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

Hubertusweg afgesloten
Sinds gisteren is de
Hubertusweg naar
Ooij afgesloten. De
werkzaamheden
duren t/m 17 juni.
Het gedeelte tussen
de
Persingensestraat in Persingen
(vlak na de rotonde) en de Kerkdijk
in Ooij is afgesloten. Zie ook de
gemeentepagina.
Foto: Henk Baron

Woodstock und Blues in Zyfflich

NL-Alert testbericht op 13 juni
Maandag 13 juni rond 12.00 uur verzendt de overheid opnieuw het NLAlert testbericht. Dit is een week later
dan normaal, omdat het de eerste
maandag van juni Tweede Pinksterdag
is. Met het NL-Alert testbericht, dat je
op je mobiele telefoon ontvangt, ervaar
je hoe het is om een NL-Alert bij een
noodsituatie te ontvangen. Ruim 8 op
de 10 Gelderlanders die het afgelopen
jaar een NL-Alert testbericht hebben
ontvangen vinden het belangrijk dat de
overheid ieder half jaar zo’n bericht
verzendt. Dit blijkt uit een onderzoek
dat in opdracht van het ministerie van
Justitie en Veiligheid is uitgevoerd.
Op de eerste maandagen in juni en
december verzendt de overheid rond
12.00 uur een NL-Alert testbericht. In
het bericht wordt uitgelegd dat het om

Oproep: deelnemers tuintjesmarkt gezocht
Op zaterdag 2 juli 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@bergendalsbloei.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.

Leuths bierfestival

oplage: 25.000

Het gaat hard met de kaart verkoop
Woodstock en Blues
Na ruim twee jaar gaat het festival
in Zyfflich door, de organisatie
merkt dat aan de verkoop van kaartjes, het gaat snel. Om een teleurstelling te voorkomen moet je er snel bij
zijn voor het festival in eerste weekend van juni 2022.

een testbericht gaat. Het testbericht ziet
er zo uit:
“NL-Alert 13-06-2022 12:00: TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je
tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je
leest dan wat je moet doen en waar je
meer informatie kan vinden. Kijk op
www.nl-alert.nl *** TEST MESSAGE
Netherlands Government Public
Warning System. No action required.
More
information:
www.nlalert.nl/english"
Let wel op, het NL-Alert kan hard klinken als je oordopjes of een koptelefoon
gebruikt.
NL-Alert op je mobiele telefoon
NL-Alert ontvang je op je mobiele telefoon. Ontvang je een NL-Alert op je
mobiel, dan hoor je een hard en doordringend alarmgeluid. Dit klinkt anders
dan een normaal bericht.
Kijk voor info op www.nl-alert.nl.

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 wijn- en fris-bar
aanwezig. Er staat een kraan die een 20
meter brede parachute boven het terrein
laat hangen tegen regen of overvloed
aan zon.

Corona heeft twee jaar roet in het eten
gegooid maar nu gaat het festival door,
zo zegt Jeannette van Olst, voorzitster
van de Bluesvereniging in Zyfflich.
Aan de on-line verkoop is volgens de
organisatie te merken dat onze bezoekers ernaar uitkijken om bij dit mooiste
festival aanwezig te kunnen zijn.
Eindelijk weer het gezelligste festival
in de Euregio op 3 juni met Woodstock
en zaterdag 4 juni met Blues in
Zyfflich. Voor het festival, zijn reeds
meerdere honderden kaarten verkocht
via de website www.festivalinzyfflich.de, volgens van Olst.
Op vrijdag 3 juni zijn de bands De
Tribute to The Doors, Beatles Session
en de Berlijnse band Treptow de publi-

kestrekkers van de in totaal 7 bands die
in het kleine ooijevaarsdorp aan de
Nerderlands-Duitse grens die gaan zorgen
voor
het
oorspronkelijke
Woodstock gevoel.
De tweede dag van het festival staat
geheel in het teken van Blues. Een
avond vol internationale Blues
Giganten die naar de Niederrhein zijn
gehaald. Bekende Blues artiesten zoals
Dave Chavez, Bex Marshall, Giles
Robson en Black Cat Biscuit, verzorgen voor onvergetelijke optredens tijdens de Blues in Zyfflich.
Tickets en kaarten voor de camping
zijn online beschikbaar op de site
www.festivalinzyfflich.de voor de prijs
van € 25 per avond of € 45 voor een
Combiticket voor beide avonden.
Daarnaast zijn de entreekaarten bij de
volgende voorverkoop adressen te
koop, meesterschenkerij cafe Jos, cafe
St. Anneke in Nijmegen, Mariuz DHZ
markt in Beek-Ubbergen, Bike Totaal
Millingen aan de Rijn, Bruna
Groesbeek en de Vink in de Ooij.

Laatste patiënten Dekkerswald
verhuizen naar Radboudumc
Het sanatorium op het terrein van
Dekkerswald in Groesbeek is niet
meer. Sinds 1913 werden hier tuberculosepatiënten behandeld. De laatste 20
jaar was Dekkerswald al een onderdeel
van het Radboud UMC, en hier waren
het longcentrum en de pijnpoli gevestigd. Bij het Radboud is een gloednieuwe locatie geopend. Vrijdag 27 mei
werden de laatste negen patiënten naar
de nieuwe locatie bij het Radboudumc
in Nijmegen verhuisd. Dat gebeurde
per ambulance of taxibusje.

Tuberculose is een longinfectieziekte
die overdraagbaar is via hoesten.
Tegenwoordig komt deze ziekte veel
minder voor dan vroeger, maar het is
nog steeds niet helemaal uitgebannen.
Het terrein Dekkerswald wordt waarschijnlijk een groene nieuwbouwwijk
waar uiteindelijk 395 woningen zullen
worden gebouwd. Hierover is de
gemeente Berg en Dal nog in beraad.
Ter gelegenheid van de sluiting van
Dekkerswald is een boek uitgebracht
“Dekkerswald 1913-2022. Longzorg in
een golvend landschap”.
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Kekerdomse
Koopjesroute
Op 2e Pinksterdag (maandag 6 juni)
tussen 11:00 en 15:30 uur kun je naar
hartenlust koopjes scoren in Kekerdom.
Op diverse plaatsen worden vanaf de
eigen oprit of voor het huis tweedehandse en zelfgemaakte spulletjes verkocht. Een plattegrond met de diverse
adressen is t.z.t. verkrijgbaar bij de
diverse deelnemers of op
www.kulturhuskekerdom.nl.
Dus….ben je op zoek naar die ene
schat of dat unieke cadeautje, combineer dan je fiets- of wandeltocht met
een gezellig uitstapje naar Kekerdom.

