligt de deelnemers iets fraais in het
verschiet. De start is om 10.00 uur vanaf het tunneltje.
U bent nog actief, fietsen is uw passie, ga dan mee met de

Foto: Gerard de Bruin
grote fietstocht, succes verzekerd, onderweg wordt u een
prima KBO Beek verzorging aangeboden.
Informeer eens bij de deelnemers van de grote fietstocht, zij
popelen om u de verhalen van onderweg te vertellen. Magda
veel plezier en succes.
Anke Schraven en Rikie Willems hebben samen besloten de
grote fietstocht van vrijdag 24 juni voor hun rekening te
nemen. Dank jullie wel dames succes ermee.
Iedere maandagmiddag vanaf 13.00 uur, start bij het tunneltje brengen Mieke en Gerrit naar de mooiste plekjes in de
omgeven
KBO Beek agenda;
donderdag 19 mei uitstap Lunteren. Donderdag 9 juni fotomiddag in de brasserie.

KBO Beek themamiddag ” de Gebroeders van Limborch”
Donderdagmiddag 12 mei om 14.30 uur in hotel `t Spijker
waren de gebroeders van Lymborch, bij monde van Henk
van der Zand te gast bij de KBO Beek.Henk vertelde alles
over de grondleggers van de Nederlandse schilderkunst en de
wereldberoemde kunstwerken van de familie.We gingen
zo`n zes honderd jaar terug door de middeleeuwse gewelven
met fantastische beelden en verhalen uit die tijd, de artistieke levensloop van dit Nijmeegs talent aan het Franse Hof en
nog veel meer.
Het werd een hele fijne leerzame en gezellige middag voor
onze leden, wij zaten in gedachten in de middeleeuwen.Een
kopje koffie met iets lekkers bij het binnenkomen en in de
pauze een consumptie maakte deze educatieve middag compleet.

Burgemeester Mark Slinkman met het diamantenpaar Wies en Riny Berendsen
Wies (83) en Riny (80) BerendsenHermsen uit Millingen aan de Rijn
waren op 5 mei 2022 60 jaar getrouwd.
De zondag erna hebben ze het groots
gevierd in het van de Valk hotel in Lent.
De wettelijke huwelijksvoltrekking
vond op 4 mei 1962 plaats in het
gemeentehuis van Zevenaar en het kerkelijk huwelijk op 5 mei.
Wies was schipper op de Rijnvaart en
het echtpaar heeft geruime tijd aan
boord gewoond. Samen hebben ze ook
enige tijd aan de Mesdagstraat in
Millingen gewoond en daarna 43 jaar
in de Wethouder Arntsstraat in
Millingen. Sinds december 2021
wonen ze in een mooi appartement aan
de Rustenburgweg. Na 14 jaar op de
Rijnvaart te hebben gezeten, ging Wies
aan wal om als chef van de portiers en
beveiliging te werken in de
Pompekliniek te Nijmegen.
Op donderdag 5 mei kwam burgemeester Mark Slinkman bij Wies en Riny op
bezoek om hen te feliciteren met deze
belangrijke gebeurtenis. Namens de
gemeente had hij al een bloemstuk en

een kopie van hun trouwakte laten
bezorgen.
Het diamanten paar heeft zich vele
jaren ingezet voor pleegkinderen
(pleegzorg) en buiten hun eigen twee
dochters en een zoon, hebben ze ook
een pleegzoon. Ook hebben ze vijf
kleinkinderen, drie jongens en twee
meisjes.
Van harte gefeliciteerd!
Foto: Henk Baron

Gérard Tesser, voorzitter van de KBO Beek, voor alle
info 024 3226377

De KBO Beek doet meer voor haar leden, het gehele jaar
door. Ook op sportief gebied. Ook u kunt alle activiteiten
meemaken, als u nu voor € 20,=per kalender jaar lid wordt
van de seniorenvereniging van Beek, de KBO Beek.

Foto: René Hendriks

Dansavond Seniorencafé Burgerlust in OBG
NIJMEGEN. Staan de dansschoenen al
klaar? Dinsdag 24 mei gaan de voetjes
weer van de vloer in Seniorencafé
Burgerlust in OBG Nijmegen.
Sfeermakers Kees en Erich van der
Velden van het muziekorkest Jersey
maken er met hun gasten weer een
gezellige avond van. Toegang is gratis.
Ook nieuwkomers en alleengaanden
zijn meer dan welkom.

Seniorencafé Burgerlust organiseert
elke tweede en vierde dinsdag van de
maand een dans- en muziekavond in
OBG Nijmegen. De avonden zijn voor
60-plussers die houden van een dansje
en een praatje. Vaste entertainers staan
garant voor een gevarieerde en gezellige avond met foxtrot, wals; maar ook
beat en line dance horen tot het repertoire. Burgerlustvrijwilligers zorgen

Jaarlijkse zonnebloemloterij van start
GROESBEEK. Konden we vorig jaar maar een beperkte verkoop houden, dit jaar komen de lotenverkopers van
Zonnebloem regio Groesbeek weer op de oude vertrouwde
manier. In de periode van 15 mei tot 1 juli kunt u onze vrijwilligers verwachten. Voor €2,- koopt u een lot en maakt u
lokale activiteiten mede mogelijk. Er zijn mooie prijzen te
winnen, zoals een elektrische fiets, laptop of iPad cadeaubonnen of geldprijzen van 15,- tot 15.000,- euro.
Op maandag 10 oktober 2022 vindt op het Nationaal bureau
de trekking van de Zonnebloemloterij plaats.

En natuurlijk hebben we ook dit jaar een actie. Bij aankoop
van 5 loten, maakt u kans op een appeltaart van de
Buurtsuper Breedeweg.
Met de opbrengst van de Zonnebloemloterij kunnen we weer
leuke activiteiten organiseren voor onze gasten, zoals een
uitstapje, een dinerdag, kerstviering, een muziekmiddag etc.
Bedankt voor uw eventuele deelname.
Lotenverkoper gemist, dan kunt u contact opnemen met Rini
Cillessen tel. 06-14534271

beurtelings voor de bar, bediening en
(gratis) hapjes.
OBG Nijmegen
OBG is er voor iedereen die actief en
gezond wil leven en ouder worden.
OBG biedt hulp en zorg als het leven
niet meer vanzelf gaat. Het organiseert
activiteiten en helpt mensen elkaar te
ontmoeten.
Zo kunnen ze zoveel mogelijk blijven
doen wat ze leuk vinden en waar ze
goed in zijn.
Daarom stelt OBG het gezellige Grand
café graag open voor deze dansavonden. Niet alleen voor eigen bezoekers,
maar ook voor gasten van buiten.
Ervaar het zelf en loop eens binnen
voor een kopje koffie of een broodje.
Van harte welkom!
Seniorencafé Burgerlust, elke 2e en 4e
dinsdagavond tussen 19.30 en 22.30
uur, OBG, Prof. Cornelissenstraat 2,
6524 PJ Nijmegen. Zaal open vanaf
19.00 uur.
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Landelijke collecteweek Longfonds
“Op weg naar een wereld zonder astma”
Astma is nog steeds de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen in Nederland. Elke dag belanden
zeven kinderen stikbenauwd in het
ziekenhuis, iedere dag krijgen 50
kinderen de diagnose astma.
Bij 1 op de 5 kinderen met astma heeft
het ontstaan van de ziekte te maken met
luchtvervuiling. “Dat begint al in de
baarmoeder”, zegt directeur Michael
Rutgers van Longfonds. “De gezondheidsschade die dan al ontstaat en in de
jaren daarna, heeft een groot gevolg op
de rest van het leven. Gezonde lucht is
dus letterlijk van levensbelang.”
Landelijke collecteweek: 16 t/m 21
mei
Een longziekte heeft veel invloed op
een kind, het gezin en de omgeving.
Sporten, spelen of naar school gaan:

wat voor andere kinderen logisch is, is
dat vaak niet voor een kind met een
longziekte. “Wij willen dat geen enkel
kind meer astma heeft. Daarom halen
we tijdens de landelijke collecteweek
zo veel mogelijk geld op om wetenschappelijk onderzoek naar astma te
versnellen”, zegt Michael Rutgers.
Landelijke collecteweek
We willen samen op weg naar een
wereld waar kinderen geen astma meer
krijgen. Een wereld waar kinderen
opgroeien en spelen in gezonde lucht.
Een wereld waarin iedereen vrij kan
ademen. Daarom halen duizenden vrijwilligers tijdens de collecteweek geld
op. Online via whatsapp en social
media, met een QR-code én uiteraard
met de collectebus. Voor meer informatie: https://www.longfonds.nl/helpmee/collecte-2022.

WELZIJN

Tweede Alzheimer Café in gemeente
Berg en Dal gaat van start
MILLINGEN. Woensdag 8 juni a.s. is
de aftrap van het tweede Alzheimer
Café binnen de gemeente Berg en
Dal.Onder de naam Alzheimer Café
Ooijpolder en Omstreken. Plaats van
handeling is het Gasthuis in Millingen,
Willibrordusstraat 1. Het Café begint
om 14.30 uur, de zaal is al open om
14.00 uur. Het programma eindigt om
16.00 uur en het onderwerp voor dit

eerste Café in het Gasthuis is "vergeetachtigheid of dementie?". Dit onderwerp wordt ingeleid door specialist
ouderengeneeskunde Marleen van
Casperen. Zij is werkzaam bij
Verpleeghuis Kalorama.
Mensen met dementie, hun familie,
vrienden, buren maar ook alle anderen
met belangstelling voor het onderwerp
worden van harte uitgenodigd. De toe-

Zaterdag 14 mei was er weer een Repair Café
in het Kulturhus in Beek. De organisatie
meldde een rustig Repair Café met 20 reparaties. Opvallend was dat er twee bezoekers
achter elkaar binnen kwamen met dezelfde
achternaam en allebei met een kapotte radio.
Ze waren, bij navraag, geen familie. Ze gingen allebei tevreden naar huis met een werkende radio.
Er was ook een mooie oude staande lamp die
met creatieve oplossing ook weer werkend
mee naar huis kon. Lief was ook dat een
vaste bezoekster aan kwam met vijf bosjes
tulpen voor de medewerkers. Het volgende
Repair Café is op 11 juni.
Foto: Henk Baron

Bingo met
vleesschalen

Oproep
inlogcodes.
Wij werken volgens de geldende regels
van het RIVM. Je hoeft je niet vooraf
aan te melden. Aanleveren van artikelen is op eigen risico. SWOM en haar
vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk
gesteld worden voor eventuele schade.
Het volgende Repair- en Internetcafé is
op zaterdag 25 juni.
Het Repair- en Internetcafé is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen
Millingen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de coördinator,
tel.0481-431105 of mail swom@hetnet.nl

Oekraïners ontvangen voor
lunch bij Oortjeshekken
Op dinsdag 10 mei zijn de Oekraïense bewoners van de pastorie in Leuth gastvrij
onthaald onder het genot van een heerlijke lunch door de eigenaar van
Oortjeshekken. Met ook een fraai zonnetje was er even wat afleiding van de dagelijkse zorgen.

Welkom in het Alzheimer Café op 8
juni vanaf 14.00 uur in het Gasthuis in
Millingen aan de Rijn.

Tulpen voor medewerkers Repair Café Beek

Repair- en Internetcafé Millingen
Repair- en Internetcafé op
zaterdag
28
mei
in
Kulturhus Den Ienloop
Millingen
Op zaterdag 28 mei is weer
het maandelijkse Repair- en
Internetcafé in Millingen aan
de Rijn. Je bent welkom van
10.00-12.00uur in Kulturhus
“Den Ienloop”, Heerbaan 115.
Kom even langs met kleine
elektrische apparaten voordat je naar de
DAR rijdt. Misschien krijgen onze vrijwilligers het apparaat samen met jou
weer aan de praat.
Ook kleine reparaties aan kledingstukken zijn bij de vrijwilligers in goede
handen.
De reparaties zijn gratis, materiaalkosten zijn voor eigen rekening. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Wil je hulp bij het werken met en
instellen van iPad/tablet, laptop, ereader of mobiel?
Ook dan zien wij je graag bij het
Repair- en Internetcafé. Neem je eigen
apparaat mee en eventueel benodigde

gang is gratis en vooraf aanmelden is
niet nodig. Wilt u méér informatie over
het nieuwe Alzheimer Café in
Millingen dan kunt u bellen met 0614373523 of een mailbericht sturen
naar eijsjes@upcmail.nl

Deelnemers tuintjesmarkt gezocht
Op zaterdag 2 juli as. van 11.00 tot
16.00 uur is de Stichting Berg en Dals
Bloei voornemens een grote tuinverkoop te organiseren voor en door inwoners van het dorp Berg en Dal.
Hierbij is het de bedoeling dat dorpsbewoners vanuit hun voor- of achtertuin
spulletjes verkopen, zoals boeken, platen, cd’s, kleding, babyspulletjes, brocante en al wat dies meer zij.
Deelnemers kunnen zich voor zaterdag
11 juni as. aanmelden via: info@ber-

gendalsbloei.nl
De kosten bedragen 5 euro, op de dag
zelf te voldoen.
Dus wilt u uw zolder of schuur opruimen en uw spullen een tweede leven
gunnen, meld u dan tijdig aan voor
deze rommelmarkt.
Te zijner tijd worden de te bezoeken
adressen bekend gemaakt en kunt u
gaan snuffelen naar leuke koopjes en
een gezellige dag beleven in uw eigen
dorp.

GROESBEEK. Op zaterdag 28 mei
organiseert de vogelvereniging De
Gekleurde Zanger weer een gezellige
bingoavond met vleesschalen, fondueschalen, rollades en tassen boodschappen, waaronder een supervleesschaal.
Deze bingo wordt gehouden in:
Wijkcentrum Op de Heuvel, Ericastraat
39 te Groesbeek.
De zaal is open om 19.00 uur en de
aanvang is om 20.00 uur
Er worden 18 rondes gespeeld en één
super ronde.
Een grote kaart kost € 10.Tot ziens op zaterdag 28 mei 2022

Financiële fraude? Daar trap ik niet in!
“Daar trap ik echt niet in, in Whatsapp
fraude”, aldus 1 van de bezoekers van
het Alzheimercafé in Groesbeek. Op 2
mei ging het over financieel veilig
ouder worden. En diezelfde bezoeker
vertelde dat ze er toch bijna in was
getrapt, in dat appje dat van haar zoon
leek te zijn, die even een klein bedragje nodig had.
Ellen van Broekhoven, jurist bij ZZG
zorggroep, komt dit tegen en nog veel
meer ellende rondom de ouder wordende mens in een ingewikkelde samenleving. Van Broekhoven zorgde voor een
duidelijk verhaal over financieel veilig
ouder worden.
Zo sprak ze over fraude via WhatsApp
en de mail. Fraudeurs gaan slim te
werk en spelen in op je emoties. Ellen:
“Maak alleen geld aan je kinderen over
wanneer je ze daarover gesproken hebt.
Laat je niet opjagen, klik niet op links
die je niet vertrouwt, waarschuw je

eigen bank. En let op, een bankmedewerker komt niet naar uw huis. Een
bank vraagt nooit om je pas op te sturen. Het fenomeen phishing is ook zo
iets. Het betekent ‘hengelen’ en er
wordt gehengeld naar persoonlijke
informatie.”
Ook het ‘Levenstestament’ kwam aan
de orde. Waarom een testament bij
leven? Omdat je daarmee de regie
houdt over je leven. Je legt, wanneer je
nog gezond bent, vast wie jouw belangen behartigt en wat die belangen zijn.
Zo kan de ander in jouw geest handelen, wanneer jij dat niet meer kunt.
Financieel misbruik van ouderen. Het
komt vaker voor dat u denkt. De Lokale
alliantie Berg en Dal vraagt aandacht
voor dit probleem. Vermoedt u financieel misbruik, meld dit dan. Dit kan op
verschillende manieren. Bel Veilig
Thuis, 24 uur per dag bereikbaar via

het gratis telefoonnummer 0800-2000.
Iedereen kan een melding doen, familieleden, buurtgenoten, vrienden, collega’s en professionals. Je kunt ook contact opnemen met het Sociaal Team
Berg en Dal via nummer: 024-751
6520. Of een mail sturen naar sociaalteam@bergendal.nl
Meer informatie is te vinden op de
websites:
Lokale alliantie Berg en Dal Financieel
veilig
ouder
worden
www.bergendal.nl, www.veiligbankieren.nl, www.notaris.nl/levenstestament, www.anbo.nl, www.dementie.nl
en www.goedvertegenwoordigd.nl
De avond werd muzikaal opgeluisterd
door het vaste duo ‘Woarumnie’. Zij
zullen ook bij het volgende
Alzheimercafé aanwezig zijn, op 4 juli.
Dan is het thema muziek. Hierover
later meer.

Nog grote misverstanden rondom euthanasie
Koffie met… aanvragen zorg
LEUTH. Op maandag 23 mei organiseert mantelzorg Berg en Dal een informatieve bijeenkomst over het aanvragen van zorg.

team gemeente Berg en Dal vertelt over
aanvragen van zorg. Over zorg zonder
indicatie, via zorgverzekeraar of op
indicatie via WMO of WLZ

Als mantelzorger sta je altijd klaar voor
degene die jij verzorgt, maar er kunnen
momenten komen dat je dit niet meer
alleen kan. Er is van alles mogelijk aan
zorg, met vrijwilliger en met professionals. Maar waar moet je zijn ? Hoe
vraag je zorg aan, wat is een indicatie?
wat is er mogelijk?
En wie betaalt de zorg?
Ook het kopje koffie ontbreekt deze
keer 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.

Maandag 23 mei Kulturhuis Leuth ,
Reusensestraat 4, 6578 AR Leuth. De
zaal is om 13.30 open, het programma
start om 14 uur en duurt tot 15.30 uur.
Mieke Nieuwenstein van het sociaal

Aanmelden
Wil je graag komen? Meld je dan een
week vooraf aan via
info@mantelzorgbergendal.nl of 085
0406066.
Heb je vooraf specifieke vragen die je
graag besproken wilt hebben? Die kun
je bij aanmelding doorgeven.
Meer informatie over Mantelzorg Berg
en Dal is te vinden op www.mantelzorgbergendal.nl

AMSTERDAM. Twintig jaar na de invoering van de
euthanasiewet bestaan in Nederland nog veel misverstanden over de praktijk. Er is vooral veel onduidelijkheid
over de vraag wanneer je in aanmerking komt voor
euthanasie en welke stappen nodig zijn om het aan te vragen. Dat blijkt uit representatief onderzoek van de
Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde
(NVVE) onder twaalfhonderd Nederlandse 40-plussers.
Over het algemeen staan 40-plussers positief tegenover
euthanasie, met name omdat zij zelf willen beslissen over het
eigen levenseinde. Bijna de helft van de ondervraagden geeft
aan wel eens ervaring te hebben gehad met euthanasie.
Hoogopgeleide 40-plussers en 40-plussers die in hun leven te
maken hebben gehad met euthanasie staan positiever tegenover euthanasie. Slechts 7% van de respondenten staat er
negatief tegenover. Bij deze groep speelt het geloof een
belangrijke rol in de motivering.
Dodelijke ziekte en dementie
Bijna de helft van de 40-plussers denkt dat je alleen euthanasie kunt krijgen als je ernstig ziek of terminaal bent.
Bovendien denkt de helft van de respondenten dat euthanasie niet mogelijk is als je aan dementie lijdt. Dit is echter wél
mogelijk. Een euthanasieverzoek kan worden gedaan bij
dementie en ook bij ondraaglijk psychisch lijden.
Bestuursvoorzitter Fransien van ter Beek van de NVVE:
“Het belangrijkste in het geval van dementie is dat je je wensen tijdig bespreekt met je huisarts en vraagt hoe deze tegenover euthanasie staat. Een schriftelijk euthanasieverzoek kan

uiteindelijk de doorslag geven als je zelf niet meer in staat
bent je wensen kenbaar te maken.”
Medisch dossier
Er bestaat ook veel onduidelijkheid over de stappen die
nodig zijn om euthanasie aan te kunnen vragen. Bijna 1 op
de 5 respondenten denkt dat een arts verplicht is om mee te
werken aan een euthanasieverzoek. Dat klopt niet; een arts is
daar niet toe verplicht en kan medewerking weigeren. Maar
de arts is wel het belangrijkste aanspreekpunt als het gaat om
euthanasie.
Daarnaast geeft bijna een derde aan dat een levenstestament
bij de notaris nodig is om euthanasie te kunnen krijgen. Nog
eens 30% geeft aan niet te weten of dit nodig is. “De notaris
is niet de partij die hierover besluit; dat schept verkeerde verwachtingen”, aldus Fransien van ter Beek. “Een euthanasieverzoek hoort thuis in het medisch dossier, bij de arts.”
Campagne over belangrijkste misverstanden
De onderzoeksresultaten bevestigen diepgewortelde misverstanden over wat er volgens de euthanasiewet kán en mág.
De NVVE krijgt er dagelijks mee te maken. “Dit gaf ons
aanleiding om de belangrijkste misverstanden naar buiten te
brengen in de campagne die op 12 mei van start gaat.
Daarmee willen we mensen prikkelen om na te denken over
hoe het écht zit”, aldus Fransien van ter Beek. “Want euthanasie is niet vanzelfsprekend. Daar moet je zelf de belangrijkste stappen voor zetten. En dat begint met de juiste kennis.”
Kijk voor meer informatie op nvve.nl/misverstanden .
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Proef de natuur: Vitam bereidt
lunch met lokale oogst Voedselbos
Sinds vorig jaar kunnen de koks van
bedrijfscateraar Vitam de eerste ingrediënten, die het resultaat zijn van de
samenwerking met Stichting Voedselbosbouw Nederland, verwerken in de
lunchgerechten in hun restaurants.
Vitam werkt het liefst met zo lokaal
mogelijk geteelde, duurzame en gezonde ingrediënten in haar bedrijfsrestaurants. Daar draagt de oogst uit de
Voedselbossen aan bij. Sinds 2018
werkt de ondernemende cateraar samen
met Stichting Voedselbosbouw Nederland. Een voedselbos is een vitaal ecosysteem dat is ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met als
doel voedsel te produceren volgens de
wetten van de natuur. Dat leidt tot duurzame, volledig ecologisch verbouwde
producten. Sinds deze maand kookt
ook chef Louis Panken in het Vitamrestaurant van VGZ in Arnhem met
producten
uit
het Voedselbos
Ketelbroek in Groesbeek. Van Chinese
meidoornbes tot pimpernoot, alles
wordt verwerkt tot verrassende, duur-

Louis Panken, kok bij Vitam, plukt
producten in het Voedselbos .
zame en gezonde lunchgerechten.
Op woensdag 11 mei was er een presentatie en proeverij in en van
Voedselbos Ketelbroek. Kok Louis
Panken plukte producten voor een vers
bereide lunch en Wouter van Eck, de
beheerder van het voedselbos, gaf uitleg.

17 mei 2022

Wandelen zonder drempels
Op dinsdag 10 mei is de nieuwe
wandelfolder “Wandelen zonder
drempels” gepresenteerd in restaurant de Thornsche Molen te
Persingen.
Het eerste exemplaar van de nieuwe
routefolder is uitgereikt aan de wethouder van toerisme van de gemeente Berg
en Dal, Sylvia Fleuren. Na de overhandiging werd buiten symbolisch gedemonstreerd hoe het is om geen drempels te hebben op voetpaden.
In de folder zijn zes wandelroutes
“zonder drempels” opgenomen. Mooie
routes door natuur en stad om onze bijzondere regio te ontdekken, ook voor
mensen met een beperking. De wandelroutes zijn gericht op gezinnen met
jonge kinderen, op ouderen en op mensen met een fysieke beperking. De routes variëren van 1,5 tot 7 kilometer en
sommige zijn te koppelen, waardoor
vier dagen wandelen voor iedereen toegankelijk wordt.
Wandelen is enorm populair geworden
in de coronaperiode. Alleen of met het
gezin, met familieleden of met vrienden, we trokken erop uit om te genieten

van natuur, ontspanning en samenzijn.
Het Rijk van Nijmegen kiest ervoor om
een toegankelijke regio te zijn, een
inclusieve regio. In het kader van het
project ‘Zorgeloos op vakantie’ zijn
afgelopen jaren vele toeristische bedrijven getest en opgenomen in de
Ongehinderd app. En ook de openbare
ruimte is getest op toegankelijkheid.
Resultaat hiervan zijn onder andere
deze zes wandelroutes.
De wandelroutes zijn gericht op gezinnen met jonge kinderen, op ouderen en
op mensen met een fysieke beperking.
De routes variëren van 1,5 tot 7 kilometer en sommige zijn te koppelen,
waardoor vier dagen wandelen voor
iedereen toegankelijk wordt.
De routes zijn gratis verkrijgbaar bij de
VVV in Groesbeek en bij diverse verblijfsaccommodaties in de regio. De
route wordt uitgegeven door de
Stichting Toerisme & Recreatie
(STER) Berg en Dal en is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Berg en
Dal, Stichting Vrienden op de Fiets,
Gelderse Sport Federatie en Uniek
Sporten Regio Nijmegen.

Vleermuisexcursie Ooijpolder
Het 5000 soortenjaar in de Gelderse Poort vordert gestaag. Begin mei staat de teller op al meer dan 2700 dier- en plantsoorten! Wil je ook een keer mee op pad om
leuke soorten te zien? Op 18 mei wordt er een vleermuisexcursie georganiseerd.
Deze excursie is een uitgelezen kans om vleermuizen te zien, te horen en om meer
te weten te komen over de leefwijze van vleermuizen. Vleermuizen zijn nachtdieren met een verborgen levensstijl maar in deze excursie gaan we naar de verblijfplaatsen en foerageergebieden van vleermuizen kijken. De excursie gaat op zoek
naar vleermuizen rond het waterrijke Wylerbergmeer (https://waarneming.nl/locations/7602/) en in het naastgelegen dorp Beek. We starten om 21:15. Opgeven
onder vermelding van je naam en telefoonnummer bij jiri@jirivanderdrift.nl
Meer informatie over het 5000 soortenjaar is te vinden op
www.soortenjaargeldersepoort.nl

Beschuit met muisjes op
Millings ooievaarsnest
Het Millingse ooievaarspaar Hannelore en Hendrik heeft sinds vorige week vier
ooievaarsjongen. Beide ouders vliegen van zonsopgang tot zonsondergang af en
aan met voedsel wat ze uitbraken in hun nest. Voornamelijk wormen en kleine
insecten eten de jongen uivers. De voor verteerde maaltijden laten de jongen zich
goed smaken. Het is aandoenlijk om te zien hoe beide ouders hun kroost verzorgen. Als alles mee zit zullen de jonge uivers eind juli/begin augustus uitvliegen.
Foto: Roland Gesthuizen

Afronding crowdfundactie
zwarte stern
Maandag 9 mei vond de afronding
plaats van de crowdfundactie
‘Bescherm de zwarte stern’. De actie is
enkele jaren geleden opgezet door het
Buitenfonds
samen
met
Staatsbosbeheer met als doel geld in te
zamelen voor nieuwe nestvlotjes voor
deze bijzondere vogel. Om de succesvolle afronding van de actie te vieren
werden in klein besloten gezelschap
samen met een schoolklas van ’t
Bijenveld uit Leuth vlotjes klaargemaakt en neergelegd in de Oude Waal
nabij Nijmegen.

scheer. Deze plantensoort is mede door
het verslechteren van de waterkwaliteit
enorm afgenomen. Door afname van
natuurlijke broedplaatsen is de zwarte
stern nu een bedreigde vogelsoort in
Nederland. Om te voorkomen dat deze
vogel hier op termijn helemaal niet
meer voorkomt plaatst Staatsbosbeheer
nestvlotjes. En met succes! Al jaren is
er sprake van een stabiele populatie van
ongeveer 140 broedpaardjes in de
Gelderse Poort. Ook wordt gewerkt aan
de terugkeer van natuurlijk broedmateriaal zoals krabbenscheer.

De zwarte stern
Elk jaar keert begin mei de zwarte stern
terug naar de Gelderse Poort. Zwarte
sterns zijn vogels van ondiepe, zoete tot
brakke moerassen en wateren. De vogel
overwintert aan de kust van WestAfrika, meer dan 4000 kilometer hier
vandaan. Vroeger was deze soort algemeen, maar sinds de jaren vijftig van de
vorige eeuw zijn de aantallen hard achteruit gegaan.

Crowdfunding
De huidige nestvlotjes waren aan vervanging toe. Hiervoor was veel geld
nodig.
De
boswachters
van
Staatsbosbeheer
zijn
met
het
Buitenfonds in 2016 een crowdfunding
gestart. Met de actie is ruim 15000 euro
opgehaald. Genoeg voor nieuwe, duurzamere vlotjes die weer vele jaren mee
kunnen.

Nestvlotjes
Oorspronkelijk broedt de zwarte stern
op drijvende planten zoals krabben-

Staatsbosbeheer en het Buitenfonds
zijn alle donateurs en betrokkenen erg
dankbaar voor hun steun en bijdragen
de afgelopen jaren.

Foto: Peter Hendriks

Nationale Molendagen
Afgelopen weekend, 14 en 15 mei,
waren het de nationale molendagen.
Ook de Thornschemolen deed daar aan
mee. Bezoekers konden de molen
bezoeken en kennis maken met het vak
van molenaar. Buiten stonden kraam-

pjes opgesteld en Wilbert Verriet was er
met zijn schapen, welke door schaapscheerder Gerrit Crum geschoren werden. De belangstelling was groot voor
deze dagen.
Foto: Henk Baron

Gerrit Crum scheert de schapen nabij de Thornsche Molen

Job en Lori uit Ooij getrouwd
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Feest?
Ja! We hebben wat te vieren! Hoi!
SVO is kampioen. Hartstikke goed, we
gaan lekker feesten zondagmiddag 8
mei.
Maar helaas, dat viel tegen. Het begon
wel goed, met sport en springkussens
voor de kids. Maar al gauw kwam er
een knalharde muziekdreun die over
het hele Ooij dorp galmde.
Niemand kon een ander nog verstaan.
Er viel dan ook niks meer te doen
behalve wat meebrallen met de stamp
'muziek'. Maar na een uur of vier was
daar ook wel de lol af, hoewel de man
met de microfoon onvermoeibaar door
bleef brullen.
Is dat nou een feest ? Kunnen we nog
wel feesten???
Hoe deden we dat vroeger eigenlijk ?
Wat was eigenlijk feest?
Iets met lekker eten, geen kroketten of
zo. Gezellig kletsen misschien?
Dansen. Echt dansen bedoel ik . NIet
alleen mee-stampen met de dreun.
Hadden we zelfgebakken taarten of
andere hapjes. Kon je zelf worstjes
roosteren of zo ? Waren er echte goede
spelletjes voor de kinderen?
Werd er echt live muziek gemaakt, zonder electro versterking, misschien?
Door de dorpelingen zelf. Het ging dus
heel anders.
Wat een armoede ! Wie hier geen tinitus aan overhoudt, en dan heb ik het
niet over de aanwonenden alleen, heeft
echt geluk gehad.
Ik vind het zeer jammer dat Hollanders
alleen nog maar kunnen brullen.
En dat ze dat dan 'feest' noemen.
H. Peters

Azijn
Heerlijk, het is lente en ik loop genietend van de zon en de bloemen door
Millingen. Wat zingen de vogels uitbundig en wat ruikt het weer heerlijk…
Zuur! Want er zijn weer heel wat
bewoners met grote jerrycans azijn in
de weer geweest. Dat zure spul is heel
effectief in dood maken. Onkruid,
insecten, mos, niks overleeft de zure
douche. Met een regenbui sijpelt het
zuur verder naar beneden, waar het
meer slachtoffers maakt. Wormpjes,
schimmels, boomwortels en alles wat
de grond vruchtbaar maakt en vochtig
houdt, gaat eraan.

Logisch dat het verboden is om azijn
als onkruidbestrijder te gebruiken. Het
RIVM waarschuwt zelfs voor de negatieve gevolgen op de luchtwegen. Het is
daarom best schandalig dat de Albert
Heijn in Millingen die grote jerrycans
zo’n prominente plek geeft in de winkel, zonder waarschuwing of iets. Of
denkt Albert Heijn nou echt dat die
grote jerrycans gebruikt worden om de
badkamer schoon te poetsen?

Hard rijden in Beek
Altijd met z'n drietjes... Maar nu niet
meer. Eén van de mannetjes-eenden is
doodgereden. Ik vond hem afgelopen
weekend.

Zaterdagmiddag
trouwden
Job
Surminski en Lori van de Gevel in de
Waard van Kekerdom. Het huwelijk
werd voltrokken door de ambtenaar
van de Burgerlijke stand Tom
Erinkveld. De huwelijksplechtigheid
was eerder vanwege corona uitgesteld.