Bijna 50 jaar bij dezelfde baas
Wilhelmien van de Brink neemt afscheid
van ’t Höfke in Beek
Met een gezellig druk
bezochte afscheidsreceptie
nam
Wilhelmien van de
Brink uit Leuth 25
mei afscheid van verzorgingshuis ’t Höfke
in Beek, de plek waar
ze 49 jaar gewerkt
heeft. Ze gaat nu van
haar welverdiende
pensioen genieten.
Wij wensen haar heel
veel geluk en levensvreugde.
Foto: Henk Baron

Berg & Dalseweg 340
Nijmegen
024 - 3229279

1
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2022

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

2e pinksterdag geopend
van 11:00 tot 17:00 uur

Alles om uw tuin op te fleuren!

024 - 397 5052

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02

De Rozet
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Kersten Wielersport
Stikke Hezelstraat 19
6511 JV Nijmegen
Tel : 024-3226362

• grondwerk • (sier)bestrating
• tuinaanleg • sloopwerk
• rioleringswerkzaamheden
Driessen Grondwerken
www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557
GEOPEND Elke maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag van 10 tot 16 uur

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

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

Zomerbloeiers en Geraniums

Fanfarekorps
Ons Genoegen

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

Extra Bingo

OOK IN JUNI
NOG 28
VOLOP
KEUZE
KONINGSDAG
EN ZONDAG
APRIL GEOPEND!

ZATERDAG

4 JUNI

Verenigingsgebouw, 20.00 uur

RAMEN - DEUREN - SERRES
Telefoon: (024) - 388 3273

Kunstrijwielvereniging

www.vblkozijnen.nl

Jufferstraat 8, Malden. Tel:  www.kwekerijwimjansen.nl
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www.dar.nl/plastic | info@dar.nl | 024-3716000
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BINGO

ZATERDAG
11 JUNI
HOOFDPRIJS € 250,00
totaal prijzenpakket oplopend tot
€ 1.555,- (zie omroep Berg en Dal)
Verenigingsgebouw, Heerbaan 93,
Millingen, aanvang 20.00 uur

· 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

Plastic+afval is een goede grondstof
voor nieuwe producten. Bijvoorbeeld
een nieuwe shampoofles. Het is
daarom belangrijk om plastic+ goed
te scheiden en geen ander afval bij
het plastic+afval te doen.
Jij scheidt toch ook jouw plastic+?

Samen gaan we voor de winst!

,, Juliana ”

+

WINNEN MET
PLASTIC
SCHEIDEN DUS!

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
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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 + Ooijse
Bandijk 84 + 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
Rijksstraatweg 171, 6573 CN Beek
06-19601029 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

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.

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
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
bellen: 024-3244200

tandarts

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,
- 5.06. 1e pinksterdag, diaken Theo van
Driel, muziek van Alie Blankesteijn en Paul
van Woerkom
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:
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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

BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
-5.06. va 12.30u. keizerschieten, Kulturhus
-06.06. 10-12 en 14-16u. wandeling
Landwijkparochie, v.a. kleine kerk
-10.06. 20u. toneel “portret van een slagveld”, Kulturhus
-11.06. 11-14u. repaircafé, Kulturhus
-11.06. 12u. concert ‘zomervogels’, Huize
Wylerberg

Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

MILLINGEN A/D RIJN
-3,4,5.06 pleinfeest OEV-1
-4.06. 20u. extra bingo Ons Genoegen, ver.
gebouw
-8.06. 14u. alzheimercafé, Gasthuis
-10-12.06 Switch Volleytoernooi
-11.06. 20u. bingo Juliana, ver.gebouw
-12.06. 14u. IVNexcursie Millingerwaard

Bingo
KRV Juliana
MILLINGEN - Zaterdag 11 juni orga-

OOIJ
-6.06. 10-16u. Open dag Moestuinen
Ooijse Velt (Kerkdijk 8-10)
LEUTH
-5.06. va 14u. keizerschieten,
Vriendenkring
-12.06. 14-20u. bierfestival, Vriendenkring
-13.06. 10u. Peutercafé

niseert KRV Juliana een bingoavond in
het verenigingsgebouw, Heerbaan 93 te
Millingen. De aanvang is om 20.00 uur.
De zaal is om 19.00 uur open.
Het prijzenpakket kan oplopen tot
1555,00 euro.
U bent van harte welkom.

KEKERDOM
-6.06. 11-15.30u. Kekerdomse koopjesroute
-12.06. 15u. bluessessie Waard v.Kekerdom

www.derozet.nl

BERG & DAL
-weekenden t/m 19.06 open atelier Marc
Deeleman, Oudekleefsebaan 15
-12.06. 11-16u. voorjaarsverkoop
Tesselschade, hotel Erica

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.

PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-4-6.06. Natura Artis Magistra
-11+12.06 Schultz, Schultz&Broeksteeg

Artikelgemist.nl

GROESBEEK
-1.06. 10u. KNNVwandeling Bruuk
-4.06. 10-14u. opendag 2ehands zorghukpmiddelen, Reestraat 5
-7.06 10-12u. digitaal cafe, bieb
-10+11.06 volleybaltoernooi Ikaros
-12.06. 15u Lazy Sunday Afternoon , de
Plack
-13-16.06. avond4daagse
HEILIG LANDSTICHTING
-11.6. 14u. + 12.6. 13.30u. concert
Cenakelkerk

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

Rozet op Facebook
facebook.com/derozet

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

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

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

inleveradressen

3,00

Beek:

3,50

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

4,00

Millingen a/d Rijn:

4,50

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)
Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2
Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

Dankbetuiging

Tuinman / Klusjesman
actieprijs! €18 p/u; tel. 0623113595

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

5,50

Groesbeek:

Rozetjes

Uurwerkreparatie
Gediplomeerd

5,00

Leuth:

Heeft uw hond last van jeuk, eet uw paard niet
meer zijn voer op of niest uw kat vaak?
En wilt U uw huisdier op een natuurlijke wijze
hierbij helpen?
Dan bent U bij praktijk Marjolein
voor een natuurgeneeskundige behandeling
op de juiste plek.

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,
zoveel berichtjes,
zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling en
zoveel troost.

voor al uw familieberichten
In liefde losgelaten

Hartelijk dank voor alle blijken van medeleven na het overlijden van onze vader en man

Frank Keukens
Vanwege de overweldigde belangstelling
is het voor ons onmogelijk geweest om
iedereen persoonlijk te bedanken.

Website: www.praktijkmarjolein.com
E-mail: info@praktijkmarjolein.com

De Rozet

Diane
Carlijn en Felix
Frenk en Sabine
Mike
Leuth, mei 2022

Wil Janssen
 ,Kekerdom,
8 augustus 1956

† Nijmegen,
11 mei 2022

Chris Janssen
Marga en Piet van Haren
Nellie en Henk Eerden
Marijke en Gérard Boumans
Neven en nichten
Zorgteam en huisgenoten
De Winckelsteegh
Merelplein 03-03

Bedankje
Graag willen wij iedereen bedanken voor alle
attente kaartjes, bloemen en aanwezigheid
tijdens de ziekte en het overlijden van

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

Rob Rutten

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

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

Het was hartverwarmend dat er zoveel
betrokkenheid was.
Francis Rutten, en familie

Exclusief uw flyer
of folder mee in de
volgende Rozet?
Nu ook in Groesbeek
Mail dan naar:
bezorgdienstderozet@gmail.com
of bel 06-23502075

Bent u op zoek naar
hulp in uw tuin?