Na de plechtigheid werd er feest
gevierd in de Waard van Kekerdom.
Het echtpaar woont in de Prins
Mauritsstraat in Ooij en heeft twee kinderen.
Job en Lori, van harte gefeliciteerd!
Foto: Henk Baron

Als hier in de Waterstraat in Beek niet
zo hard gereden wordt, gebeurt dit niet
zo snel.
Jammer!
Met vriendelijke groet,
Jeanne Stoop

De Rozet
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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 (€12,50)
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

H. Missen en Misintenties
Woensdag 18 mei 9.00 uur H. Mis Beek
kl.Bartholomeus:
Hand.15,1-6,
ps.122,1-5, Joh.15,1-8.
Donderdag 19 mei 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Hand.15,7-21, ps.96,1-3.10,
Joh.15,9-11.
Vrijdag 20 mei 09.00 uur H. Mis
Millingen; Hand.15,22-31, ps.57,8-12,
Joh.15,12-17.
Zaterdag 21 mei 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Hand.16,1-10, ps.100,2.3.5,
Joh.15,18-21.
Zaterdag 21 mei 17.00 uur H. Mis
Beek (cantores Gregoriaans) - 6e zondag van Pasen C: Hand.15,1-2.22-29,
ps.67,2-3.5.6.8, Apok.21,10-14.22-23,
Joh.14,23-29.
Tilly en Frans Kersten Arts, Henny
Pijnenburg.
Zaterdag 21 mei 19.00 uur H. Mis Ooij
(orgel met samenzang) (zie boven)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Zondag 22 mei 10.30 uur H. Mis
Millingen (Dameskoor) (zie boven)
Fred van Eck.
Dinsdag 24 mei 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Hand.16,22-34,
ps.138,1-3.7c-8, Joh.16,5-11.
Woensdag 25 mei 09.00 uur H. Mis
Beek kl.Bartholomeus: Hand.17,15.2218,1, ps.148,1-2.11-14d, Joh.16,12-15.
Donderdag 26 mei 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel met samenzang);
Hemelvaart van de Heer. Vandaag geen
aanbidding. Hand.1,1-11, ps.47,2-3.69, Ef.1,17-23, of Hebr.9,24-28;10,1923, Lc.24,46-53.
Harrie Kasteel.
Vrijdag 27 mei 09.00 uur H. Mis
Millingen; Hand.18,9-18, ps.47,2-7,
Joh.16,20-23a.
Vrijdag 27 mei 19.00 uur Marialof
Millingen
Zaterdag 28 mei 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Hand.18,23-28, ps.47,2-3.8-10,
Joh.16,23b-28.
Zaterdag 28 mei 12.30 uur H. Mis
Millingen b.g.v. 75-jarig jubileum
Schutterij OEV (Cantorij) (lezingen zie
9.00 uur)
Zaterdag 28 mei 19.00 uur H. Mis Ooij
(Gemengd Koor Ooij) – 7e zondag van
Pasen C: Hand.7,55-60, ps.97,1.2b.6.
7c.9,
Apok.22,12-14.16-17.20,
Joh.17,20-26.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff,
Overleden ouders Verriet-van Steen,
Leo, Wim en Lies.
Zondag 29 mei 10.30 uur H. Mis
Millingen (Laurentiuskoor Kekerdom)
(zie boven)
Rita Megens-Janssen.
Dinsdag 31 mei 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth

Sef.3,14-18a, of Rom.12,9-16b,
Jes.12,2.3.4bcd.5-6, Lc.1,39-56.
Gedoopt:
Millingen: Milo Houkes op zondag 1
mei
Beek: Dae van Leur op zondag 8 mei
Overleden:
Millingen: Mevr. Annie Huisman 77
jaar. Tijdens de Uitvaartdienst op vrijdag 6 mei hebben wij afscheid van haar
genomen, waarna begrafenis op de
Vossengraaf.
Opening Cultureelhistorisch Informatiecentrum Het Laag
Op zondag 22 mei om 13.00 uur vindt
in de kerk van Millingen de opening
plaats van het Cultureelhistorisch
Informatiecentrum Het Laag, een initiatief van BIZ Millingen Centrum in
samenwerking met de parochie om toeristen én inwoners te boeien met allerlei exposities. Inmiddels zijn de daarvoor bestemde vitrinekasten geplaatst
in de kerk. De eerste expositie heeft als
thema: Bedrijvigheid op en aan het
water. Openstelling (vanaf 22/5) dinsdag, vrijdag en zondag 13.00-17.00
uur. Voor meer info: Roland
Gesthuizen 06-22449680 (18.30-20.00
uur) of www.millingseondernemers.nl
onder BIZ Millingen Centrum.
Parochieavond Beek Ooij Leuth: stenen en meer
Op maandag 23 mei
wordt in de Sprong in
Ooij van 19.30-21.30
uur (inloop vanaf
19.00 uur) voor met
name mensen uit
Beek, Ooij en Leuth een parochieavond
gehouden om met name in dit deel van
de parochie te bemoedigen, krachten te
bundelen en te komen tot opbouw, nu
corona voorbij is en twee van de drie
kerken in deze dorpen gesloten zijn.
Tijdens het eerste deel van de avond
informeert het parochiebestuur u over
een aantal (bouw)zaken in Ooij, Leuth
en Beek. Tijdens het tweede deel van
de avond gaan we onder begeleiding
van het Centrum van Parochie-spiritualiteit Nijmegen met elkaar in gesprek
over leven en geloof.
Opening Mariakapel Leuth 2 juli
Al tweeëneenhalf jaar wordt in de
Mariakapel in Leuth op de dinsdagavond om 19.00 uur de eucharistie
gevierd. Een gezongen Mis die goed
bezocht wordt. Na afloop is er koffie.
Een omvangrijke en kostbare verbouwing van de Mariakapel is onlangs
afgekeurd door het bisdom. Ten behoeve van de wekelijkse Mis aldaar en de

dagelijkse openstelling van de kapel
heeft het kerkbestuur nu besloten tot
eenvoudige aanpassingen. Binnenkort
wordt ter afscheiding van de kerk een
scheidingswand geplaatst, waardoor er
een kleine zijkapel bijkomt met tabernakel en beelden van Maria en Jozef.
De ‘sacristie’ wordt ook wat aangepast.
Op zaterdag 2 juli 18.30 uur wordt de
vernieuwde kapel officieel in gebruik
genomen met gebed en zang. Om 19.00
uur wordt in het Kulturhus verdergegaan met de viering van de eucharistie.
Aansluitend is er een samenzijn met
koffie en gebak en een drankje. Dat
hadden we nog te goed van het afscheid
van 11 juli 2020, toen we wegens corona na afloop van de afscheidsvieringen
niet mochten samenkomen. Rond deze
tijd wordt huis aan huis in Leuth een
fullcolour brochure van 28 pagina’s
verspreid met een blik op het verleden
en de toekomst.
4 mei: Paaskaars doormidden
Op 4 mei, bij de voorbereiding van
dodenherdenking in de kerk van
Millingen, werd per ongeluk de
Paaskaars omgestoten. Deze brak in
tweeën, bij het kruis in het midden.
Heftig toch, als je zoiets meemaakt met
een net nieuwe Paaskaars, de Paaskaars
die bovendien de verrezen Christus
symboliseert. Uitgerekend op 4 mei
doormidden. Op hetzelfde priesterkoor
hangen sinds 25 maart twee vlaggen
halfstok – die van Oekraïne en Rusland
– vanwege het drama wat zich daar nu
afspeelt, zoveel leed en ellende. Dat de
Paaskaars doormidden breekt op 4 mei
bij twee vlaggen die halfstok hangen,
lijkt aan te geven dat dit drama Jezus
Christus niet onberoerd laat. Diezelfde
dag nog heeft deze gebroken Paaskaars
bij deze twee vlaggen een definitieve
plaats gekregen, een gedeelte staand en
een gedeelte liggend. Een oude
Paaskaars is van ‘stal’ gehaald en heeft
het jaartal 2022 gekregen.

Heilige Communie in Millingen
Op zondagmorgen 8 mei deden elf kinderen de Eerste Heilige Communie in de
Sint Antonius van Paduakerk in Millingen aan de Rijn. Celebrant was Pastoor
Rudo Franken.

De kinderen die de Communie deden: Voorste rij Nia Janssen, Oskar en Vanessa
van Kraaij, Hugo van Dinther en Sara Janssen. Achterste rij Dex Venhoek, Lucas
van der Vegte, Yoeri Lemmens, Andreas Heno, Lois Baartman en Olivia
Oosterwijk.
Foto: Erik Hell (BD1 Media)

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Vieringen:
Zondag 22 mei, aanvang 10.00 uur
Voorganger ds. D. Stolk uit Nijmegen
Collecte voor Stichting Kruispunt te
Nijmegen
Zondag 29 mei, aanvang 10.00 uur

Ds. H. Kroesbergen uit Malden
Collecte voor Stichting Kruispunt te
Nijmegen
U kunt de diensten ook online beleven,
ga naar www.kerkdienstgemist.nl en
dan Groesbeek.

Vrijwilligersavond Cosmas en
Damianus: gezellig en grote opkomst

Noveen
Ook dit jaar organiseren we een
Pinksternoveen. Negen dagen lang bidden en zingen we om de komst van de
heilige Geest, elke dag een kwartiertje
om 20.30 uur. De Noveen begint op
Hemelvaartsdag 26 mei en duurt tot de
zaterdag voor Pinksteren, 4 Juni. Op
deze laatste dag zullen we in de kerk in
Millingen afsluiten om 20:30, ook via
livestream te volgen. Iedereen is welkom om mee te doen. Aanmelden kan
via m.g.b.oosterwijk@gmail.com
Nieuw parochieblad
Begin mei is de nieuwe uitgave van het
parochieblad uitgekomen. Wilt u het
parochieblad ontvangen bij u in de brievenbus en/of digitaal en hebt u dit nog
niet doorgegeven, dan kunt u dit graag
doorgeven: Schoolstraat 21, 6579 AN
Kekerdom
of
m.g.b.oosterwijk@gmail.com

GROESBEEK. De vrijwilligersavond
van de Cosmas en Damianusparochie
vorige week dinsdag was erg gezellig.
Er waren bijna 100 vrijwilligers naar
gebouw De Sleutel gekomen.
De muzikanten Theetje Bruuns en Wim
Gerritsen zongen mooie Groesbeekse
liedjes, samen met Doortje Kersten. De

Titus Brandsma heilig verklaard

Speciale bijeenkomst in
Titus Brandsma gedachteniskerk
Vanwege de Heiligverklaring van Titus
Brandsma was er op zondag 15 mei een
speciale bijeenkomst in de Titus
Brandsma gedachteniskerk aan het
Keizer Karelplein in Nijmegen.
Diverse gelovigen waren daar bij elkaar
gekomen om vervolgens in het naastgelegen gebouw gezamenlijk de
Heiligverklaring door paus Franciscus
op een groot scherm te volgen.
Titus Brandsma (1881-1942) was
priester, hoogleraar filosofie, columnist
bij de Gelderlander, verzetsman en is

‘Grootste Nijmegenaar aller tijden’. Hij
werd heilig verklaard omdat hij na zijn
dood een wonder verricht zou hebben:
de genezing van van de Amerikaanse
priester Micheal Driscoll bij wie in
2004 huidkanker geconstateerd werd.
Driscoll bad, naast zijn behandeling
door artsen, elke dag tot Brandsma en
in 2007 werd hij genezen verklaard.
Volgens de pauselijke medische adviseurs is dit wetenschapelijk onverklaarbaar: een wonder.
Foto: Eric van Haalen

drie pastores voerden een ludieke act
op, en schonken koffie en thee.
Deze avond was een fantastische opsteker voor de parochie.

Wandelingen
met Hemelvaart
en Pinksteren
Vanuit de Protestantse Gemeente
Nijmegen/Landwijk willen we de feesten van Hemelvaart en Pinksteren ook
met enkele wandelingen vorm geven.
Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei
wordt er een wandeling met overdenkingen door Marije Klijnsma, kerkelijk
werker, in de Hatertse Vennen georganiseerd. Start om 10 uur bij
Parkeerplaats de Diervoort, t.h.v.
Staddijk 17, 6603 LM Wijchen. Einde
van de wandeling rond 12 uur.
Loopafstand ongeveer 5 km.
Op 2e Pinksterdag, maandag 6 juni
start er twee keer een wandeling met
overdenkingen door Theo van Driel,
diaconaal werker, in Beek. U kunt starten om 10 uur of om 14 uur. Er is eerst
een korte bijeenkomst in de kleine
Bartholomeuskerk in Beek, Nieuwe
Holleweg 2, 6573 DX. Loopafstand
ongeveer 5 km, natuurlijk met enig
klimmen en dalen. Einde van de wandeling rond 12 uur en in de middag
rond 16 uur.
Bij de wandelingen op beide dagen is
iedereen welkom, die houdt van wandelen en daarbij ook stil wil staan bij
wat Hemelvaart en Pinksteren in deze
tijd nog aan betekenis kan hebben.
Informatie vragen en aanmelden voor
de Hemelvaartwandeling kan bij boukjenauta@hotmail.com en voor de
Pinksterwandelingen bij jvanderzande8@upcmail.nl Als je op tijd bent,
kun je natuurlijik ook spontaan aansluiten.
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Bij het Bevrijdingsmonument in Beek

4 mei herdenking

Op woensdag 4 mei herdacht Beek alle
militairen en burgers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in
en buiten het Koninkrijk der
Nederlanden zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De
herdenking was georganiseerd door de
Stichting Reünie Paratroepers bij het
Bevrijdingsmonument in het Lt. H.P
Foleyplantsoen.
Locoburgemeester Sylvia van de
gemeente Berg en Dal hield tijdens de
herdenking een toespraak en legde
namens de gemeente Berg en Dal,
samen met haar zoon, bloemen bij het
monument .
Twee leerlingen van de Havo Notre
Dame des Anges, Zoë Stronks en Lisa

Bij de Herdenkingsnaald
in Berg en Dal
Als eerste in de kerkdorpen in de
gemeente Berg en Dal herdacht het
dorp Berg en Dal woensdagavond 4
mei haar oorlogsslachtoffers bij de herdenkingsnaald
aan
de
Clarenbeekseweg.. Er waren bloemleggingen door diverse personen en instanties. Muzikale medewerking werd verleend door Edelweisz.
Foto Onno Swart

Fuchs, droegen een gedicht voor.
Muzikale medewerking werd verleend
door Kinderkoor De Biezenklank (van
de basisschool), muziekvereniging
K.N.A en het Zangkoor de Small
Stream & Rush Camp Carolsingers,
welk koor een Oekraïens lied ten gehore brachten. Ook KNA speelde een
Oekraïens lied.
Toon de Jong, de voorzitter van de
stichting Reünie Paratroepers leidde de
herdenking. Door diverse instanties en
verenigingen werden kransen en bloemen gelegd bij de beide monumenten.
Namens de gemeente Kranenburg,
Duitsland, werden bloemen gelegd
door Dr. Berta Heins, plaatsvervangend burgemeester van Kranenburg.

Op de Kitty de Wijzeplaats en het Traianusplein in Nijmegen
Op de Kitty de Wijzeplaats te Nijmegen
was de jaarlijkse dodenherdenking van
de Joodse slachtoffers uit de Tweede
Wereldoorlog. Naast burgemeester
Hubert Bruls van Nijmegen lazen diverse
mensen de namen voor van mensen uit
de Nijmeegse joodse gemeenschap die de
oorlog niet overleefden. Vervolgens werden de bloemstukken gelegd onder het
monument met namen van de slachtoffers.
Esther de Jong, de namen-lezer rechts op
de foto schreef hierover:
"Dit vind ik belangrijk. Op 4 mei lees ik
ieder jaar een deel van de lijst van

Sylvia Fleuren en Toon de Jong tijdens de dodenherdenking in Beek
Foto: Henk Baron
Foto: Henk Baron

Ook bij het oorlogsmonument op het Keizer Traianusplein
werd herdacht. Foto: Geert Timmer (Nieuws uit Nijmegen)

namen. De namen van meer dan 400 Joodse Nijmegenaren
die tijdens de tweede wereldoorlog vermoord zijn. Gevlucht,
verraden, vermoord. Vanwege ras en afkomst. Mijn overgrootouders zaten hier ook bij. Door hun namen hardop uit
te spreken, worden zij nooit vergeten. We zeggen: 'ik hoop dat
het nooit meer voorkomt'. Helaas leven we nog steeds in een
tijd van oorlog, rassenhaat en discriminatie. Landjepik en
dictatoriaal narcisme. Het enige wat ik kan doen is hierbij
stil staan en liefde voelen voor de slachtoffers van toen en
nu. En dank aan alle mede-namenlezers voor het in stand
houden van de nagedachtenis aan hen: zij die niet mochten
terugkeren."

Op de Canadese Begraafplaats in Groesbeek
Op de Canadese oorlogsbegraafplaats in Groesbeek vond op woensdag 4 mei de
jaarlijkse dodenherdenking plaats. Namens de gemeente Berg en Dal was daar
burgemeester Mark Slinkman aanwezig.
Foto: Piet Spanjers

In en nabij de Hubertuskerk in Ooij
In ooi begon de herdenking met een H.
Mis in de Hubertuskerk met medewerking van pastoor Rudo Franken, waarna de plechtigheid buiten bij het oorlogsmonument werd voortgezet.
Medewerking werd verleend door
schutterij Eendracht Ooij en harmonie
de Ooijse Toekomst. Namens de
gemeente Berg en Dal was wethouder
Annelies Visser aanwezig. Buiten was
de regie in handen van Geert Verweij.
Annelies visser deed een woordje en
kinderen van groep 8: Niek Janssen,
Feline Vermeulen en Silas van de
Mosselaar hadden elk een gedicht. De
kinderen legden ook de krans neer
namens het kerkbestuur.

Bij Kulturhus Den Ienloop in Millingen aan de Rijn
De dodenherdenking in Millingen aan de Rijn begon om 19.00 uur in de Sint
Antonius
van
Paduakerk met
optredens van
Vivace en fanfare St. Cecilia.
Daarna volgde
een stille tocht
r i c h t i n g
Kulturhus Den
Ienloop. Bij het
o o r l o g s m o n ument
aldaar
werd om 20.00
uur herdacht.