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

Gartenhilfe gesucht?
rufen Sie an.

Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04

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

een persoonlijke uitvaart
voor elk budget

De afscheidsplechtigheid heeft in
besloten kring plaatsgevonden op
woensdag 18 mei.

Dankjewel! Merci!
Danke! Geweldig!
Wij willen iedereen hartelijk bedanken die
op 30 april 2022 ons 60- jarig huwelijksfeest
tot een fantastische dag heeft gemaakt.
Ook willen wij iedereen bedanken voor de
vele kaarten, bloemen en felicitaties die wij
hebben mogen ontvangen.

Theo en Dory Meurs-Frieling
Ooij

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de
vele kaarten, bloemen en woorden van troost
met het overlijden van

Annie Huisman

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

Correspondentieadres:
Wagnerstraat 9
6566 DK Millingen aan de Rijn

Onze speciale dank gaat uit naar
Dr. Janssen, de thuiszorg en het
Hospice Bethlehem in Nijmegen.
Lianne Willemsen

Het heeft ons allemaal goed gedaan.

Nijmegen

familie Huisman

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

ZAKELIJK

Kweek uit de Streek
Fietsroutes langs bijzondere lokale boerderijen, wijngaarden en landwinkels
Op vrijdag 20 mei is de “Kweek uit de
Streek” fietsroute gepresenteerd: een
handige uitklapbare fietsroutekaart met
drie verschillende fietsroutes lang
ondernemers met streekproducten, verspreid door de gemeente Berg en Dal.
Of het nu gaat om bier, honing, kaas,
asperges, ijs, groenten of wijn, de lokale streekproducten uit Berg en Dal
staan garant voor ambachtelijk en met
liefde bereid, duurzaam, eerlijk en van
hoge kwaliteit.
Smaakvolle en (h)eerlijke plekken
Sylvia Fleuren, voormalig wethouder
Toerisme en recreatie, nam de nieuwe
routebrochure in ontvangst uit handen
van Erik de Gans, manager Stichting
Toerisme en Recreatie Berg en Dal.
Sylvia Fleuren: ‘Deze fietsroutebrochure neemt je mee naar vele mooie en
smaakvolle plekken in onze gemeente.
Waar streekproducten met liefde
geoogst, bereid en verkocht worden.
Onze boeren en streekproducenten zijn
trots op hun producten, met liefde voor
dier en natuur, en dat willen ze graag
laten zien en proeven. Met deze nieuwe
fietsroutes kunnen onze bezoekers
genieten van de vele ambachtelijke
streekproducten en fantastische restaurants. Drie fietsroutes waar je een heerlijk dagje zoet mee bent, letterlijk en
figuurlijk!’

Rommelmarkt
in Balgoy
Op zondag 19 juni as. organiseert
Harmonie Kunst en Vriendschap
haar jaarlijkse Buitenrommelmarkt
bij het dorpshuis “t Ballegoyke”,
Boomsestraat 2B, 6613AH, te Balgoy
van 10.00 tot 14.30 uur.
De entree bedraagt € 2,00 p.p., kinderen tot 12 jaar gratis.
De opbrengst komt ten goede aan de
Harmonie. Op onze markt staan geen
handelaren.
Onze spullen zijn gesorteerd naar:
curiosa, klokken en antiek, glas en servies, speelgoed, boeken, platen en c'd's,
gereedschap, klein-meubelen, elektrische apparatuur, huishoudelijke apparaten, schaatsen schoenen etc.
Graag tot ziens op onze rommelmarkt.
Kijk ook eens op onze website:
www.kenv-balgoy.

Tuin ’t Hof is
weer open

Tijdens
de
Campina
Open
Boerderijdagen kan het hele gezin pro-

Een aantal deelnemers van “Kweek uit de Streek” met voormalig wethouder
Sylvia Fleuren
Foto: Henk Baron
Door ’t Laag: zelf fruit plukken en
melk tappen
De route “Door ’t Laag” gaat langs al
het moois en lekkers dat het laaggelegen gedeelte van Berg en Dal, de
Ooijpolder, te bieden heeft. Hier ontdek je hoe het meel op traditionele
wijze wordt gemalen in de Thornsche
Molen, pluk je zelf een mooie bos bloemen of tap je je eigen flesje verse melk.
En wist je dat je in de Ooijpolder ook
zelf fruit kunt plukken? Niets smaakt
zo lekker als zelf geplukt fruit! De
pluktuin van de familie Arnts, Ooijs
Moois, is de perfecte plek voor een
rustmoment tijdens de streekproductenroute door ‘t Laag. Geniet op deze
bijzondere plek van frambozen, bramen en bessen of een mooie bos bloemen die je zelf mag plukken.
Groesbeek Wijndorp
De omgeving van Groesbeek is door
het heuvelachtige landschap en de bij-

zondere grondsoort uitermate geschikt
voor wijnbouw. De wijnroute voert
langs alle wijngaarden. Tijdens de tocht
ontmoet je bevlogen wijnbouwers, die
vol trots en met passie vertellen over
hun bedrijf. Naast een heerlijk glas
Groesbeekse wijn in de wijngaarden
kun je onderweg ook afstappen bij een
van de vele horecagelegenheden. Ook
hier ben je van harte welkom om te
genieten van vele (h)eerlijke streekproducten.
Verschillende restaurants en horecagelegenheden langs de routes maken lekkere gerechten van lokale producten.
De fietsroutebrochure Kweek uit de
Streek (Groente en fruitroute Berg en
Dal, streekproducten door ’t Laag en de
wijnroute) is vanaf heden gratis verkrijgbaar zijn bij verblijfsaccommodaties, VVV Agentschappen en verschillende horecagelegenheden in de
gemeente Berg en Dal.

Repair Café Beek
Wij mogen weer
gezellig
samen
spullen repareren in
het café van het
Kulturhus in Beek.
Je bent weer welkom op 11 juni van
11:00-14:00. We
zijn benieuwd naar
wat er deze keer
meegenomen
wordt, meestal zit er
wel iets bijzonders
tussen waar onze
creativiteit bij aangesproken wordt.
Deskundige vrijwilligers bekijken wat
het probleem is en wat er aan te repareren valt. Je kunt ook met het advies van
de vrijwilliger zelf aan de slag. Zo leer
je met de kennis van de vrijwilligers
om zelf te repareren. Wij repareren
elektrische apparaten, kleding, fietsen
en klein meubilair. Je kunt ook weer
voor de gezelligheid langs komen.
Samen met de deskundige reparatievrijwilligers gaan we zoveel mogelijk

Foto: Henk Baron
spullen van de afvalberg redden. Een
kleine gift wordt op prijs gesteld.
Voor meer informatie:
Ruud Jansen 024 6843969
repaircafebeek@upcmail.nl
zie ook www.repaircafenijmegen.nl/
Repair Café Beek wordt mogelijk
gemaakt door vrijwilligers.

In Millingen met het fietsveer de Rijn
over, dan langs het water van de Bijland
(linkerkant) fietsen richting Aerdt, op
de dijk naar links, dan de borden via
fietspad volgen.
Openingstijden dagelijks van 11.00 tot
16.00 uur, de entree is 4 euro inclusief
consumpties. Tel. 0316 371061

Zaterdagmorgen is brand uitgebroken
in een woning op de hoek van de PC
Hooftstraat en de Rijksstraatweg te
Beek. De bewoners bleken niet thuis te
zijn. De vrijwillige brandweer van
Ubbergen, Post Beek en de brandweer
van Nijmegen kwamen ter plaatse.

De brand werd in de buurt ontdekt
omdat het alarm af ging. Vermoedelijk
is de brand ontstaan door een oplader
bij een bankstel. De brand was snel
onder controle, maar de schade was
enorm. Alles was zwart geblakerd.
Foto: Henk Baron
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Campina Open Boerderijdagen:
staldeuren open voor publiek
Maandag 6 juni openen boerenfamilies de staldeuren voor publiek. Het
is de vijftiende keer dat Campina de
Open Boerderijdagen organiseert en
mensen de kans geeft om kennis te
maken met het boerenleven. Op de
vrijdag na Hemelvaart en Tweede
Pinksterdag is er voor jong en oud
van alles te beleven op het boerenerf:
van een boerderijrondleiding tot
leuke en leerzame spelactiviteiten.
Zo laat de boer zien hoe de melk van
de grazende koeien in de wei terechtkomt in het glas thuis op tafel.

Brand in woning te Beek

De prachtig aangelegde tuin ‘t Hof in
Aerdt is zeker de moeite waard om te
bezoeken. De tuin met veel Japanse
elementen, exclusieve bomen en planten, maar ook schitterende vijvers, is
een lust voor het oog. Je kunt er veel
ideeën opdoen voor je eigen tuin, je
wordt op gastvrije wijze ontvangen
door Corry en Henk en kunt heerlijk
genieten van koffie, thee en koek. Tuin
‘t Hof vindt men aan de Renbaan 51 in
Aerdt.
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ducten proeven en activiteiten doen die
horen bij het boerenleven. Voor kinderen zijn er allerlei spellen te spelen,
zoals racen op skippykoeien, levensgroot memoryen, melkpakken vissen
en een uitdagend parcours afleggen.
Ook is er een boerenphotobooth en
kunnen kinderen zich laten schminken.
Aan het eind van de dag kunnen ze een
koe-medaille en boerderijbewijs verdienen.
Alle deelnemende boerderijen zijn
open van 10.00 uur tot 16.00 uur, toegang is gratis. Onder andere de familie
Nillesen, Groesbeek is geopend voor
publiek. Meer bedrijven vind je op
https://campina.nl/boerderijdagen

Computervaardige vrijwilliger
gezocht in Bibliotheek Millingen
Vind je het leuk om anderen te helpen
en weet je zelf voldoende van computers af? Als begeleider
van de cursus Klik & Tik
help je mensen bij het
aanleren van computervaardigheden.
De
Bibliotheek Gelderland
Zuid
zoekt
voor
Bibliotheek Millingen
aan de Rijn een computervaardige vrijwilliger
die cursisten kan begeleiden bij Klik & Tik. Klik
& Tik is een gratis cursus
voor mensen die de basis
willen leren van het werken met een computer.

Interesse? Stuur een mail naar Antonin
van Bergen avbergen@obgz.nl.

Foto: Marcel Krijgsman

Verandering bij Stichting
Vrienden van het Leuthse orgel
In 1993 werd de Stichting Vrienden
van het Leuthse orgel opgericht met als
doel te zorgen voor voldoende financiële middelen om het Smitsorgel van de
Remigiuskerk in Leuth te onderhouden.
Sinds 2016 is de kerk gesloten en twee
jaar geleden aan de eredienst onttrokken. Ook het orgel kreeg een nieuwe
bestemming. Het werd naar Polen verplaatst. Wat rest zijn wat financiële
middelen , op zijn Leuths gezegd: wat
geld in de pot. Geld wat door de
Leuthse bevolking middels verschillende acties en donaties bijeen is gebracht
om te voorzien in het onderhoud van
het toenmalige orgel.
In overleg met het bisdom Den Bosch,
het
kerkbestuur
Maria
ten
Hemelopneming en het bovengenoemde stichtingsbestuur is besloten om dit
geld ‘ten goede te laten komen aan de
Leuthse bevolking’ door op verzoek bij
te dragen aan muzikale ondersteuning
van evenementen binnen Leuth.
Op 27 april zijn onder het genot van
een hapje en een drankje de leden van
het oude bestuur bedankt voor hun
inspanningen gedurende vele jaren en
zijn de taken officieel van het oude naar
het nieuwe bestuur overgedragen.
Het nieuwe bestuur is een vertegenwoordiging van de drie muziekgezel-

schappen die Leuth op dit moment rijk
is: muziekvereniging DES ( Saskia
Jonk) , mannenkoor Vox Virorum
(Willem van Schoonhoven) en Les
Alouettes ( Annelies Zegers).
Een aanvraag voor een bijdrage kan
vier keer per jaar worden gedaan. De
aanvraag moet in deze ronde uiterlijk
30 juni binnen zijn door het invullen
van een formulier dat op verzoek wordt
toegestuurd. Het bestuur beslist of
gedane verzoeken voldoen aan het
reglement van de Stichting dat zoveel
mogelijk overeen komt met de doelstelling die statutair is vastgelegd en waarvoor de Leuthse bevolking het geld bijeen heeft gebracht.
Per jaar is een budget vastgesteld dat
voor bovengenoemde doeleinden kan
worden uitgegeven( op=op). Het
bestuur bepaalt over de toekenning.
Bovendien stellen zij de hoogte van het
bedrag vast. In alle gevallen is het
medefinanciering van een evenement.
Mocht je willen weten of een bepaald
evenement past binnen de richtlijnen,
vraag dan gerust informatie via het volgende mailadres: vhhetleuthseorgel@gmail.com. We nemen dan zo snel
mogelijk contact op.
Saskia
Jonk,
Willem
van
Schoonhoven en Annelies Zegers