Foto: Herman Leensen

In Leuth
De herdenking in Leuth kreeg na de
coronaperiode een iets andere vorm. Er
werd wel verzameld bij het Kulturhus
waar Willem Schenk de toehoorders
vertelde over de Maria plaquette, een
geschenk van onderduikers in de
school áán de school. Hij kwam uit de
oude witte school, en kreeg een prominente plaats in het Kulturhus bij de herdenking van 75 jaar bevrijding. Vox
Virorum was erbij aanwezig om een
stemmig lied ten gehore te brengen.
Er volgde een stille tocht richting het
Kerkplein. De monumenten kregen in
de twee jaar ook een nieuwe plaats
omdat het kerkgebouw en de pastorie
verkocht zijn. Het kerkbestuur Maria
ten Hemelopneming heeft aan de stichting 4 mei herdenking Leuth een stukje
grond aan het Kerkplein aangeboden en
de monumenten verplaatst. Er kwam
zelfs een monument bij: een steen met
verschillende vormen en kleuren welke
symbool staat voor de soldaten die
gevochten hebben in de WOII in het
gebied rondom de Thornsche molen en
de Zandpol en hun leven op het slagveld hebben gelaten. Hun namen staat
erbij geschreven. Het is de wens van
het comité om deze nog te verfraaien.
Na de last post en de kranslegging werden er gedichten voorgedragen door

Foto’s:
Gijs Kroes

Sven Arens, leerling van basisschool ’t
Bijenveld en Marie Booltink.
Wethouder Mw. I. van der Scheur sprak
namens de gemeente Berg en Dal.
Medewerking was er door een afvaardiging van muziekvereniging DES, Les
Alouettes, de Sokkenummers en
Schutterij De Vriendenkring.
Bij de herdenking waren daarnaast vele

Foto: Han van den Brink
belangstellenden aanwezig uit Leuth,
maar zeker ook erbuiten. Het overtrof
de verwachtingen van het comité. De
herdenking werd beëindigd met het
Wilhelmus. Vervolgens werden de uitgedeelde bloemen bij de graven gelegd
en keerde iedereen huiswaarts.
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Nieuws uit Nijmegen
Ongeval Centraal Station
Hulpdiensten rukten dinsdag 10 mei
massaal uit naar een ongeval op het
Hoofdstation van de Spoorwegen in
Nijmegen. Een persoon was door een
trein aangereden. Brandweer, ambulances, politie en een traumahelikopter
werden gealarmeerd.
Door dit incident op het spoor van het

station in Nijmegen reden er dinsdag
urenlang geen treinen van en naar
Nijmegen. Het ging om een persoon
die op de rails was terechtgekomen en
was aangereden door een trein. Hij is in
zorgwekkende toestand overgebracht
naar het ziekenhuis.
Foto: Eric van Haalen

Lente-Fair
Wees welkom bij de Lente-Fair op
zaterdag 21 mei (11.00-17.00 uur) en
op zondag 22 mei (11.00-14.30 uur) in
en voor de Antonius van Paduakerk. Op
de Lente-Fair vindt u spullen die
gemaakt of verzameld zijn door de
gemeenschap.
Op de zondag is er om 14.30 uur een
afscheidsconcert als afsluiting van de
fair. De gevarieerde muziek wordt verzorgd door mensen die betrokken zijn
bij de gemeenschap. Het concert is gratis, maar u kunt een vrijwillige bijdrage
betalen.
Antonius van Paduakerk, Groesbeekseweg 96. Info: www.avpnijmegen.nl

Benefietboekenmarkt in
de Stevenskerk

KZNM Lenteconcert
Op zondag 22 mei geeft het Nijmeegs
Mannenkoor het jaarlijkse Lenteconcert in de Molenstraatkerk
(Molenstraat 37, Nijmegen), welkom
vanaf 2 uur, aanvang half drie. Te gast
is de sopraan Fenna Ograjensek (foto,
Hulsberg NL, 1979). Ze woonde vier
jaar in Amerika waar ze onder andere
was verbonden aan de Florida Grand
Opera in Miami, is getrouwd en heeft
twee kinderen. Fenna is een veelgevraagde en veelzijdige zangeres. Ze
voelt zich als een vis in het water in
opera- en concertrepertoire, maar zet
ook graag haar tanden in kamermuziek
en nieuwe composities van hedendaagse componisten. Fenna staat bekend om
haar warme stemgeluid, muzikaliteit en
connectie met haar publiek.
Koninklijke
Zangvereeniging
Nijmeegs Mannenkoor staat sinds 2006
onder leiding van Dion Ritten

Een korte samenvatting van m’n beleving als volgt;
Ben in contact gekomen met
Oekraïners tijdens het Oekraïns volkslied enige weken geleden aan de
Waalkade. Daaruit zijn vriendschappelijke contacten ontstaan die begonnen
op ‘n terras met ‘n drankje daarna -aanvankelijk in m’n appartement- maar
gezien de uitbreiding van de groep -die
we inmiddels Taalmaatjes noemen- ben
ik nu (met assistentie van 2 buurvrouwen Luus en Wilma en ‘n invalster
Diny) Taalmaatje gestart voor ‘n groep
(12 tot 15 prs.) Oekraïners-vluchtelingen 1 middag per week op het
Kerkschip KSCC bij Aalmoezenier Van
Welzenis.
Afgelopen vrijdag hebben we met de
Taalmaatjesgroep een fietstocht naar
Roosje van Ooij (de Vlietberg) de fietsen zijn beschikbaar gesteld door Ben
Meij Tweewielers Beek. Roosje van
Ooij schonk gratis koffie en thee. Ook
wat lekkers erbij werd gesponsord.

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.
Datum: vrijdag 20 mei, 20.00- 22.00u
Locatie: De Warmoes, Griftdijk Noord
11, Lent. Toegang: vrij en gratis

Vrede van Nijmegen Penning
voor Frans Timmermans
Vanwege zijn inzet voor vrede en
samenwerking in Europa is op 12
mei 2022 in Concertgebouw De
Vereeniging te Nijmegen de zesde
Vrede van Nijmegen Penning 2022
toegekend aan Frans Timmermans.

Zaken het laudatio uit, waarna burgemeester Bruls de Vrede van Nijmegen
Penning aan Frans Timmermans overhandigde. Frans Timmermans sprak
vervolgens
de
Vrede
van
Nijmegenlezing uit.
Foto gemeente Nijmegen

Frans Timmermans staat pal voor
de rechtsstaat en maakt zich al
jaren sterk voor internationale
samenwerking en het belang van
internationale instituties voor het
oplossen van problemen.
Momenteel is Frans Timmermans
vicevoorzitter van de Europese
Commissie en werkt hij aan de
Green Deal, om op Europees
niveau de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.
Tijdens de uitreiking sprak minister Hoekstra van Buitenlandse

Foto: F. Ograjensek

Herdenkingsconcert - Koor Hatikwa

(Kerkrade) en is verantwoordelijk voor
het totale concert. Achter de vleugel
neemt een andere professional plaats:
Véron Joustra. Toegangsbewijs: € 15,Te bestellen: via pm-kznm@live.nl.
Vrije zitplaatsen.

Taalmaatje Oekraïners
Omdat ik woon aan de Waalhaven heb
ik zicht op de twee cruiseschepen in de
Waalhaven waar Oekraïnse vluchtelingen worden opgevangen.

Op Hemelvaartsdag (donderdag 26
mei) en de vrijdag en zaterdag erna
organiseert de Stadskerk Nijmegen een
boekenmarkt in de Stevenskerk. De
opbrengst van de markt gaat volledig
naar Caminul Phillip, een opvanghuis
voor kansarme kinderen in Boekarest,
Roemenië. Van romans tot kunstboeken, van thrillers tot kinderboeken,
theologie, zingeving en hobby. Met
prijzen vanaf 50 eurocent! Let op: pinnen is niet mogelijk. Donderdag 26 mei
12.00 - 17.00 uur, vrijdag 27 mei en
zaterdag 28 mei 10.30 - 17.00 uur.

Lezing Humanistisch Verbond

Zonnetrein Nijmegen met tocht door
Nijmegen staat op de rit. Een muzikale
middag met optredens ligt vast.
Op beide Cruiseschepen worden de
Oekraïners weliswaar heel goed opgevangen en verzorgd. Af en toe ‘n klein
verzetje tussendoor zal hopelijk hun
leven wat vrolijker kleuren.
Met kippenvel bezorgende verbazing,
ervaar ik hoe bereidwillig m’n landgenoten zijn om medewerking te verlenen
bij genomen initiatieven die zéker
genoemd mogen worden.
Met dank aan; - KinderboekenwinkelNijmegen.nl; - Aalmoezenier
ván Welzenis; - Kerkschip SKCC;
- Ben Meij tweewielers; - Terras Roosje
van Ooij; - Zonnetrein Nijmegen;
- Stichting Steen en Natuur; - Zonnetrein Ooijpolder; - SingerGertje Nuenen; - Singer Songwriter Paul de Graaf
Door de enthousiaste en spontane
medewerking van genoemde bedrijven
en personen geeft je dat ook een boost.
We kijken uit naar onze fietstocht morgen.
Door: FG

Gezelligheidskoor
De 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:
maandag 23 mei 2022. Info: Marinus,
tel: 0610748973.

Gezellige
Dansmiddag 50+
Zondag 22 mei is er een gezellige dansmiddag in Wijkcentrum de Biezantijn,
Waterstraat 146, Nijmegen.
Aanvang 14.00 uur
Zaal open om 13.30 uur
Live-muziek m.m.v Perry Stekhuizen
Entree €3.- incl hapje
Wees welkom.

Algemene
Ledenvergadering
Huurdersvereniging Accio
Op zaterdag 21 mei vindt in het Oud
Burgeren Gasthuis (OBG), Prof.
Cornelissenstraat2 in Nijmegen de
Algemene Ledenvergadering van huurdersvereniging Accio plaats. De bijeenkomst begint om 13.30 uur en eindigt
om 16.00 uur. De bijeenkomst is toegankelijk voor leden van Accio, maar is
van belang voor alle 16.000 huurders
van Talis.
Voor het jaarverslag en informatie over
Accio kunt u terecht op:
www.hv-accio.nl.

Zondag 29 mei Aanvang 14.30 uur
Locatie: Dorékerk, Prof. Regoutstraat 23 6524 RZ Nijmegen
Het concert is een eerbetoon aan de 200
Nijmeegse Joden die tijdens de grote
razzia te Nijmegen in de nacht van
17/18 november 1942 zijn opgehaald
en vrijwel allemaal vermoord zijn.
Hieronder negen leden van één gezin;
zij zullen door een koorlid worden
geportretteerd dmv gedichten en teksten.
Koor Hatikwa, o.l.v. dirigent-gitarist

Gerard Schoren, zal dit omlijsten met
liederen uit haar Joods repertoire.
In de nazit is er ruimte voor ontmoeting
en uitwisseling en wordt een wandtegel
en een namen plaquette onthuld.
Reserveren: maak € 7,50 over op
rekening:
NL80 RBRB 0955202310
t.n.v.
Hatikwa Nijmegen, o.v.v. “Concert 29
mei 2022” en uw naam en emailadres.
Of €10 contant bij ingang van de zaal
(open vanaf 14.00). Studenten gratis
toegang.

Pelita’s Indische Literaire Salon 29 mei

Met Lidy Nicolasen en Otto de Kat
Dit keer zijn twee schrijvers te gast die
hun sporen in de literatuur hebben verdiend: Lidy Nicolasen en Otto de Kat.
Beide auteurs ontdekten pas laat het
onderwerp Indië. Dit rijpingsproces
resulteerde in twee prachtige boeken:
Een onverschrokken leven en Het uur
van de olifant. Beide werken kregen
goede recensies in de (dag)bladen. Het
is dan ook een genoegen hen te mogen
verwelkomen in Pelita’s Indische
Literaire Salon.
Lidy Nicolasen (1949) is verbonden
aan de Volkskrant en schreef eerder De
eeuw van Sonja Prins over dichteres
Sonja Prins die zich aan het begin van
de vorige eeuw ontpopte van burgerkind tot revolutionair. Daarvoor verscheen De geuzendochter, een historische roman over Kiste Trui en de slag
van de Mokerhei. Ook Dame met hoed
en Dagboek van een verslaggeefster
kregen goede kritieken. In haar nieuwste boek Een onverschrokken leven vertelt zij het verhaal van Fernanda
Willekes MacDonald die begin jaren
twintig van de vorige eeuw een
bekrompen christelijk milieu achterliet
en naar Nederlands-Indië vertrok. Daar
zou zij het sociale onrecht bestrijden en
bleef actief tot voorbij de Japanse
bezetting.
Otto de Kat is het pseudoniem van Jan
Geurt Gaarlandt (1946), oprichter van
Uitgeverij Balans. Hij begon laat met
schrijven en publiceerde in 1998 Man
in de verte gevolgd door De inscheper.
Daarna volgden onder meer Bericht uit

Berlijn en De eeuw van Dudok. Zijn
jongste boek is getiteld Het uur van de
olifant en speelt zich af tegen de achtergrond van de Atjeh-oorlog (eind 19e
eeuw) in Nederlands-Indië. De hoofdpersoon wordt achtervolgd door nachtmerries waarin hij de slagveldverschrikkingen opnieuw doormaakt. De
romans van Otto de Kat werden vertaald in het Engels, Frans, Italiaans en
Zweeds.
Beide schrijvers lijken ogenschijnlijk
geen directe banden met Indië te hebben. Daarom des te interessant te horen
hoe Peter van Riel naar hun motieven
vraagt tijdens de:
Indische Literaire Salon, 29 mei
Oud Burgeren Gasthuis, Nijmegen
Tijd: 13:00-16:00 uur, Entree: 5 euro
Aanmelden (verplicht):
steunpuntnijmegen@pelita.nl
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Nieuws uit Nijmegen
Officiële overdracht familiearchief De Bourbon de Parme
naar Radboud Universiteit
Op maandag 9 mei overhandigde prins
Carlos de Bourbon de Parme (links op
de foto) zijn familiearchief aan het
Katholiek Documentatie Centrum
(KDC) en de Radboud Universiteit te
Nijmegen. Met studenten, onderzoekers en vertegenwoordigers van de universiteit en de Spaanse ambassade
werd het belang van deze collectie voor
toekomstig onderzoek naar de moderne
Europese geschiedenis verkend.
Het grote meertalige archief is naar
schatting 50 meter lang en bevat waardevol materiaal, zoals nog nooit eerder
ontsloten bronnen over de turbulente
politieke geschiedenis van het 20e
eeuwse Spanje; handgeschreven, pauselijke brieven die zelfs bij het Vaticaan
niet bekend zijn; correspondentie tussen de adellijke families in Europa uit
de 19e en 20e eeuw en een rijke foto-

collectie met tienduizenden foto’s vanuit de hele wereld uit begin 20e eeuw.
Het archief zal naar verwachting in de
komende twee jaar bij het KDC geïnventariseerd worden, waarna het voor
onderzoek beschikbaar is.

Zilveren Waalbrugspeld voor
Frans Hendriks
Frans Hendriks (76) heeft op dinsdag
10 mei bij N.E.C in Nijmegen de
Zilveren Waalbrugspeld opgespeld
gekregen door burgemeester Hubert
Bruls voor zijn jarenlange inzet voor
N.E.C. en zijn toewijding voor
Nijmegenaren die het minder goed hebben. Dhr. Hendriks heeft zoveel voor de
club betekend dat hij er de erenaam
‘sponsor van de eeuw’ aan heeft overgehouden. Deze eretitel heeft betrekking op de zakelijke en financiële diensten die hij al die jaren voor N.E.C.
heeft geleverd, maar ook op zijn persoonlijke inzet. Hendriks staat in
Nijmegen en buiten de stad bekend als
belangenbehartiger en ambassadeur
van de Nijmeegse voetbalclub.
Hendriks heeft ook zijn sporen verdiend in het Nijmeegse carnaval. Hij
heeft diverse functies bekleed, waaronder die van prins Carnaval. In die hoedanigheid had hij veel aandacht voor de
minder bedeelden en bejaarden in de
stad. Deze aandacht en zorg voor de
ander zijn kenmerkend voor dhr.
Hendriks. Ook als lid van het bestuur
van de Kolpingvereniging zette dhr.

Frans Hendriks krijgt de Zilveren
Waalbrugspeld van burgemeester
Bruls. Foto Geert Timmer (Nieuws uit
Nijmegen)
Hendriks zich jarenlang in voor de
minder bedeelde Nijmeegse medemens.
Dhr. Hendriks wordt gekend als een
bijzonder fijn mens, die ondanks tegenslagen in zijn leven, positief in het
leven staat. Voor zijn enorme inzet en
toewijding kreeg dhr. Hendriks de
Zilveren Waalbrugspeld uitgereikt.

125 jaar Begraafplaats Rustoord

ven gedood werd. Verhalen over dé
man van de keetjes en nog veel meer.
Het Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis organiseert op zondag 29
mei een lezing over dit bijzondere
boek, Mariënburg 26 Nijmegen. We
beginnen om 16.00 uur. De lezing duurt
ongeveer drie kwartier. De lezing is
gratis. We hebben maar 50 plaatsen.
Meld je daarom snel aan via de website! https://hvdng.nl/

Het Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis zoekt
getuigenverhalen en voorwerpen
Dobbelmanzeepfabriek, Swift schoenen, de Jerusalembuurt, ruilverkaveling…
De Amerikaanse wederopbouwhulp
(het Marshallplan) van de jaren '50 liet
zijn sporen na in Nederland. Het Huis
van de Nijmeegse Geschiedenis opent
in aug-sept 2022 een tentoonstelling
over de impact op Nijmegen en haar
omgeving. Hiervoor zijn wij op zoek
naar ervaringsverhalen!

Hobbycentrum Nijmegen Oost is een
wijkgericht centrum voor ontmoeting,
waar jong en oud welkom zijn om deel
te nemen aan creatieve activiteiten. De
organisatie bestaat uit 200 deelnemers
en 65 vrijwilligers, stagiaires en mensen met een re-integratietraject, die de
activiteiten begeleiden, bardiensten uitvoeren en administratieve werkzaamheden verrichten. Er zijn op dit
moment 2 beroepskrachten werkzaam;
één technische beheerder en een assistent-coördinator. In verband met tijdelijke afwezigheid van de coördinator,
zoeken wij
Gastvrouw/Gastheer voor driedagdelen (10 tot 12 uur) per week
Werkzaamheden
• Je ontvangt bezoekers en voorziet
nieuwe deelnemers van de juiste informatie over het Hobbycentrum en geeft
rondleidingen;
• Je neemt de telefoon aan en beantwoordt inkomende mails of verwijst
door naar de juiste persoon in de organisatie;
• Je handelt betalingen en aanmeldingen voor activiteiten af en zorgt voor
een juiste administratie daarvan.
Wie zoeken wij?
Je bent een enthousiaste en flexibele
persoonlijkheid. Je bent rustig en proactief in het oplossen van onverwachte

situaties. Je werkt zelfstandig en accuraat. Aangezien je te maken krijgt met
veel verschillende mensen met verschillende achtergronden, is geduld, en
een luisterend oor, een pre.
Organisatorische positie: Je bent vrijwilliger bij de stichting HcNO, ressorteert hiërarchisch onder de assistent
coördinator
van
Hobbycentrum
Nijmegen-Oost en werkt samen in een
team vrijwilligers.
Wat bieden wij
Wij bieden een goed team van vrijwilligers en medewerkers die enthousiast
samenwerken en met elkaar een prachtig activiteitencentrum realiseren. Een
open en informele werksfeer vinden we
belangrijk waarbij iedereen zoveel
mogelijk zijn/ haar kwaliteiten kan
gebruiken en waar dus veel ruimte is
voor eigen inbreng en ideeën! Wij bieden de maximale vrijwilligersvergoeding per maand.
Meer weten
Wij ontvangen je schriftelijke sollicitatie graag uiterlijk op 30 mei 2022 via email: info@hobbycentrumnijmegenoost.nl, waarna in de week van 7 juni
gesprekken plaats zullen vinden. Voor
aanvullende vragen over de functie kun
je contact opnemen met de assistent
coördinator J. Jansen-Voortjes, tel: 06 –
16111451. Bezoek ook onze website:
www.hobbycentrumnijmegenoost.nl.