Interactieve online informatiebijeenkomsten
en telefonisch spreekuur

Ervaar het OV
Nu reizen met de bus of trein weer
gewoon kan, is het misschien niet duidelijk hoe dat precies in z’n werk gaat.
Dan biedt de interactieve online OVinformatiebijeenkomst uitkomst.
Er is een interactieve bijeenkomst
gepland op: maandag 13 juni 2022.
De bijeenkomst begint om 13.30 uur
en duurt maximaal een uur.
In de interactieve informatiebijeenkomst krijgen deelnemers online uitleg
over hoe reizen met het openbaar vervoer in z’n werk gaat. Ook hier is gelegenheid om vragen te stellen aan de
OV-ambassadeurs.
Na aanmelding via e-mail ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of telefoon 038 –
45 40 130 ontvangen deelnemers een
inlogcode. Voor het deelnemen aan

deze bijeenkomst hebben deelnemers
een telefoon, tablet of computer nodig
met camera en microfoon. Mensen die
niet precies weten hoe een inlogcode
werkt kunnen telefonisch op weg
geholpen worden.
Het telefonisch OV-spreekuur geeft
senioren de mogelijkheid om hun vragen over het reizen met het OV beantwoord te krijgen.
OV-ambassadeurs zitten klaar om mensen hiermee “op weg” te helpen.
Het telefonisch spreekuur is bereikbaar
op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot
12.00 uur, maandag en woensdag van
18.30 tot 20.00 uur en dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur.
Het telefoonnummer is 038-303 70 10.
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Personeel
Gevraagd
Installatietechniek
Hospice Kalorama Bethlehem
zoekt vrijwilligers.

Duurzame oplossingen

Op een prachtige locatie in
Nijmegen ligt het hospice Kalorama
Bethlehem. Hier wordt met liefde
en aandacht hospicezorg geboden
aan maximaal 10 gasten.
Medewerkers worden hierbij enorm
ondersteund door vrijwilligers.
Wij zoeken op dit moment:
• Receptievrijwilligers
• Zorgvrijwilligers
• Keukenvrijwilligers
Levert u graag een waardevolle
bijdrage? Bel dan Monique van
Bentum, vrijwilligerscoördinator
(06 12953663) of
kijk op werkenbijkalorama.nl

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

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

Personeel
Gevraagd

Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Sta jij ‘je mannetje’ als

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

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

Bezorger gezocht voor De Rozet
Nijmegen
wijk: ten noorden van de Bergendalseweg tussen
Huijgensweg en Holleweg

Groesbeek
Wijk: tussen Nieuweweg, Zevenheuvelenweg,
Molenweg en B.Ottenhofstraat
Wijk: Binnenveld, Kerkstraat, Mooksestraat, Houtlaan
Wijk: tussen Knapheideweg, De Ruyterstraat en
Helfrichstraat
Wijk: Stekkenberg, Merelle, Schrouwenberg,
Heumensebaan

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

Jeugd & Jongeren

Wasserijspelen Beek 2022
BEEK. Op vrijdag 1 juli
is het weer zover, een
van de leukste evenementen die de Beekse
feestkalender rijk is,
vindt dit jaar voor de 7e
keer
plaats:
de
Wasserijspelen. Deze
zeskamp start om 18.00
uur en vindt zoals ieder
jaar weer plaats op de
Rijksstraatweg vanaf
café Sous les Eglises tot
aan het voormalige
Rabobankgebouw. Wederom worden
jullie getest op sportiviteit, snelheid,
inzicht, souplesse, brains, gezelligheid
en kracht bij de 6 fantastische spellen
die de organisatie uitgezocht heeft voor
jullie.
Er kunnen maximaal 24 teams van
minimaal 6 personen meedoen, is je
team groter dan kan niet iedereen elke
keer met een spel meedoen. De minimumleeftijd om deel te nemen is 18
jaar.
Elk team moet een teamcaptain en een
vrijwilliger hebben. De teamcaptain is
ons aanspreekpunt en is verantwoordelijk dat zijn/haar team alle info ontvangt en op tijd bij elk spel is. De vrijwilliger die je aanlevert jureert bij de

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.

Foto: Henk Burgers
spellen, hij/zij doet dus niet mee aan de
Wasserijspelen en blijft dus niet bij het
team, maar bij een spel.

Adres: Ericastraat 39, Groesbeek
Meer info:
~ telefoon: 024 397 2412 optie 1
~ www.facebook.com/opdeheuvel/

Je kan je team inschrijven via
http://www.sousleseglises.nl/ bij het
kopje Wasserijspelen. Hier vind je ook
meer informatie. De sluitingsdatum
van inschrijving is op zondag 19 juni.
Inschrijven kan alleen op deze manier
en de volgorde van aanmelding bepaalt
of je net nog wel of net niet meer mee
kan doen, want vol=vol. Reageer dus
snel.
Hopelijk tot ziens op de Wasserijspelen
van 2022!

Open dag Leonardo 2.0 op
basisschool de Regenboog Cuijk
Op woensdag 15 juni houdt de
Leonardo-afdeling van basisschool de
Regenboog in Cuijk een open middag
van 13.00 tot 15.00 uur voor geïnteresseerden (kinderen en ouders).
De ouders en leerlingen van onze
Leonardogroepen, spreken van een
‘warm bad’. Ouders die hun zoon of
dochter bij ons plaatsen, merken dat
hun kind opbloeit en het plezier in
school en leren terugkrijgt. Met gespecialiseerde leerkrachten die écht kennis
hebben van kinderen met kenmerken
van hoogbegaafdheid, dagen wij onze
leerlingen uit op hun eigen, excellente
niveau. Elke dag, continu. We bieden
structuur in werken en leren en geven
concrete, aansprekende uitdagingen.

Agenda

Daardoor kunnen de kinderen hun
talenten inzetten en halen wij eruit wat
erin zit.
Tijdens de open middag zullen leerlingen en leerkrachten van Leonardo 2.0
laten zien hoe het onderwijs vorm
krijgt. Zo zal er uitleg gegeven worden
over diverse vakken, zoals filosoferen,
Russisch en schaken. Ook is er aandacht voor het werken met projecten en
de ontwikkeling van executieve functies.
Voor meer informatie over onze school,
kunt u terecht op onze website:
www.deregenboogcuijk.nl
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om
onze open middag te bezoeken, dan
bent u altijd welkom op afspraak.

Opening van de knuffelbank en
-fauteuil op De Biezenkamp in Beek

Cursus
ondernemen
voor jongeren
Deze zomer start 19 juli het project
ZomerOndernemer, bij StartUp
Nijmegen. ZomerOndernemer is er
voor jongeren van 15 tot 25 jaar in
het Rijk van Nijmegen (scholieren,
studenten, werkenden en werkzoekenden) en is gericht op het vergroten van hun ondernemende vaardigheden. De training is gratis dankzij
sponsoren als de gemeente Nijmegen,
Beuningen, Wijchen en Druten en de
provincie Gelderland.
Gedurende zes weken in de zomervakantie starten en runnen jongeren hun
eigen onderneming. De deelnemers
beginnen met drie intensieve trainingsdagen. Daarna werken de jongeren hun
bedrijfsidee verder uit. Elke week is er
een terugkomdag, dit alles onder professionele begeleiding. Elke jongere
krijgt zijn eigen ‘zakenvriend’: een
ervaren ondernemer die de jongere met
raad en daad bijstaat en met zijn netwerk ondersteunt. Het project wordt
afgesloten met een ondernemersmarkt.
Wil je meer weten? Of meld je meteen
aan bij https://www.zomerondernemer.nl/regio/rijk-van-nijmegen/
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Installatie welpen en staf tijdens
eerste kamp Scouting Beek
BEEK.
In
het
Hemelvaartweekend is
scouting Beek met een
groep kinderen van 6 tot
11 jaar op kamp geweest
in de blokhut van scouting Alverna. Tijdens dit
kamp van de net opgerichte Beekse scoutinggroep werden dertien
‘welpen’ en vier stafleden officieel geïnstalleerd.
Twee leden van de regio
scouting kwamen tijdens
de laatste kampvuuravond langs voor
deze plechtigheid waarbij de scoutingwet en -belofte werd uitgesproken. Na
deze ceremonie kreeg ieder lid een das
in de kleuren rood en geel. Deze kleur
das komt niet uit het niets, tot zo’n 45
jaar geleden werd deze door de Beekse
scouting gedragen.
De nieuwe Scouting Beek begon een
jaar geleden als bosgroep Beek met een
wekelijkse bijeenkomst in het bos.
Inmiddels zijn ze gehuisvest bij TV de
Oorsprong en beschikken ze over een
eigen veld en materiaalhok. Het idee
van een eerste kamp werd warm onthaald door de stafleden, drie van de
vier hebben al vele jaren ervaring bij
scouting. Door een gulle giften van
Hans de Echte Bakker en de Plus kon
het kamp doorgang vinden en had de
kookstaf voldoende ingrediënten om
goede maaltijden voor te schotelen.
De welpen begonnen het kamp met een
speurtocht en kompas over de Hatertse

en Overasseltse vennen waar ze een
schaapsherder met kudde tegenkwamen om allerlei vragen aan te stellen.
Tijdens het kamp werd levend stratego
gespeeld, een hut gebouwd, brood
gebakken en werden de vlaggen gestolen door een harige aap. Gelukkig hebben de kinderen de vlaggen weer weten
terug te verdienen. En uiteraard was er
ook voor iedereen corvee.
Zaterdagochtend kwamen de ouders
mee ontbijten en daarna werd het kamp
gezamenlijk afgesloten. De kinderen
zijn een ervaring rijker en de stafleden
beschouwen het eerste kamp als een
succes. Hopelijk zijn de gemiste slaapuren inmiddels weer ingehaald.
De Beekse scouting komt iedere vrijdag bij elkaar van 15:00 tot 16:45.
Nieuwe jeugd en stafleden zijn welkom
om een keer mee te draaien.
Mail hiervoor naar Harro Antheunis:
harro@antheunis.org

Activiteitenkalender (juni) in
Leuth Vriendenkring & Kulturhus
- cultuur – educatie – sport – ontmoeting -

Mensen
ontmoeten
met Stichting
Eet Mee
Ontwerper Dorien van der Tol met enkele leerlingen bij de door haar, in samenwerking met de leerlingen, ontworpen bank en fauteuil
Foto: Henk Baron
Het zijn natuurlijk niet zomaar een
bankje en fauteuil die woensdag 18 mei
op basisschool de Biezenkamp in Beek
feestelijk werden ingewijd. Ze verwijzen naar een bijzondere tijd die veel
impact heeft gehad op ouders, leerkrachten en de kinderen. Een tijd waarbij alles wat zo vanzelfsprekend was
plotseling niet meer kon, namelijk
“Samen Zijn”. Met elkaar in de klas
zitten, een leerling een bemoedigende
knuffel geven, of gewoon je kind naar
school brengen. Het heeft ons bewust
gemaakt hoe fijn die vanzelfsprekendheden zijn.
Daarom heeft de oudervereniging van
De Biezenkamp een project geïnitieerd
om deze knuffelbank en -stoel te plaatsen als symbool voor “Samen Zijn”. Ze
staan precies 1,5 meter van elkaar af,
onder een afdak en zitten vol met verwijzingen naar deze speciale periode.
Ze zijn onder begeleiding van beeldend
kunstenaar Dorien van den Tol door
de leerlingen zelf mede-ontworpen.
Als onderdeel van de opening wordt er
later bij dit bijzonder straatmeubilair
ook een tijdscapsule geplaatst. In deze

capsule zitten verhalen, kunst, tekeningen en gedichten van ouders, kinderen
en leerkrachten die allemaal betrekking
hebben op de periode waar we moesten
omgaan met het virus. De tegel waaronder de tijdscapsule wordt geplaatst
ligt er al. Twee jarige leerlingen van de
onderbouw mochten samen met een
derde leerlinge de bank en de fauteuil
onthullen, in aanwezigheid van alle
leerlingen en leerkrachten van de
Biezenkamp.”
Gekoppeld aan het in gebruik nemen
van de bank en fauteuil is er ook een
kinderkunsttentoonstelling “Samen
Zijn”, waaraan ook Johan Faber aan
heeft meegewerkt. Ouders en kinderen
kunnen deze in de aula van de school
na schooltijd bekijken van 18 mei tot
25 mei. Ze kunnen dan zien wat de
leerlingen hebben gecreëerd rond het
project.
Tegelijkertijd heeft De Biezenkamp
stilgestaan bij het 100-jarig bestaan van
de KNA! Ook hiervoor geldt hoe
belangrijk Samen Zijn is. Door samen
muziek te maken, samen te dansen en

Eet Mee is een platform voor mensen
die anderen willen ontmoeten, hun
sociale netwerk willen uitbreiden, houden van een goed gesprek en het leuk
vinden om samen te eten. Tijdens de
etentjes, thuis of online, loop je een
verrassende mix van mensen met allerlei culturele achtergronden tegen het
lijf. Stellen, alleenstaanden, van jongere tot pensionado. Hier geboren en
getogen of net gearriveerd. De mix
maakt het juist zo leuk. We hebben
extra aandacht voor ouderen en mensen
met een vluchtelingachtergrond.
Al sinds 2009 brengt Eet Mee mensen
samen aan de keukentafel voor een
goed gesprek. Zo ontstonden er al meer
dan 12.000 matches.
Geïnteresseerde kunnen zich aanmelden via https://www.eetmee.nl om een
(video)diner te organiseren of als gast
aan te sluiten bij een ander diner. Het
organiseren van een diner is op een dag
die jezelf mag bepalen + het deelnemers aantal. Vervolgens kunnen andere
mensen reageren op de uitnodiging en
zich aanmelden voor jouw georganiseerde diner. De organisatie van stichting Eet Mee zal dan de host en de gasten aan elkaar koppelen.