Charlin uit Duitsland zoekt een
warm thuis in Nijmegen of omgeving

Lezing:
Begraafplaats Rustoord bestaat 125
jaar. Een mooie aanleiding om terug te
kijken en vooruit te zien. Deze begraafplaats aan de Postweg in Nijmegen is
een van de mooiste plekken van de
stad. Een plaats om te gedenken, te
wandelen, te mijmeren én om bij bijzondere Nijmegenaren stil te staan. Al
die graven vertellen verhalen van voorbije levens, vol wrede, ontroerende en
menselijke momenten. Peter Altena en
Peter de Beukelaer hebben deze bijzondere verhalen gebundeld in hun boek
“Wie ligt hier? 125 jaar begraafplaats
Rustoord Nijmegen / 1897-2022”. Ze
vertellen het levensverhaal van een
jonge vrouw die haar geestelijk evenwicht hervond door de bestudering van
paddenstoelen. Verhalen over een
minister van oorlog wiens departement
aan het Kelfkensbos gevestigd was en
over een jong meisje dat tegen het
einde van de oorlog door granaatscher-

Hobbycentrum Nijmegen-Oost
zoekt vrijwillige gastvrouw/-heer

Heeft u/kent u iemand met:
- Een verhaal
- Een herinnering
- (Alledaagse) voorwerpen
- Foto’s / filmmateriaal
Bijvoorbeeld: komst van nieuwe
machines, innovaties in de landbouw,
studiereizen, Castella zeep…
Neem dan contact via anna@hvdng.nl.
We horen graag van u!

NIJMEGEN. Eind augustus maken
tientallen uitwisselingsstudenten van
over de hele wereld hun droom waar
door een periode ondergedompeld te
worden in de Nederlandse cultuur en
gewoontes. Zo ook Charlin uit
Duitsland die haar Nederlandse droomjaar zal doorbrengen in Nijmegen of
omgeving. Voor haar zoekt uitwisselingsorganisatie Travel Active een
enthousiast gastgezin die haar een
warm thuis kan bieden tot de zomervakantie 2023.
Uitwisseling naar Nederland
Charlin doet mee aan het uitwisselingsprogramma High School Holland van
Travel Active. Het High School
Holland programma van Travel Active
biedt buitenlandse scholieren de kans
écht onderdeel uit te maken van de
Nederlandse cultuur door ze een thuis
te bieden bij een Nederlands gezin en
ze hier naar een middelbare school te
laten gaan.
Een culturele uitwisseling is niet alleen
een avontuur voor de buitenlandse
scholier. Ook het gastgezin leert over
de cultuur en inzichten die een buitenlandse scholier meebrengt! Zo hoef je
niet ver te reizen om andere culturen,
tradities en talen te ontdekken, want je
kan de wereld ook in huis halen met
een buitenlandse student.
Wie is Charlin?
Charlin is 16 jaar en komt uit
Duitsland. Ze vindt familie erg belangrijk en onderneemt graag activiteiten
met hen. Charlin is creatief daarom
vindt ze het leuk om te lezen, schilderen en tekenen in haar vrije tijd.
Daarom zijn haar favoriete vakken op
school kunst, geschiedenis en talen.
“Mijn favoriete vakken op school zijn
de talen, ik ben al bekend met Duits,
Spaans, Engels en Latijns. Ik kijk er
naar uit om Nederlands toe te voegen
aan dit rijtje!” Leer Charlin beter kennen! Bekijk haar profiel op de website
van Travel Active (https://www.travelactive.nl/charlin-uit-duitsland/).
Ervaringen
Charlin volgt een groep avonturiers op
die al in Nederland hun horizon hebben
verbreed. Zoals Clara uit Brazilië en
Willa uit de Verenigde Staten. Zij hebben hun High School Holland-jaar
inmiddels afgerond en hebben het hier
erg naar hun zin gehad. “Ik geniet
enorm van mijn uitwisseling in
Nederland en dat komt mede dankzij
mijn gastfamilie. Wij doen samen veel
leuke dingen en ik heb het gevoel alsof

ik deel uitmaak van hun gezin,” zegt
Clara. De Amerikaanse Willa vertelt
dat het verblijven bij een gastgezin een
bijzondere en unieke ervaring is. “Ik
maak het echte Nederlandse leven van
dichtbij mee. Van het koken tot de
gezellige vrijdagavonden op de bank.
Tegelijkertijd leert mijn gastgezin ook
veel over mijn cultuur en gewoontes.
Het is dus een echte uitwisseling.”
Wie biedt Charlin een gezellig thuis
in Nederland?
Jong of wat ouder, alleenstaand of een
gezin met kinderen? Iedereen met de
juiste intenties kan gastgezin zijn in de
ogen van Travel Active.
Gedurende de uitwisseling worden het
gastgezin en de student begeleid door
een zogeheten Local Coordinator. Deze
begeleider is de steun en toeverlaat van
scholier en gastgezin. Ook helpt de
Local Coordinator met de kennismaking van de Nederlandse cultuur, onder
meer door lokale tripjes te organiseren.
Travel Active organiseert evenementen
voor scholieren en gastgezinnen, zodat
zij elkaar leren kennen en ervaringen
kunnen uitwisselen. Een buitenlandse
scholier in huis nemen, is op vrijwillige
basis. Het gastgezin voorziet in kost en
inwoning. De overige kosten zijn voor
rekening van de scholier of Travel
Active.
Bent u nieuwsgierig geworden naar
Charlin, de andere buitenlandse scholieren en/of het High School Holland
programma? Neem voor meer informatie contact op met het High School
Holland team via highschoolholland@travelactive.org, bel gerust naar
085 222 4810 of bezoek de website:
www.travelactive.nl/high-schoolholland.
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ANNEKE
door Rein van Vorstenbos

Op weg naar het etentje bij Mary passeerden Roy en Anneke, met een slapende Betty in de buggy, in de
Nijmeegse binnenstad een gedrongen
man met een vervaarlijk uitziende
pitbull. Aan de hond ontleende de
man kennelijk iets wat hij zelf niet in
huis had, namelijk respect. Iedereen
liep met een grote boog om hem
heen, de menigte week letterlijk uiteen. Dat heb ik toch maar mooi
bereikt, zag je de man denken. Ik tel
mee, ik doe ertoe, ik word gezien. Dit
bracht bij Roy spontaan een herinnering boven. Op verzoek van Anneke
bracht hij al lopende verslag uit.
“Vertel.” gebood ze, “ik ben gek op
smeuïge verhalen. Vertel op!”
“Daarvoor moeten we terug naar de
tijd dat ik nog rookte.” begon Roy.
“Tijdens een dagje Amsterdam, wilde
ik een pakje sigaretten kopen. Zo
belandde ik in een overvolle tabakszaak op het Damrak en bekeek, al
wachtende op mijn beurt, de grote
collectie pijpen en sigaren. Tot mijn
stomme verbazing bemerkte ik
ineens dat alle klanten massaal de
winkel uitliepen. Wat bleek nu? Er
was er man de zaak binnengekomen
met een postuur dat er niet om loog,
vergezeld van een indrukwekkende
pitbull. Omdat de winkel, op mij na,
leeg was, plaatste hij meteen zijn
bestelling. Doe mij effe twee pakjes
Belinda voor mijn vrouw, Joop, sprak
ie. En terwijl de winkelier aan zijn
verzoek voldeed, stond de hond wat
onwennig om zich heen te kijken.
Omdat ik een klik heb met honden,
aaide ik het beest over zijn kop, waarbij deze prompt begon te kwispelen.
Nee, da’s geen roekeloos gedrag van
mij, Anneke, noem het maar, zeg
maar ehhh…hondenkennis, te vergelijken met mensenkennis. En mijn
intuïtie laat me nooit in de steek, ik
voel honden feilloos aan. Enfin, ik zie
de baas van die hond nog zijn wenkbrauwen optrekken, waarna ie bij het
verlaten van de sigarenzaak tegen me
zei: “Hoe bestaat het! Jij bent de eerste die mijn hond durft te aaien. Dat
vind ik nou ‘ns leuk! Want Tyson
doet geen vlieg kwaad. Weet je wat
het is, die beesten hebben gewoon
een slechte reputatie. En bij deze was
het ook bijna fout gegaan. Komt door
die vent bij ons in de straat, die heeft
’m het eerste jaar gehad, het arme
beest kreeg meer slaag dan vreten.
Op zekere dag hoorde ik de hond
weer janken, waarschijnlijk had ie
weer een oplawaai gehad, en toen ben
ik er met mijn 115 kilo op afgestapt.
Heb aangebeld en gezegd: het is
afgelopen, jij verkoopt die hond nu
aan mij. En zeg niet dat je dit niet
doet, want dan zal ik jou eens even
laten voelen wat jij die hond altijd
aandoet. En dan afgemeten: ik had ‘m
eerlijk gezegd ook verrot geslagen,
als ie die hond niet had meegegeven.
Want ik was op dat moment tot alles
in staat, ik kan absoluut niet tegen
dierenleed, dan lopen de emoties bij
mij heel hoog op. Weet je wat het is,
die vent hield niet van dat dier. En
mensen die niet van dieren houden,
houden ook niet van mensen, het zijn
egoïsten met een tekort aan liefde.
Enfin, die vent hapte nog even naar
adem en gaf me de hond toen zonder
morren mee, achteraf heb ik hem er
nog een paar honderd euro voor
betaald. En eenmaal bij ons in huis
bleek het beest totaal niet onhandelbaar of agressief, wat die vent altijd
beweerde als ie ‘m op z’n flikker gaf.
Het is een prima hond, maar het blijft
een hond. En die hebben zo hun minpunten, zo laat Tyson er regelmatig
eentje vliegen in huis, is mijn vrouw
Ria niet blij mee. Schaterlach.
Intussen maakten er al vier personen
aanstalten om hun rookwaren te scoren, maar niemand durfde naar binnen. Dan, afrondend: het wordt tijd
dat ik weer eens verderga, zo lang ik
hier met Tyson voor de deur sta, zet
niemand een stap over de drempel.
Lachend naar de winkelier zwaaiend,
riep ie tot slot: Jopie, ik ben weg,
hoor. De volgende keer haalt Ria haar
sigaretten gewoon weer zelf en die
laat de hond lekker thuis. En met een
knipoog naar mij: dat hoort ie graag!
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Zwischen Rhein & Maahs
Radtour auf den Spuren
von Prinz Moritz
KLEVE. Am Sonntag, den 22. Mai bietet die Wirtschaft & Tourismus Stadt
Kleve GmbH eine Radtour auf den
Spuren von Prinz Moritz an. Vom
Treffpunkt an der Herzogbrücke
(Herzogstraße) um 14 Uhr werden auf
der ca. 20 km langen Tour 10 Stationen
angefahren, die historisch mit Johann
Moritz von Nassau-Siegen in
Verbindung stehen. Stadtführer Hans
Heinz
Hübers
wird
zu
Sehenswürdigkeiten
wie
dem
Moritzgrab, der Cupido-Säule, Schloss
Gnadenthal und den Gartenanlagen an
der Tiergartenstraße führen, aber auch
weniger bekannte Orte werden bei der
ca. 2-stündigen Tour angefahren. Die
Teilnahmegebühr beträgt 6 €, da die
Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist
Anmeldung bei der Wirtschaft,

Tourismus und Marketing Stadt Kleve
GmbH (Telefon 02821/84806) erforderlich

Unterstützung der Kinder in der
Ukraine erbrachte eine Summe von
408,74 EUR, die nach Ende des
Friedensgottesdienstes
die
Vorstandsvorsitzende des Deutschen
Roten Kreuzes (DRK), Kreisverband
Kleve-Geldern, Maria Anna Kaußen
entgegennahm. Sie informierte die ca.
200
Schüler:innen
über
die
Verwendung des Geldes und wird für
die Weiterleitung Sorge tragen.

Festival Zyfflich:
der Countdown läuft…
ZYFFLICH. Die Bands für das
“Festival in Zyfflich” am 3. und 4. Juni
stehen fest! Beim Woodstock-Festival
können sich alle Besucher und MusikFreunde auf die geplanten Bands aus
2020 freuen. Es ist gelungen, nahezu
die gleichen Bands nach Zyfflich zu
holen. Für das Blues-Festival hatte das
Musik-Team Unterstützung von Rob
van Elst vom BluesMoose. Hotels sind
reserviert und Flüge gebucht – wir sind
bereit für das Festival. Aufgrund der
Corona-Situation ist das Programm
heimatnah gestaltet worden.

Tickets können online unter www.festivalinzyfflich.de oder ab sofort an folgende Stellen gekauft werden: Van
Beusekom (Kleve),
Haus Polm (Zyfflich), Culucu (KleveRindern), Elektro van Kessel
(Kranenburg), Reise-Center Hagemann
(Wyler), Café Jos Meesterschenkerij
(Nijmegen), Atrium (Nijmegen), Café
St. Anneke (Nijmegen), Marius DHZ
Markt (Beek), Bike Totaal (Millingen),
Bruna (Groesbeek), De Vink (Ooij).
Alle Infos unter www.festivalinzyfflich.de

Kranenburg à la carte
7 Quellen Feuer – 20. Mai (18.30
Uhr)
Sommerfest für Jung und Alt mit dem
Musikzug der ASG Nütterden, Green
Carpet und DJ Björn. Beekscher Weg
10,
Kranenburg-Nütterden,
Feuerwehrhaus;
Veranstalter:
Feuerwehr Nütterden
Segway-Tour
durch
die
Kranenburger Landschaft – 22. Mai
(15.00-17.00 Uhr)
Lernen Sie die schöne Umgebung
Kranenburgs auf eine völlig neue Art
und Weise kennen - fast geräuschfrei
und umweltfreundlich per Segway lassen Sie sich faszinieren. Treffpunkt:
Tourist Info Center Alter Bahnhof.
Veranstalter: Tourist Info Center Alter
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Der Erlös der Veranstaltung kommt
dem Hospiz in Donsbrüggen zugute.
An einem Infostand informieren ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des
Fördervereins Hospiz über die
Hospizarbeit. Es besteht die
Gelegenheit, sich rund um das Thema
persönlich auszutauschen.
vorbei, spielen Sie mit und geben Ihre

Freude am Spiel weiter.
Anmeldung für Spieler unter benefizboule@gmail.com oder am 21.05. bis
10.50 Uhr vor Ort. Schnell sein lohnt
sich, die Plätze sind begrenzt. Ein
Startgeld von 5 € wird beim
Einchecken am Veranstaltungstag erhoben. Für spontane Besucher, die nicht
am Turnier teilnehmen, wird bei
Interesse gerne eine kompakte
Einführung in das Boule-Spiel gegeben. Hier können Sie unter Anleitung
außer Konkurrenz ein paar Kugeln
werfen. Für Verpflegung ist bestens
gesorgt, es gibt Herzhaftes, Getränke
und eine große Auswahl an selbst
gebackenem Kuchen. Lassen Sie sich
die Köstlichkeiten bei einer guten
Tasse Kaffee schmecken!