Agenda:
- Dinsdag 31 mei en 28 juni:
Serviceloket gemeente van 09.00-12.00
uur in Kulturhus (afspraak maken:
tel.14024 of via www.bergendal.nl)
- Zaterdag 4 juni en 2 juli: H.Mis om
19.00 uur in het Kulturhus
- Zondag 12 juni: Bierfestival van
14.00-20.00 uur bij de Vriendenkring
- Maandag 13 juni: Peutercafé van
10.00-11.30 uur bij Partou/Kulturhus
Elke maandag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30
uur in het Kulturhus (info: 06
20322490)
Elke dinsdag
- Inloop en Ontmoeting van 14.0019.00 uur in het Kulturhus (in oneven
weken om 17.30 uur warme maaltijd.
Aanmelden: 06 50681067)
- Bewegen op muziek (senioren) van
15.15-16.15 uur in sportzaal/Kulturhus
(info Bert van Swelm tel. 0246631727)
Elke woensdag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30
uur in het Kulturhus (info: 06
20322490)
- Koersbal KBO van 14.00-16.00 uur in
de Vriendenkring (info 024 6631727)
- Biljarten Senioren om 19.00 uur in
oneven weken in Vriendenkring
(info:024 6631727)
- Vox Virorum, mannenkoor repeteert
van 19.30-21.30 uur in het Kulturhus
- Volleybal Switch (recreanten dames)
van 20.30 – 22.00 uur in
sportzaal/Kulturhus
- Yoga van 20.00-21.00 uur (even

weken) in Vriendenkring, digitale yoga
(oneven weken) (info: Angelique
Verhoeven: 024-3249700 of yogaindepolder@hotmail.com)
Elke donderdag
- Prikpost CWZ van 08:00-09.00 uur in
het Kulturhus (afspraak maken:
cwz.nl/bloedprikken) - Gym senioren
van 09.30-10.30 uur in Vriendenkring
o.l.v. Rik Kremer (info 024 6631727)
- Biljarten senioren van 13.00-17.00
uur in Vriendenkring (info: 024
6631727)
- Vertel eens….verhalen delen met
anderen van 15.00-16.00 uur in bibliotheek/Kulturhus
- HipHop 10+ o.l.v. Manuel Teca van
17.00-18.00 uur in sportzaal/Kulturhus
Elke vrijdag
- Taalcafé van 10.00-12.00 uur in bibliotheek/Kulturhus
Bibliotheek Kulturhus: elke werkdag
geopend tot 18.00 uur (m.u.v. woensdagmiddag)
Er is een medewerkster aanwezig voor
informatie en advies op maandag van
10.00-12.00 uur en op donderdag van
12.30-14.30 uur. U kunt elke dag m.u.v.
woensdagmiddag terecht om boeken op
te halen of terug te brengen m.b.v. selfservicepunt of om een tijdschrift of
krant te lezen.
Contact: mensen of organisaties die
gebruik willen maken van een ruimte in
een van de accommodaties kunnen bellen voor het Kulturhus/sportzaal (06
18514735) en voor de Vriendenkring
(024-3789351).
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Culturele Agenda
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
Yette Rohde
Tot en met 1 juli | maandag t/m vrijdag
9.00-21.00, zaterdag en zondag 10.0016.00 | expositie schilderkunst |
Huygensgebouw | Radboud Univeriteit
| www.yetterohde.nl
Recente werken van Ad Merx
Tot en met 3 juli | zaterdag en zondag
13.00-17.00 | expositie | LangeHezel46
| www.langehezel46.nl
Clearwater Creedence Revival
coverband
Vrijdag 3 juni | 21.00-23.45 | €25,- |
Fletcher Hotel-Restaurant Erica |
www.fletcherevents.nl
Metarmofosen
Zaterdag 4 en zondag 5 juni | 12.0017.00 | toegang en parkeren gratis |
expositie | Kapel onder de Bogen,
Parklaan 273, Dekkerswald, Groesbeek
Frank Tarenskeen, schilderijen en
tekeningen
Zaterdag 4, zondag 5 en maandag 6
juni | 11.00-17.00 | expositie |
Dorpsschuur Lent

Verhaal Verbeeld, Verbeeld Verhaal Stephanie Poels Zanders
Elke zondag in juni | 11.00-16.00 |
expositie | KunstLokaalMook |
www.poelszanders.nl
Scènes van de slavernij: het hergeheugen van Kara Walker - Wout
Weijers
Dinsdag 7 juni | 19.30 | lezing | Elinor
Ostromgebouw, eerste verdieping, zaal
610 (EOS N 01.610). Heyendaalseweg
141, Nijmegen | www.ru.nl/kkn
Ontmoet de Dichter - Jan Kal
Vrijdag 11 juni | 14.00-16.30 |
Poëziecentrum Nijmegen | bibliotheek
Mariënburg
The Anthony Singers
Zaterdag 11 en zondag 12 juni | 20.00 |
popmuziek | theater ’t Mozaïek in
Wijchen | mozaiekwijchen.nl/overzicht-evenementen
Lindenberg Presenteert
Zaterdag 11 tot en met 20 juni | cursussen muziek, dans, theater, beeldende
kunst en schrijven | De Lindenberg |
www.delindenberg.com/theater
Ierse sessie Nijmegen - Green Galore
Zondag 12 juni | 14.30 | entree gratis |
muziek | Voorzieningenhart 't Hert

Terrasconcert bij Oortjeshekken
Op zaterdag 21 mei hield muziekvereniging de Ooijse Toekomst een terrasconcert
bij hotel- restaurant- café Oortjeshekken aan de Erlecomsedam in Ooij. De Ooijse
Toekomst had een gevarieerd repertoire met vooral lichte muziek. Het weer was
goed en het terras was behoorlijk bezet. Het was weer genieten van de muziek.
Foto: Henk Baron
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Tranendal tussen de Heuvels in Groesbeek
Een paar jaar was het er niet van gekomen. Corona gooide roet steeds in het
eten, maar deze Hemelvaartsdag leek
het weer als vanouds. Het smartlappenfestival “Tranendal tussen de Heuvels”
was weer een bijzondere happening en
een grote publiekstrekker.
De diverse koren kwamen uit het hele
land en natuurlijk was Ochaarm onder
leiding van Marielle Poelen ook weer
van de partij. Zij besloten ook deze editie op het Dorpsplein bij het gemeentehuis. Het festival begon donderdag
rond 12.00 uur op het Marktplein,
waarna de deelnemende koren verspreid over het bomvolle centrum van
Groesbeek gingen zingen. In de avond
waren er bij diverse cafés nog optredens van diverse bands.
Ochaarm sloot het smartlappenfestival
af
Foto: Henk Baron