Musikverein Kranenburg eröffnete Forstgartenkonzerte

St. Georg Grundschule Nütterden
sammelt für Kriegsopfer
KRANENBURGNÜTTERDEN.
Nach langer Zeit konnten die
Schüler:innen
der
St.
Georg
Grundschule in Nütterden gemeinsam
mit Ihren Lehrer:innen wieder einen
Schulgottesdienst feiern. Unter dem
Motto „Frieden für alle“ wurde mit
Pfarrer Jörg Monier an Menschen
gedacht,
die
vom
aktuellen
Kriegsgeschehen betroffen sind. Eine
zuvor eingerichtete Kollekte zur

Benefiz Boule Turnier in Nütterden
NÜTTERDEN. Auf dem Sportplatz
Nütterden findet am 21.05.22 von 11
bis 18 Uhr das erste Benefiz-BouleTurnier zugunsten des Fördervereins
Hospiz Kleve statt. Anfänger und
Interessenten sind ♥ herzlich willkommen, denn beim freundschaftlichen
Benefiz-Boule lässt sich das Spiel besonders gut praktisch kennenlernen. Die
Mannschaften werden ausgelost, so
dass auch absolute Neulinge mit
Unterstützung und Anleitung erfahrener Spieler aus der Boule-Abteilung
des Sportvereins Nütterden ihre ersten
Kugeln legen und schießen können. Es
geht darum, gemeinsam zu spielen und
Bekanntschaft mit dem Spiel zu
machen. Sind Sie bereits Könner und
lieben Boule? Dann kommen Sie gerne

Bahnhof, Kranenburg, Tel: 028267959, touristik@kranenburg.de; inkl.
Einweisung pro Person 54 €;
Voraussetzungen bitte im Tourist Info
Center Alter Bahnhof erfragen
Wasser,
Deiche
und
schöne
Naturlandschaft – 24. Mai (11.0017.00 Uhr)
Die Fahrrad-Tagesroute führt durch die
Düffellandschaft vorbei an der
Thornschen Mühle und durch die
Ooijpolder nach Nimwegen. Dort besteht die Möglichkeit zum Aufenthalt.
Zurück geht es entlang der Waal zum
Fort
Pannerden
mit
Außenbesichtigung.
Nach
der
Überquerung des Pannerdeschen
Kanals geht es weiter mit der Fähre
über den Rhein nach Millingen und
zurück nach Kranenburg. Veranstalter:
Tourist Info Center Alter Bahnhof,
Kranenburg,
Tel: 02826-7959, touristik@kranenburg.de; pro Person 8 €, exkl.
Fährgebühren
Fahrradtour zum Rhein – 29. Mai
(14.00-20.00 Uhr)
Die Route führt über Millingen a.d.
Rijn bis nach Nijmegen. Eine Rast in
einem idyllisch gelegenen Café ist eingeplant. Veranstalter: Tourist Info
Center Alter Bahnhof, Kranenburg, Tel:
02826-7959, touristik@kranenburg.de;
pro Person 8 €, Kinder bis 12 Jahre frei,
exkl. Kosten für Einkehr
Maiandacht
mit
anschl.
Beisammensein – 30. Mai (19.00
Uhr)
Nach der Maiandacht wird zum gemütlichen Beisammensein bei Maibowle
und Stockbrot eingeladen. Stifts- und
Wallfahrtskirche St. Peter und Paul /
Pfarrheim Helleg Krüß, Kirchplatz
Kranenburg.
Veranstalter:
kfd
Kranenburg,
Tel:
02826-7127,
A.Nickesen@T-Online.de

KLEVE.
Die
beliebten
Forstgartenkonzerte der Stadt Kleve
wurden am vergangenen Sonntag,
durch den Musikverein Kranenburg
eröffnet. Neben vielen bekannten
Melodien aus unterschiedlichen
Musikrichtungen, wurden an diesem
Nachmittag auch verschiedene musikalische Frühlingssträuße gebunden. Das
Konzert, zu dem der Eintritt frei war,
dauerte bis 16.30 Uhr.
Zum Veranstaltungsangebot
der
Schwanenstadt gehören die unverwechselbaren Konzerte an der
Konzertmuschel im Blumenhof. Hier
sind die klassischen und volkstümlichen Forstgartenkonzerte der Stadt
aber auch die des Klevischen
Klaviersommer nicht wegzudenken.
Das besondere Ambiente lädt immer
wieder hochkarätige Künstler und eine
große Zuhörerschaft ein, sich open-air
dem Musikgenuss hinzugeben. Mit
über 500 Stühlen, dazu Bänken und
gerne auch mitgebrachten Picknicken
ist jedes Konzert, vor allem bei som-

merlichem Wetter, ein Erlebnis. Das
Highlight
ist
das
Sommerabschlusskonzert
im
September, das die Saison der
Forstgartenkonzerte mit einem Barockund Höhenfeuerwerk beendet. Mit
Live-Musik-Darbietungen und kulinarischen Köstlichkeiten genießen die
Besucher*innen den Abschluss dieser
Freilichtsaison.
Die traditionellen Forstgartenkonzerte
begannen in diesem Jahr am 15. Mai.
Start ist üblicherweise um 15 Uhr, kann
im Einzelfall aber variieren. Daher
beachten Sie die Angaben zu den
Veranstaltungen in der Übersicht weiter unten.
Die
Konzerte
des
Klever
Klaviersommer finden immer an den
letzten beiden Sonntagen im Juli und
den ersten beiden Sonntagen im
August, jeweils 17 Uhr. statt.
Programm
Forstgartenkonzerte
(Sonntags, 15.00 bis 16.30 Uhr)
22. Mai: Musikzug Freiwillige

Feuerwehr Kleve
29. Mai: Blaskapelle Stesti
06. Juni: Blaaskapel De Fraps
12. Juni: Musikverein Calcar
19. Juni: Duo Hörbar
26. Juni: Klangfabrik Allstars
03. Juli: BuK (Beamten und der Koch)
17. Juli: Electric Visions Cleve (14.00 –
15.30 Uhr)
28. August: Musikverein Zyfflich
04. September: Akkordeonorchester
Bedburg-Hau
(Weitere Informationen zu den
Musikgruppen: www.kleve.de)

Welttag des Buches: Studierende HSRW schenken
Geschichten an Erdmännchen, Otter & Co
KLEVE. Renate Schmitz-Gebel hat
sich für den Welttag des Buches 2022
etwas
Besonderes
für
ihre
Studierenden der Hochschule RheinWaal (HSRW) einfallen lassen. Am
vergangenen Samstag stattete die
Lehrbeauftragte
für
Kreatives
Schreiben an der HSRW Kleve zusammen mit neun Studentinnen der
Fakultät Gesellschaft und Ökonomie
dem Tiergarten Kleve einen SchreibBesuch ab. Renate Schmitz-Gebel hatte
reichlich Papier, Stifte und anregende
Schreibimpulse im Gepäck. Das bekannte Motto zum 23. April „Ich schenk
dir eine Geschichte“ wurde abgewandelt: Die Studierenden schenkten den
Tieren zum Welttag des Buches selbst
verfasste Geschichten.
Bei schönstem Sonnenschein schrieben
die Studierenden einen Tag lang
Geschichten und Gedichte für
Erdmännchen, Otter & Co. Sie versetzten sich spielend leicht in Seehunde,
Ziegen und Esel hinein und ließen
Fuchs, Pfau und Trampeltiere sprechen. Einige Tiere wie Seehundjungtier
Robert schienen beim Vorlesen der
Texte gespannt zu lauschen, wenn sie
nicht wie der Rote Panda gerade schliefen.
Tiergartenleiter Martin Polotzek ist
begeistert: „Schreiben im Zoo und eine
Premiere im Tiergarten Kleve! Ich
freue mich sehr über das Engagement
der Studierenden, die sich sogar trauen
werden, ihre Texte in einer öffentlichen

Geschichten-Führung durch unseren
Tiergarten vorzutragen. Großartig.“
Alle Interessierten sollten sich also
schon Samstag, den 9. Juli, vormerken.
Dann startet um 18 Uhr die
Geschichten-Führung
mit
den
Autorinnen durch den abendlichen
Tiergarten. Anstelle von Eintrittsgeld
wird für diese besondere Lesung um
eine freie Spende gebeten.
Studentin Fiona ist ganz angetan von
der besonderen Lehrveranstaltung und
wird auf jeden Fall wieder in den
Tiergarten Kleve kommen: „Es gibt
hier noch so viele Tiere, über die ich
schreiben möchte. Der Tag heute hat
längst
nicht
ausgereicht!“
Kommilitonin Ciara, die den Tiergarten
schon seit ihrer Kindheit kennt, hat sich
gewundert: „Ich habe heute den
Tiergarten ganz anders kennengelernt.
Ich habe mir zum ersten Mal Zeit
genommen, ein Tier eine halbe Stunde
lang genau zu beobachten, zu beschreiben, mich hineinzuversetzen. Der
Tiergarten ist für mich heute auf einmal
riesengroß geworden.“ Beim Kreativen
Schreiben, so Dozentin Renate
Schmitz-Gebel, geht es um die
Förderung von Vorstellungskraft, die
Erweiterung
sprachlicher
Ausdrucksmöglichkeiten und die
Stärkung des Selbstvertrauens. All das
kommt am Ende dem Studium zugute.
Außerdem entdecken die Studierenden
regionale Orte neu oder wieder.
Die Lesung mit den Geschichten der

Lesung mit tierischen Geschichten:
Samstag, 9. Juli um 18 Uhr im
Tiergarten
Kleve.
Weitere
Informationen unter www.tiergartenkleve.de Foto: Renate Schmitz-Gebel
Studierenden findet am Samstagabend,
9. Juli 2022, um 18 Uhr im Tiergarten
Kleve statt. Treffpunkt ist vor dem
Haupteingang. Eine freie Spende wird
für diese besondere Veranstaltung erbeten. Weitere Informationen unter
www.tiergarten-kleve.de

Naturentdeckungen für Groß und Klein
Die Natur ist wieder zum Leben erwacht und die NABUNaturschutzstation Niederrhein lädt zu einem NaturErlebnistag für Kinder und verschiedenen Exkursionen
ein. Der Erlebnistag findet am 21. Mai 2022 statt und
lässt Kinder die Welt der Insekten entdecken. Am 21.
Mai 2022 führt ein Tour für alle Generationen zu den
Bibern bzw. den Biberspuren in die Millingerwaard, ein
nahegelegenes Naturschutzgebiet in den Niederlanden.
Kinder zwischen acht und zwölf Jahren können einen ganzen
Tag gemeinsam mit Gleichalterigen den Lebensraum Wiese
entdecken. Vor allem die nützlichen kleinen Krabbler und
Brummer mit sechs Beinen, die dort unterwegs sind, werden
näher unter die Lupe genommen: Wo und wie leben sie? Wo
waren sie im Winter? Was sind ihre Lieblingsspeisen? Das
alles wird spielerisch auf dem Gelände vom „Essbaren
Klever Land“ in Bedburg-Hau erkundet und erlebt.
Das gesamte Frühjahr und den Sommer über führen die

Niederrhein-Guides Christian Theunissen und Gabi
Willenberg Naturfreunde zu den Biberrevieren in der
Millingerwaard. „Biber im Auenwald“ heißt die Tour, die
immer zur Dämmerungszeit durchgeführt wird, denn nur so
kann man die nachtaktiven Tiere beobachten. Dank der vielen Biberreviere vor Ort bieten sich dafür gute
Möglichkeiten.
Durch das ganze Jahr hinweg und immer zur Mittagszeit bietet Christian Theunissen außerdem die Tour „Biberspuren im
Silberwald“ an, die die zahlreichen Spuren der sehr aktiven
Biber wie durchgebissene Gehölze und kunstvoll gestaltete
„Burgen“ erkundet. Selbstverständlich ist in der
Millingerwaard auch noch mehr zu sehen: unter anderem
Konik-Pferde und Galloway-Rinder als sogenannte natürliche Landschaftspfleger.
Weitere Exkursionen und Angebote gibt es auf www.nabunaturschutzstation.de/de/veranstaltungen. Dort kann man
sich auch anmelden.
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Mazda2
Met modeljaar 2022 heeft de Mazda2 een rijkere standaarduitrusting meegekregen en is voorzien van een vernieuwde 1.5-liter viercilinder Skyactiv-G
motor. Het nieuwste telg van de Mazda2 familie is de nieuwe Mazda2 Hybrid.
Dit is een heel andere auto, die naast de gewone benzine-aangedreven Mazda2
wordt gevoerd. Dit jongste product van Mazda komt voort uit een jarenlange
samenwerking tussen Mazda Motor Corporation en Toyota Motor
Corporation. Dankzij vernuftige motortechniek is de Mazda2 al zuinig, maar
de Mazda2 Hybrid is werkelijk superzuinig. De zuinigste full-hybrid, die we
tot nu toe hebben getest voor de autorubriek van de Rozet.

Road Test
Mazda2 Hybrid
Koets: 5-deurs hatchback
Prijs: € 28.690,- (vanaf € 22.890,-)
Gewicht: 1100 kg
Cil.inh.: 1490 cc
Vermogen: 116 pk (gecombineerd)
Top: 175 km/uur
Acc.0-100: 9,7 sec.
Gem. verbr.: 1 : 24,8
Lengte: 394,0 cm
Breedte: 178,5 cm
Kofferruimte: 286 liter
Aanhangergewicht: 450 kg

trische energie en slaat dat weer op in
de accu. Het energieniveau van de batterij wordt constant geregeld en opladen is niet nodig en ook niet mogelijk.
Dus geen subsidie als plug-in hybride,
maar uiteindelijk is het full-hybrid systeem van Mazda wel ecologisch meer
verantwoord.

De Mazda2 Hybrid is afgeleid van de Toyota Yaris en anders van model dan de
benzinemotor aangedreven Mazda2.
De nieuwe Mazda2 is de eerste fullhybrid in het Mazda modellenprogramma en beschikt over een nieuwe 1.5
liter driecilinder benzinemotor met 93
pk/68 kW gecombineerd met een 59
kW elektromotor, wat resulteert in een
totaal systeemvermogen van 116 pk/85
kW. Het model ziet er anders uit dan de
‘gewone’ Mazda2. Om de beste hybride techniek in huis te halen is in feite
een Toyota Yaris in het programma
opgenomen met Mazda logo’s en een
rijkere standaarduitrusting.
Superzuinige hybride
Technisch komt de Mazda2 Hybrid

vrijwel overeen met de hybride Toyota
Yaris. Het is een uiterst efficiënt hybride systeem, waarbij de benzinemotor
en elektromotor naadloos samenwerken. Na het starten rijdt de auto automatisch in de EV-modus. Stilletjes rijdt
de auto van zijn plek, waarbij gebruik
wordt gemaakt van het krachtige koppel van de elektromotor.
Dan past de boordcomputer tijdens het
normale rijden de krachtverdeling tussen de benzinemotor en de elektromotor aan voor optimale prestaties en een
maximale brandstofefficiëntie. Tijdens
het vertragen en remmen wint de auto
haar kinetische energie terug als elek-

MG5 Electric
Puur elektrisch aangedreven auto’s zijn vaak een SUV, maar MG introduceert
nu een betaalbare, elektrische aangedreven stationwagen. De MG5 is gebaseerd op een al bestaand benzine aangedreven model van MG, dat in China op
de markt is. Voor Europa is de auto flink aangepast naar Europese normen en
voorzien van een elektrische aandrijving.

De MG5 Electric is een klassieke gezinsauto in de middenklasse waarmee je met
een gezin met twee kinderen prima uit de voeten kan.
De MG5 is een stationwagen vergelijkbaar met een Toyota Corolla Touring
Sports of Opel Astra Sports Tourer. De
MG5 ziet er als een sportieve stationwagen fraai uit. Het is een C-segmenter
met zijn lengte van 4.544 mm en
kofferbak van 479 liter, die met neergeklapte achterbank (60/40) groeit tot
1.367 liter. De auto ziet er vrij normaal
uit. Het meest opvallende is de hogere
bodemvrijheid, wat het gevolg s van de
batterijen onderin, die een ‘allroad’ stijl
aan de carrosserie geeft. Het onderstel
van de MG5 Electric is heel neutraal
afgesteld, met nadruk op comfort. De
auto rijdt echt als een gewone auto met
verbrandingsmotor en heeft ook gewone prestaties zoals dat bij een sportieve
stationwagen past. De acceleratie van
0-100 km/u verloopt in 8,3 seconden en
de topsnelheid ligt bij de 185 km/u.
Twee batterijversies
Bij de MG5 Electric kan men kiezen
uit twee batterijvarianten met dezelfde

buitenmaten. Wij reden de ‘Long
Range’ versie met een 61,1 kWh-batterij. Die heeft een actieradius volgens
WLTP-normen van 400 km, die ook
reëel te benaderen is. De aandrijving
gaat met een 115 kW (156 pk) sterke
elektromotor, die een koppel van 280
Nm biedt. Men kan ook kiezen voor
een iets voordeligere ‘Standard Range’
met een 50,3 kWh-batterij en een
actieradius van 320 km (WLTP).
Ondanks de kleinere actieradius is deze
wel krachtiger met een motorvermogen
van 130 kW (177 pk). Dit verschil
komt door de chemische samenstelling
van de batterij. De goedkopere "lithium
ijzer fosfaat" (LFP) batterij heeft een
geringere energiedichtheid, maar kan
zijn vermogen sneller leveren. Er is
bovendien minder koeling / verwarming nodig om veilig te functioneren.
De meer gangbare "nikkel magnesium
kobalt" (NMC) batterij haalt uit minder
volume meer energie en presteert beter
bij lage temperaturen.

Vlotte stadsauto
De Mazda2 Hybrid accelereert vanuit
stilstand naar de 100 km/uur in 9,7
seconden en heeft een topsnelheid van
175 km/ur. Het model heeft een gecombineerd WLTP-brandstofverbruik van
4,0-3,8 l/100 km. En die één op 25 is
ècht te halen. Vanwege de zogenaamde
Atkinson cyclus in de verbrandingsmotor, die optimaal combineert met hybride aandrijving, verloopt de brandstofverbranding in de cilinders uiterst efficiënt met het genereren van energie
voor de aandrijving van de wielen. De
accu is relatief klein met 4,3 Ah, maar
perfect passend voor het hybride systeem en lekker licht, wat ook weer
scheelt in het brandstofverbruik. De
auto weegt 110 kg. De hybide Mazda2
mag een aanhanger van 450 kg trekken,
wat passend is voor dit model.
Achterin de vijfzits auto kan men 286
liter bagage verstouwen en met het
neerklappen van de achterbank is er
plaats voor 935 liter bagage

De Mazda2 Hybrid wordt aangedreven door de nieuwste ‘zelfladende’ hybridetechnologie waarmee tot 50% elektrisch kan worden gereden.
Mooie uitvoering
Wij reden de duurste ‘Select’ uitvoering, die zeer compleet en luxe is uitgevoerd. De auto heeft fraaie lichtmetalen
velgen. Ook heeft de Mazda2 standaard
LED koplampen en parkeersensoren
vóór en achter. Heel praktisch is het
kleuren head-up display met belangrijkste rij-informatie en het ‘Blind Spot
Monitoring (BSM)’ dodehoek-detectie-

systeem. Het infotainment systeem kan
via de smartphone de navigatie beheren.
De door ons gereden ‘Select’ uitvoering heeft een stevige prijs van €
28.690- , maar dat valt weer mee als
men de Toyota prijzen en het uitrustingsniveau beschouwd. De goedkoopste ‘Pure’ uitvoering heeft een prijskaartje van 22.890,-.

De Mazda2 Hybrid is de zuinigste full-hybrid, die we hebben gereden.

Road Test
MG5
Koets: 5-deurs stationwagen
Prijs: € 38.485,- (vanaf € 33.985,-)
Gewicht: 1562 kg
Cil.inh.: puur elektrisch
Vermogen: 156 pk
Top: 185 km/uur
Acc.0-100: 8,3 sec.
Actieradius: 400 km (WLTP)
Lengte: 460,0 cm
Breedte: 181,8 cm
Kofferruimte: 479 liter
Aanhangergewicht: 500 kg

Snel opladen
Alle versies van de MG5 Electric kunnen bij een (openbaar) AC-laadpunt
met drie fasen opladen met een vermogen van maximaal 11 kW. Ook is de
MG geschikt voor snelladen (DC) met
een vermogen tot 87 kW, waarmee de
batterij in circa 40 minuten tot 80% is
op te laden. Daarmee voldoet de in
China gebouwde stationwagen aan alle
hedendaagse maatstaven.
Vehicle-to-Load
De MG beschikt over een Vehicle-to-

De MG5 ziet er heel gewoon uit als een
wagen.
Load-systeem (V2L). Hiermee kan de
batterij energie leveren aan een extern
elektrisch apparaat. V2L maakt gebruik
van een laadkabel met aan de ene kant
een type 2-stekker, die in de laadaansluiting van de auto past, en aan de
andere kant een stekkerdoos met gewone 220 Volt stopcontacten. Het V2Lsysteem biedt een laadvermogen van
2.200 Watt en kan allerlei soorten elektrische apparaten voeden. Zelfs het huis
en zodoende kan de batterij van de
MG5 dienen als tijdelijke opslag van de
door zonnecollectoren opgewekte
stroom.

De MG5 heeft de laadklep midden voor, waardoor het gemakkelijk laden is bij een
laadpaal.

iets hoger op de poten staande stationInfotainment
Modern infotainment met Apple
CarPlay of Android Auto koppelingsmogelijkheden zijn uiteraard aanwezig.
Elke MG5 Electric is standaard uitgerust met MG iSMART Lite. Dit is een
nieuw ontwikkeld infotainment systeem met een 10,25-inch touchscreen.
Helaas viel het systeem bij onze test uit
en moest het gereset worden. Met nieuwe software zal dit wel weer opgelost
zijn.
Conclusie
De MG5 is een middelgrote, elektrisch
aangedreven stationcar, waarmee de
Chinese autobouwer met het beroemde
Britse MG logo slim een gat in de
markt weet te vullen. De auto ziet er
gewoon uit en is niet een toonbeeld van
innovatie, maar in vergelijking met
soortgelijke stationcars met verbrandingsmotor is deze elektrische auto
superieur op het gebied van prestaties
en comfort. Terwijl de kilometerprijs
veel lager ligt, is de aanschafprijs nauwelijks hoger. De actieradius is ruim
voldoende om niet constant rangestress te hebben. We konden de auto
maar kort rijden, want een leasemaatschappij wilde hem al hebben. Het lijkt
een succesnummer voor MG te worden.
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SPORT
Jeu de Boules toernooi
De Zilveren Kogels
Op zaterdag 14 mei organiseerde De
Zilveren Kogels uit Ooij het zogenaamde Boltoernooi. Dit is een al jarenlange
traditie tussen de clubs van Beek, Ooij
en Leuth.
Onder prachtige weersomstandigheden begonnen we om
11.00 uur. Ieder club bracht
vier teams in. Deze moesten in
drie beurten onderling uitmaken welke club de hoogste
score had. Winnaar was nu
Leuth, Beek 2e plaats en Ooij
3e plaats.
Het was echt gezellig onder
elkaar met gezonde wil om te
winnen. Omstreeks 16.30 uur
was de uitlag van de wedstrijden bekend. Hierna zijn we

nog verder gegaan met de 3e helft.
De volgende wedstrijd is op zaterdag
11 juni in Leuth aanvang 11.00 uur bij
de Vriendenkring.

Laatste thuiswedstrijd BVC
Beste (oud-)leden, vrijwilligers en
andere geïnteresseerde van BVC’12
Zondag 29 mei 2022
Deze zondag speelt BVC1 haar laatste
thuiswedstrijd, aanvang 14.00 uur.
Voorafgaand is er een ontbijt/brunch
voor iedereen die BVC een warm hart
toedraagt. Daarnaast wordt er een voorwedstrijd georganiseerd oud BVC
neemt het op tegen het oude BVC van
trainer Luuk Maes. Deze wedstrijd
staat ook in het teken van het afscheid
van onze trainer en een aantal spelers.
Verder zullen onze kampioenselftallen
in het zonnetje worden gezet, alsmede
de jubilarissen van de afgelopen perio-

de worden gehuldigd. Ook gedurende
deze dag heeft de organisatie nog een
aantal leuke verrassingen georganiseerd voor jong en oud. Gezelligheid
gegarandeerd!
10.30 uur-11.30 uur: leden brunch/ontbijt
11.30 uur-12.30 uur: officieel gedeelte
(huldigingen, jubilarissen, oud leden
etc)
12.30 uur-13.30 uur: voorwedstrijd
Oud BVC- Oud BVC Luuk Maes
14.00 uur-16.00 uur: wedstrijd BVC 1
16.00 uur – 20.00 uur: zanger/DJ in
kantine

Huldiging SVO’68 kampioenen in Ooij
OOIJ. Zondag 8 mei werd er op grootse wijze feest gevierd in Ooij. SVO’68
was namelijk kampioen geworden. De
Ooijse club is gepromoveerd van de 5e
klasse naar de 4e klasse en daarvoor
werden de spelers de week er voor al
op feestelijke wijze geëerd met een
rondgang in een open bus door de Ooij.
Maar deze zondag was de echte huldiging op hun eigen sportcomplex de
Kempkes. En daar waren velen getuige
van.
Alles was mooi georganiseerd en op
het terrein stonden diverse “foodtrucks”, zodat er ook goed gegeten en
gedronken kon worden. Alles werd
muzikaal begeleid door entertainerzanger DJ Robert Pouwels, terwijl er
ook artiesten optraden.
Aan het einde van de middag was dan
de echte huldiging van de spelers en
verzorgers. Kick Lukassen was de

spreekstalmeter en hij stelde alle spelers op ludieke wijze voor aan het
publiek, aangevuld met de bijpassende

muziek van Robert Pouwels. De feestavond daaropvolgend ging nog tot in de
late uurtjes door.
Foto: Henk Baron

Fietsevenement Zeven voor Leven zondag 22 mei
Op zondag 22 mei a.s. zal de
Zevenheuvelenweg in Berg en Dal en
de omliggende dorpen centraal staan in
het fietsevenement Zeven voor Leven.
Vanaf 8.07 uur zullen de deelnemers
gaan starten bij Camping Nederrijkswald aan de Zevenheuvelenweg om
zich een hele dag op een parcours rond
Berg en Dal – Groesbeek – Beek in te
zetten voor het goede doel en geld op te
halen voor Stichting Kanker Zien.
Deze Stichting heeft als doel om initiatieven te ondersteunen die zich inzetten
kanker eerder te diagnosticeren en
gerichter te behandelen. Hierdoor
wordt de kans op en kwaliteit van leven
na genezing aanzienlijk verhoogd voor
zij die door kanker worden getroffen.
Het kloppend hart van dit evenement
ligt aan de Zevenheuvelenweg bij
Camping Nederrijkswald. Naast start
en finish van elke ronde die de deelnemers afleggen is er genoeg vertier te

de deelnemers wel een “steuntje” in de
rug gebruiken door ze langs het parcours of bij het evenemententerrein aan
te moedigen. Iedereen is dan ook van
harte welkom. Het parcours in te vinden op de website van Zeven voor
Leven (www.zevenvoorleven.nl) . Op
de drukke punten zullen verkeersregelaars staan om voor een goede doorstroming te zorgen van het verkeer.
Om 16.00uur zal er door de deelnemers
een Memory Ride worden gedaan over
een deel van het parcours, waarna om
17.00uur de chequeoverhandiging
plaats zal vinden aan Stichting Kanker
Zien op het evenemententerrein aan de
Zevenheuvelenweg.

vinden op het terrein. Behoudens diverse foodtrucks zullen er in de middag
ook optredens plaatsvinden en kunnen

Wees welkom op zondag 22 mei rondom de Zevenheuvelenweg. De weergoden zijn ons vooralsnog gunstig gezind
om er een fantastische dag van te
maken.

BVC’12: De groen-gele kanaries in het jubileumweekend: ‘We can be heroes, just for one day’
Altijd plek voor sportieve lopers
bij wandelgroep En Route!
Wandelgroep 'En Route' telt ca. 40 actieve leden (mannen
en vrouwen). Per wandeling is plek voor max. 18 deelnemers. Wij lopen in het weekend: op zaterdag óf zondag.
Afstanden: ca. 8,5-17 km. Tempo: 4,5-5 km/uur. Honden
zijn welkom bij de wandelingen! Locaties: Rijk van
Nijmegen, Noord-Brabant, Duitse Reichswald, Gendtse
Waard, Ooijpolder. De insteek van de groep is een sportieve: we lopen vlot door en pauzeren een paar keer kort.
Na de wandeling is er (meestal) gelegenheid om samen
iets te drinken. Geïnteresseerden/introducés kunnen één
keer gratis mee lopen om de sfeer te proeven. Daarna kun
je lid worden en kun je inschrijven wanneer je maar wilt.
Info: 06 12072789 / wandelenenroute.gmail.com.

Verzorging 4-Daagselopers
MILLINGEN. Ook dit jaar is het
mogelijk om zich tijdens de 4-Daagse
van Nijmegen te laten verzorgen.
U kunt hierbij denken aan het behandelen van blaren, afplakken, tapen en
masseren.
Samen met sportmasseurs en blarenbehandelaars staat Alex Janssen voor de
4-Daagselopers klaar in het clubhuis
van SC Millingen/ODIO op Sportpark
De Hove in Millingen aan de Rijn aan
de Hoefseweg 21 voor de verzorging
van blaren, voeten, benen en rug.
In de week van de 4-Daagse zijn wij
elke middag en avond in het clubhuis
aanwezig. Dan kunnen wij u verzorgen,
zodat u de volgende morgen weer fris
aan de start verschijnt.
Wanneer u bij trainingen of andere
wandelmarsen, voorafgaand aan de 4Daagse, een blessure oploopt kunt u, de
komende maanden, ook bij ons terecht.
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich
nu al aanmelden!
In de voorbereiding op de 4-Daagse en
om klachten en blessures te voorkomen
tijdens de 4-Daagseweek is er de moge-

lijkheid om uw voeten, benen, kuiten
etc. ongeveer 3 weken vóór de 4Daagse te laten bekijken of te verzorgen, zodat de kans kleiner is, dat u tijdens de 4-Daagse ineens voor problemen komt te staan.
Bij aanmelding zijn de kosten € 15 p.p.
als borg.
Na de verzorging wordt deze borg verrekend met de gemaakte onkosten.
Voor aanmelding of meer informatie
kunt u met Alex Janssen contact opnemen: Alex Janssen 06 - 10434247 of
via mail alexdoortje@kpnmail.nl
Team Verzorging 4-Daagselopers

BEEK. Vorig weekend was een memorabel moment in de geschiedenis van
BVC’12. De club werd opgericht op 5
mei 1912 en viert dus dit kalenderjaar
het 110-jarig bestaan. Kosten noch
moeite werden gespaard om dit weekend tot een succes te maken. Vandaag
stond alles op het pittoreske sportpark
’t Groothuis in het teken van een gezellig samenzijn van alles wat groengeel
een warm hart toedraagt.
Het was fantastisch weer dus de mogelijkheden qua toeristisch vermaak
waren wederom erg groot. De klompenpaden in de Ooijpolder lagen er perfect bij voor een middellange wandeling maar ook rondom het Wylermeer
was er genoeg reuring. Ook speelde de
veteranen van BVC’12 tegen hun
vrienden uit het verre Bosnië
Herzegovina en dit affiche was bijzonder interessant. De Balkanboys waren
speciaal voor het jubileum afgereisd
naar Beek-Ubbergen. Gezien de overbezetting van de voetbaltempel aan de
Alde Weteringweg werd er uitgeweken
naar Leuth voor deze internationale
kraker.
Ondertussen waren 6,9 kilometer terug
richting de bewoonde wereld de festiviteiten al in volle gang. Door SportXtra
werden erg leuke activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Deze organisatie
zet zich in voor een actieve en verantwoorde leefstijl onder de jongste jeugd
in Beek-Ubbergen. Met behoorlijk wat
voorbeelden van ‘hoe het ook kan
lopen met de jeugd’ is dit een gouden
greep. Met een fantastische inzet en
leuke activiteiten houdt deze organisatie de jeugd van de gevaarlijke Beekse
straten. Dit is weer zo’n voorbeeld hoe
sociaal-maatschappelijk
betrokken
BVC’12 en SportXtra is. Als een soort
hoeder ontfermt ‘il Capitano’ Niek
Sebens zich over de Beekse jeugd.
Langzamerhand stroomde het sportpark vol. Iedereen die BVC’12 een
warm hart toedroeg of gewoon simpelweg zin had in een feestje was aanwezig. Het middaggedeelte kreeg gestalte

door een leuke route met Footgolf.
Jong en oud vermaakte zich overduidelijk over het hele terrein. Gevoed door
de opzwepende klanken van de DJ en
enkele versnaperingen zat de sfeer er al
vroeg in. De credits gaan hierbij naar
Niek Bielderman en Luuk Botden. Het
is fascinerend om te zien hoe deze
mannen, met een klein biertje op, volledig langs elkaar heen werken.
Daarnaast was Robbert Bik bereid
gevonden om het ‘algehele overzicht’
te behouden over de drie velden. Onder
aan de streep betekent dit dat Robbert
met een ‘spatje’ in de hand niet verder
dan 10 meter van de volkszanger af is
geweest.
Nadat de sportieve daden verricht
waren verplaatste het feest zich volledig naar het terras. Er hing een bijzonder goede sfeer en daarbij gingen de
voetjes van de vloer. De DJ draaide de
hitjes aan elkaar en daarbij konden de
‘Balkanbeats’ niet ontbreken. Vooral
het nummer ‘Koktel Ljubavi’ viel goed
in de smaak.
Naarmate de avond vorderde werd de
blik van ‘de Razende reporter’ steeds
meer vertroebeld. Het feest ging binnen
door en wat ondergetekende bijstaat is
dat Helene Fischer ongeveer 20 x
langskwam. Wat ook opviel wat dat de
KNA (muziekvereniging, red.) de bier-

tjes perfect aftapte. Het wordt tijd dat
deze groepering zich gaat buigen over
de trommels en drums van de ultra’s
van Bad Boys Beek. De gehele selectie
van BVC’12 liet zich de granensmoothies goed smaken. De verhouding tussen mannen en vrouwen was deze
avond perfect afgestemd. Met deze verdeling laat BVC’12 wederom zien dat
het de inclusiviteit hoog in het vaandel
heeft staan. Vanaf nu kunnen alle vrouwen de thuiswedstrijden van BVC’12
gratis bezoeken. Na de wedstrijd is het
mogelijk om een meet & greet aan te
gaan met de spelers.
Het werd steeds later en het feestgedruis ging maar door. Waar de selectie
van BVC’12 te boek staat als gedisciplineerd en gedreven, was dit beeld niet
meer te herkennen. Er werd gedronken
alsof er geen morgen was. Er schijnen
zelfs spelers te zijn die een slaapplekje
in het dorp hebben weten te bemachtigen. Uiteraard met als doel om iets langer uit te kunnen slapen. Zo zie je maar
dat Beek-Ubbergen zich wederom presenteert als gastvrij dorp. Verzorgster
Evelien vertolkte een dubieuze rol op
de feestavond. Zij kneusde 2 enkels op
1 dag.
Samengevat: het was een fantastische
dag! Bij deze bent u uitgenodigd om
uw gezicht vaker te laten zien.

De jongste jeugd krijgt in het feestweekend uitleg van SportXtra. Foto: Henk Baron
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OOIJ. In 2004 werd het eerste team van SVO korfbal voor het laatst kampioen.
Nu, 18 jaar later, staat er opnieuw een kampioenschap voor de deur. Op zondag 22
mei a.s. om 12.30 uur op SVO’s sportpark De Kempkes in Ooij gaat het gebeuren.
Daar speelt SVO 1 tegen Merselo 1 haar kampioenswedstrijd. We nodigen iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn en onze dames aan te moedigen. Na de overwinning vindt er een rondrit door de Ooij plaats en daarna barst het feest op De
Kempkes los. Ook hierbij is eenieder van harte welkom. Het belooft een knalfeest
te worden, dus noteer de datum in je agenda. Bijzijn is meemaken!''

Koprol, als sporten op
maat beter bij je past
Om elkaar na de COVID tijd weer te
ontmoeten en samen te verbinden
kwam het “Koprolteam” (van Stichting
Koprol) op zondag 15 mei bij elkaar bij
landgoed Buitengast in Persingen.
Na een kop koffie of thee nam eigenaar
Geert Kroes iedereen mee voor een
wandeling over boerenlandpaden rondom Persingen. De aanwezigen genoten
van het prachtige landschap en de uitleg van de heer Kroes. Tot slot kregen
zij een heerlijke, gezellige picknick
aangeboden.

Stichting Koprol zet zich in voor iedereen in of rond Nijmegen die niet wil of
kan sporten in het reguliere sportaanbod. Een breed aanbod voor zowel
mensen met een beperking als senioren. Koprol bestaat mede door sponsoren en donateurs die dit mooie werk
een warm hart toedragen. Volgend jaar
viert Koprol haar 25-jarig jubileum. Dit
zal op de website, sociale media en
kranten zeker te volgen zijn.
Interesse? Kijk eens op www.stichtingkoprol.nl
Foto: Henk Baron

Drie gouden jubilarissen bij PION
GROESBEEK. Schaken is een
sport die je tot op hoge leeftijd
kunt beoefenen, maar een actief
lidmaatschap gedurende 50 jaar
is zelfs voor schaakclubs een
zeldzaamheid. Toch kon schaakclub PION tijdens de jaarvergadering maar liefst drie leden huldigen die deze mijlpaal hadden
behaald. Uit handen van voorzitter Wopke Veenstra ontvingen zij
ieder een gouden speld met de
beeltenis van – uiteraard – een
pion.
De drie jubilarissen Arno Arents,
Henk Arts en John Molenaar spelen alle drie nog in zowel de interne als de externe competitie mee.
Arno is bovendien bestuurslid en
Henk jeugdtrainer. Hun speelsterkte is nauwelijks achteruit
gegaan sinds zij als clublid
begonnen, hun verbondenheid
met en inzet voor de club al helemaal niet.

De 83e Kalorama Wandeltocht
BEEK. Op zaterdag 21 mei en zondag
22 mei 2022 wordt voor de 83e keer de
Kalorama Wandeltocht
georganiseerd. De opbrengst van de
tocht komt zoals altijd ten goede aan
extra activiteiten voor het welzijn van
de bewoners van zorginstellingen van
Stichting Kalorama.
De start- en finishlocatie is het
Kulturhus te Beek. Starten kan vanaf
07.00 uur, finish is om 17.00 uur.
De wandelaar kan kiezen uit diverse
afstanden en een 2-daagse. Voor wandelaars die niet van
“bergen” houden zijn er vlakkere wandelroutes uitgezet.

In de vroege ochtenduren zal een speciale pendeldienst naar de startlocatie
rijden die vertrekt vanaf de P+R parkeerplaats schuin tegenover het
Centraal Station Nijmegen, zodat de
deelnemers op tijd kunnen starten.
Deze bus wordt ter beschikking gesteld
door Verpleeghuis Kalorama. Deze bus
rijdt zowel op zaterdag als zondag om
06.30, 07.15, 08.00 en 08.45 uur. Is de
bus vol, dan rijdt deze naar Beek en v.v.
Vanaf 09.00 uur kunt u met het openbaar vervoer reizen.
Kijk ook op onze facebookpagina en de
website www.kaloramawandeltocht.nl
voor meer informatie.

Nieuws van Switch ‘87
Aanmelden Beach
competitie 2022
Dit jaar kun je je weer inschrijven voor
de beach competitie. Afhankelijk van
het aantal inschrijvingen, word je ingedeeld in de door jouw gekozen poule.
2 X 2 dames – senioren (maandagavond)
3 X 3 dames – senioren (maandagavond)
2 X 2 heren – senioren (dinsdagavond)
3 X 3 heren – senioren (dinsdagavond)
3 X 3 jeugd – C, B, A (donderdagavond)
Zijn er niet genoeg aanmeldingen voor
een bepaalde poule, dan zoeken we
naar de beste oplossing.
Inschrijven kan tot 19 mei ’22.
De competities beginnen in de week
van maandag 23 mei.

Diploma’s bij de jeugd
Super trots op deze twee Switch-toppers. Maandag 9 mei hebben ze tijdens
de training het diploma "World Series"
ontvangen. Het diploma is een bewijs
dat Dieke en Levi steeds beter worden
op volleybalgebied. Bij dit diploma
hebben ze geleerd hoe je een bal onderhands kunt controleren, terwijl je tussendoor iets anders doet. Bijvoorbeeld
in je handen klappen of de grond aantikken.

Let op: deelname voor Switch’87-leden
is gratis. Ben je (nog) geen lid, dan
moet je voor deelname een beach-lidmaatschap afsluiten. Voor €20,- mag je
dan van 1-5 t/m 31-8 beachen.
Voor de start van de competitie, dien je
het bedrag ovv: “beach competitie
2022”
over
te
maken
op:
NL65RABO0134404025.
Zonder
Switch- of Beach lidmaatschap en betaling, mag je NIET deelnemen aan de
beach competitie.
Aanmelden kan via de mail: beachvolleybal.switch@gmail.com.

Switch ’87 zoekt nieuwe leden!

De drie jubilarissen, v.l.n.r. John Molenaar,
Arno Arents en Henk Arts, geflankeerd door
voorzitter Wopke Veenstra

Nieuws van bridgeclub
De Groebelton Groesbeek
De Groesbeekse bridgeclub De Groebelton vindt in
dorpshuis de Slenk zijn nieuwe speellocatie
De Groesbeekse bridgeclub “de
Groebelton”, die onlangs het 9e lustrum vierde, heeft een nieuwe speellocatie gevonden. Jarenlang werd er op
donderdagavond gebridged in café
Ottenhof, de Oude Molen en het laatst
in de Linde. De Slenk wordt de vaste
nieuwe speellocatie.
De coronapandemie heeft de afgelopen
periode ook voor het bridgen veel hinder opgeleverd. Nu de meeste belemmeringen vanwege corona zijn opgeheven kan een reeks van activiteiten weer
worden opgestart.
De vaste speelavond blijft de donderdagavond. Op deze avond spelen de
leden in de periode sept-mei interne
competities en verschillende drives. In
de periode mei- sept. is er “vrij”
bridgen en wordt een zomercompetitie

gespeeld. Hieraan kunnen ook nietleden deelnemen. Dit is een goede
gelegenheid om de sfeer te proeven en
kennis te maken met bridgen bij “de
Groebelton”. “De Groebelton” verwelkomt graag nieuwe leden.
Uiteraard is het mogelijk om bridge te
leren. Een gediplomeerd bridgeleraar
verzorgt bridgelessen voor beginners
en gevorderden.
10 September 2022 wordt voor de 10e
keer de” wijngaardendrive” georganiseerd. Deze zaterdag combineren 144
bridgers een dag bridgen met een
bezoek aan de Groesbeekse wijngaarden.
Voor meer informatie over “de
Groebelton” kunt u terecht bij Els de
Witte, voorzitter tel 0620493978 of Ed
Hermans, secretaris 024 6962978.

Zomeravond-bridge bij “de Groebelton”
Van 2 juni t/m 25 augustus organiseert
bridgeclub “de Groebelton”
in
Dorpshuis de Slenk, Reestraat 2 in
Groesbeek op donderdagavond (behalve
tijdens
de
4-daagse)
Zomeravondbridge.
Iedere bridger - beginnend of gevor-

derd- is welkom. En natuurlijk ook
vakantiegangers.
Start 19.45.
Aanmelden bij voorkeur per mail:
bcdegroebelton@gmail.com of aan de
zaal tot uiterlijk 19.30.
Kosten 2 euro pp.

De Rozet

Ooijse
Klinkertjes

SPORT
SVO 1 korfbal kampioensweddstrijd

PAGINA 27

Switch ‘87 is een leuke volleybalvereniging in Millingen en Leuth. Wil jij
leuk volleyballen en na afloop gezellig
met je teamleden nog een drankje doen,
sluit je dan bij ons aan. Wij zoeken
spelers/speelsters voor zowel onze
heren- als damesteams in de 2e en 3e
klasse. Uiteraard kun je ook aansluiten

bij een van onze 4 recreantenteams.
Dus twijfel niet langer en meld je aan
bij de TAC (TAC@switch87.nl) en
train nog een paar keer vrijblijvend
mee voor de vakantie. Gaat voor de
zomer jou niet meer lukken ? Geen probleem, eind augustus starten onze reguliere trainingen weer.

Volleybaltoernooi Switch ’87 van 10-12 juni op
Sportpark De Hove
MILLINGEN. Nog maar een paar
weken en dan is het weer zover! Het
46e Volleybaltoernooi van Sportvereniging Switch ’87! Schrijf snel in voor
het grootste en meest veelzijdige volleybalfeest in de regio Nijmegen: Gras
- en Beachtoernooi op Sportpark De
Hove in Millingen a/d Rijn. Inschrijven
kan nog tot 28 mei 2022.
Zoals vanouds beginnen we het
Volleybaltoernooi met een feestavond
op vrijdag 10 juni met DJ Nicky
Lorenzo en zaterdagavond 11 juni

MILLINGSE

VOLLEYBALFEESTEN

10 t/m 12 juni 2022
Sportpark De Hove

Vrijdag DJ Nicky Lorenzo
Zaterdag ANDERKOVVER
Entree ¼ 2,50

Entree < 18 - ¼ ˤʰ˟˟ˀ̦ˠ˧˚¼ 7,50
Zaterdag- & zondagmiddag
Muziek met de zon op je bol
info: www.stamvolleybal.com

komt de populaire band: Anderkovver!
Zaterdagmiddag wordt het toernooi
voorzien van muziek door DJ TJenses
en zondagmiddag door DJ René Vinyl.
Dat wordt gezellig!
En dan natuurlijk lekker volleyballen!
Iedereen is welkom! Alle senioren- en
aspirantenteams kunnen kiezen om op
zaterdag en/of zondag te spelen. De
CMV-jeugd speelt alleen op zaterdag.
Er kan gespeeld worden in de volgende
categorieën:
Senioren op gras
• 6 tegen 6: Dames en Heren
Regiocompetitie (promotieklasse – 3e
klasse):
• 3 tegen 3: Dames en Heren
Divisieniveau t/m 3e klasse
• Recreanten: Dames, Heren en Mix
Beach:
• 2 tegen 2: Dames en Heren
Divisieniveau t/m 3e klasse en jeugd A
Jeugd:
• Aspiranten A (16-18 jaar), B (14-16
jaar) en C (12-14 jaar) op zaterdag
en/of zondag
• CMV niveaus 4, 5 en 6 (9 – 12 jaar)
op zaterdag
Informatie en inschrijven
www.stamvolleybal.com
info@stamvolleybal.com

via
en

Op “Moederdagzondag” 8 mei
werd bij SVO het “zilveren jubileum”
gevierd, dat het na vijfentwintig jaar,
weer eens de kampioensvlag mocht
hijsen. Het zorgde voor filevorming
en vertraging op de aanvoerwegen
naar de “De Kempkes”. Hoe ik het
politiek correct moet omschrijven,
weet ik niet. Maar op het sportpark
stond, bij wijze van spreken, een
“donkere” kleur van het volk. Met
grote blijdschap merkte ik op, dat ik
deze keer nu eens niet de oudste
was. Ik wil er geen wedstrijdverslag
van maken, slechts een paar kleine
dingen aanstippen, die het rechtvaardigde voor een wel zeer langdurig dagverblijf op en nabij de
“Groen-witte veste”. De opkomst
bijvoorbeeld van de gladiatoren
onder de live uitgezonden tune van
Robert Pouwels. In het ritme van
deze opzwepende hit, zit goed de
voornaam van de aanvoerder opgesloten “Kadeem-Kadeem-Kadeem,
maar veel sneller dan ik kan schrijven. Het doet mij ook wel eens denken aan het lied per spoor van Guus
Meeuwis: Ke-deng-ke-deng. Zo
kwam de basis elf achter hun nummer tien (Follow the leader), in
“Schellenpas” het veld op. Groenwitte nevels bewierookte de grasmat
en
verkleinde
het
uitzicht.
Milieuactivisten zouden, denk ik, van
al die rook een “Vollenbroek” gekregen hebben. Geen S.V.O. maar een
CO2 uitstoot. Dat mocht die middag
de “uitrookpret” niet drukken.
Alhoewel het voetbal was deze zondag niet inspirerend genoeg, om er
iets zinnigs over te schrijven. Het
kampioensfeest na Batenburg zat
waarschijnlijk nog volop in het
lichaam. Dat meende ik te merken
aan de voetballers. Wanneer zij langs
renden, meende ik steeds een vaag
klotsend biergeluid in hun lichaam te
beluisteren. Hun gedachten zaten
misschien al meer bij 15.45 uur. Zij
hunkerden naar de spectaculaire
K.L.S. (Kick Lukassen show). Ik dacht
nog wel voor zo’n huldigingsceremonie komt de Ooijse Toekomst en
schutterij Eendracht spontaan een
serenade met vendelhulde brengen.
Dat schijnt echter niet meer bij een
op moderne leest gestoeide feestbijeenkomst te horen. De gevarieerde
muziek van Robert Pouwels deed dat
dan ook al snel vergeten. Het attente bestuur had ons een A-locatie toegewezen op het noordwestelijk terrasbalkon van het clubhuis. Wij
zaten daar, vanonder uit gezien,
prachtig. Het deed mij denken aan
“The Muppet Show” met die mopperende opa’s. Rechts van ons zaten
in SVO-kleuren uitgedoste fans, die
ik gemakshalve maar onder een verzamelnaam “Familie Janssen” vermeld. Wij zaten op een unieke plek,
dat veel uitzicht bood en waar de
ravitaillering buitengewoon goed
verzorgd was. Wij hadden daar niets
te klagen en kwamen, om maar een
Ooijse voetballer erbij te nemen,
echt aan onze “Tax”. In al die jaren
hebben wij een sloot ervaring opgebouwd, waardoor wij ons daartegen
goed kunnen “Weeren”. Daarover
“zeej” ons moeder toen echter al:
“doe dat nou nie”. De Kickshow had
een kickstart met voor iedere voetballer of begeleider een stijlvol
muziekje. Met Kick- of kwinkslagen
werd iedereen naar het podium
gedirigeerd, omringd door vuurwerk
en nevelflarden uit de rookmachine.
Het werd uiteindelijk een gezamenlijk concert met, ik hoop dat ik dit
goed
schrijf,
“Ooij-Ooij-Ooijfocking-Ooij”. (Tenminste zo verstond ik het). Het was levendig op
“De Kempkes. “Muziek op het
Plein” of “Vrienden van Amstel Live”
vallen daarbij in het niet. Beregezellig
en dan moest de achterkleinzoon
van Richard Wagner, Django nog
komen, om aria’s uit de opera
Lohengrin te zingen. Ik voelde mij
deze zondag met ene “Kali”, “In ons
café” echt niet “Eenzaam, alleen en
verloren”. Het was het bruisendste
kampioensfeest, dat ik heb meegemaakt en dat hebben onze vrijwillige
horecamedewerkers kunnen merken. Het moet hevig geweest zijn,
want vanuit het Westen van het land
kwamen berichten, dat hierdoor de
Amstel was drooggelegd.
Groetjes medeklinker.

De Rozet
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· Turkse specialiteiten van de houtskoolgrill
· Vlees-, vis- en vegetarische gerechten,
ovenschotels, pizza en pasta…
· Catering en afhalen: voor al uw wensen!
· Ruim terras voor heerlijk buiten genieten
· Iets te vieren? Terrasfeest?
Vanaf 20 personen, v.a. €9,95 pp
· 130 zitplaatsen. Kegelbaan aanwezig

DONDERDAG = PIZZADAG

alle pizza’s €6,95
Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag 14.00 - 23.00 uur
Zondag 12.00-23.00 uur. Dinsdag gesloten
Ernst-Goldschmidt Straße 26, 47533 Kleve
T. 0049 2821 590 3569 • saraygarten@outlook.de

www.saraygarten.de

12e keer smartlappenfestival
‘Tranendal tussen de heuvels’
Welkom bij de twaalfde editie van Tranendal tussen de Heuvels op Hemelvaartsdag, 26 mei 2022. Al 11 jaar een feestelijk
en gezellig begrip in het Groesbeek. Een herkenbaar feest
voor jong en oud, de ouderen genieten op de diverse terrassen van de muziek, de kinderen huppelen tussen de diverse
attracties door, de jongeren happen een pilsje en de koren
zingen uitbundig hun liederen.
Samen met Ochaarm, het Groesbeeks smartlappenkoor, heeft
het organiserend comité er de schouders weer onder gezet.
Het heeft af en toe bloed zweet en tranen gekost, maar er
staat jullie een mooie dag te wachten.
Tijdens Tranendal tussen de Heuvels kunt u gaan genieten
van 14 koren en muziekgezelschappen, afkomstig uit geheel
Nederland.
Het festival is gratis, maar om de kosten te dekken worden er
weer Àeurige µSmartlepkes¶ verkocht, die gemaakt zijn door de
leden van Ochaarm. Voor 4 euro kun je daarmee het festival
sponsoren. Mis dit collectors item niet! Je maakt er jezelf en
de dag nog Àeuriger door.
Veel plezier!

•
•
•
•
•

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

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

www.kuijpersgrondwerken.nl

12-22 u: Live-muziek op diverse locaties
10-16 u: Zuidmolenbraderie
12-17 u: Winkels open
Sponsoren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rikjo & Ebbers verzekeringen
By Mariel
BIZ Centrum Groesbeek
Cafe Zaal Hopmans
Restaurant La Vie & Passie
Restaurant Pandje 4
Café de Comm
Café µt Mookertje
.of¿ebar Eigenweijs
Grillroom Cairo
IJssalon Passione

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lunch, Diner en Grandcafé
de Spil
Restaurant Lee Ho Fook
Restaurant Eten en drinken
Restaurant Take a Break
Le Monde Eten & Drinken
Bakkerij Hans de echte bakker BV
Coop
Albert Heijn
Axitraxi Attractieverhuur
Frank Vos Bestrating

• grondwerk • (sier)bestrating
• tuinaanleg • sloopwerk
• rioleringswerkzaamheden
Driessen Grondwerken
www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557