Eerste Lazy Sunday Afternoon bij
Wijngaard De Plack een groot succes!
GROESBEEK. Op zondag 15 mei trapte de muzikale formatie ‘Mannen in de war’ de Lazy Sunday Afternoon serie af bij
Wijngaard de Plack.
Alle ingrediënten waren aanwezig om er een prachtige middag van te maken. Onder een strakblauwe hemel en een
zomerse zon was het genieten op het terras van Wijngaard de
Plack. De muzikale band Mannen in de war zorgde ervoor
dat het volle terras kon luisteren naar een verscheidenheid
aan pop/folk-bewerkingen voor gitaar, banjo, contrabas,
accordeon en drum.
De volgende Lazy Sunday Afternoon is gepland voor 12 juni
in samenwerking met het muzikale duo Guido Wilbers en
Luciën Mattheeuwsen. Guido en Luciën zullen op gitaar en
elektrische bas verschillende jazz, pop, blues, rock en fusion
nummers ten gehore brengen. Inloop bij Wijngaard de Plack
(Ketelstraat 36, Groesbeek) is vanaf 14:30 uur en aanvang
van het optreden is om 15:30 uur. Kosten voor een ticket zijn
10 euro per persoon inclusief 1 consumptie. Meer informatie
en ticketverkoop via www.bergendalbruist.nl.
De andere Lazy Sunday Afternoon’s vinden plaats op 10 juli

(Marcel en Erna) en op 28 augustus (Marieke van
Ruitenbeek).

UBBHILL- beeldende kunst en muziek op
verrassende locaties langs de Rijksstraatweg
Zondag 29 mei vond de eerste editie
van UBBHILL plaats langs en in de
omgeving van de Rijksstraatweg in
Beek en Ubbergen. Bezoekers konden

Blues Sessie in
Kekerdom
Sankt Cäcilienchor Wyler vraagt
altstemmen voor uitvoeringen
Het Sankt Cäcilienchor uit Wyler is
momenteel aan het repeteren voor de
Wylerse Kermis op 26 juni. Om 12.15
uur vindt in de openlucht tussen de
beide kerken van Wyler een eucharistieviering plaats. De Sankt Johannes
Bruderschaft is daarbij compleet aanwezig. Het koor pakt flink uit wat
repertoire betreft. Niet alleen wordt de
Congolese Mis met begeleiding van
djembés en veel slagwerk uitgevoerd,
maar ook prachtige liederen van Joseph
Martin. Kom luisteren en geniet daarna
in de kermistent van Kaffee und
Kuchen. Wellicht voel je je dan reeds
aangesproken om ook in het koor te
komen zingen, vooral altstemmen (lage
vrouwenstemmen) zijn zeer welkom.
Na de zomervakantie beginnen we met
de bekende kerstconcerten. Ook nu
weer zal het Sankt Cäcilienchor Wyler
begeleid worden door een klein symfonieorkest. De kerstconcerten worden
gegeven in Wyler en in Groesbeek.
Samen met de Stichting Groesbeek
Airborne Vrienden willen we
“Kerstavond 1914 in La Chapelle-

d’Armentières” centraal stellen. Het is
een prachtige gebeurtenis in een verschrikkelijke oorlog. In het kort gaat
het over het volgende: Rond 20.00 uur
klinkt vanuit de Duitse loopgraven
“Stille nacht, heilige nacht”. De Britten
blijven niet achter en beantwoorden
met het lied “The First Noël”. De
Duitsers applaudisseren en antwoorden
vervolgens met “O Tannenbaum”. Dat
gaat zo een tijd door om tot slot samen
“O Come All Ye Faithful” in het Latijn
te zingen. Allemaal liederen die we
samen met koor en orkest ook gaan uitvoeren. Het thema zal dan ook, zeer
toepasselijk voor deze tijd, luiden:
“Vrede op aarde”/”Frieden auf Erden”.
Heb je zin om dit allemaal mee te
maken? We repeteren iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in
het Pfarrheim van Wyler. Je krijgt alle
bladmuziek en oefencd’s, en de contributie is maar € 40,- voor een heel jaar,
incl. het Sankt Cäcilienfest. Je kunt
contact opnemen met dirigent Theo
Giesbers, telefoon: 024-3971010.

op diverse locatie genieten van concerten en exposities op meer dan tien bijzondere locaties. In Ubbergen waren
dat het Koetshuis en de Refter. En in
Beek
Villa
Westerbeek,
het
Bartholomeuskerkje, Atelier Rasecht,
Supplement, de Pelmolen, Huize
Wylerberg, Hotel ’t Spijker, Hotel Sous

les Eglises en Brasserie Charley.
De foto is genomen in het
Bartholomeuskerkje tijdens het optreden van “Fluweel”, een combinatie van
twee strijkers en een houtblazer. Het
trio bestaat uit Rosanne van Bers (fluit)
Kardelen Burak (altviool) en Falou
Lansink.

Zondag 12 juni is er een Blues Sessie in
het wilderniscafé de Waard van kekerdom.Het is inmiddels de tweede sessie
op deze prachtige plek (zaal met parket), omgeven door het natuurschoon
van de Millingerwaard. Een wandeling
wordt zeker aanbevolen. Op de vorige
sessie kwamen veel muzikanten en er
was een behoorlijk publiek. Informeer
naar het wel en wee van de middag en
neem je instrument mee. De sessieband
helpt de muzikant om het beste uit
jezelf te halen en te schitteren op het
podium. De band bestaat uit Ruud
Abma - drums, Art Bouw – basgitaar,
Phil Poffé – gitaar/ zang, Gert Jan
Ettema – toetsen.
Aanvang 15.00 uur. Entree gratis
Voor info: philpoffe@hotmail.com

Foto: Henk Baron

Zeer geslaagde molendagen bij De Thornsche Molen
PERSINGEN. 14 en 15 mei waren weer de Nationale
Molendagen gehouden en De Thornsche Molen was natuurlijk ook weer van de partij.
Wij willen graag iedereen hartelijk bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan deze succesvolle molendagen voor de
Thornsche Molen en natuurlijk ook alle bezoekers bedanken
voor hun komst.
De Thornsche Molen is weer op de kaart gezet!
Het weer was prachtig, we hebben vele bezoekers gehad, we
hebben veel kinderen kunnen blij maken met een kleurplaat,
een windmolentje en een bouwplaat van een wipmolen, we
hebben veel informatie uitgewisseld en er hing een zeer
leuke en gemoedelijke sfeer.
Ook alle standhouders willen we bedanken: mandenmakers
Kees van Kuppeveld en Johannes de Bennemaker, boerderijwinkel & camping De Hazelaarshof, Larger Than Life met
handboogschieten, “Ök Woarum Nie” met hun trekharmonica’s, John Bernhards van de balkenbrij, Wilbert Verriet met
het scheren van schapen en Corrie Hermsen van het prachtige aardewerk.
Al met al een zeer geslaagd weekend.
Elke zondagmiddag is De Thornsche Molen open voor

bezichtiging en geven onze vrijwillige molenaars graag uitleg. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met groepen een
aparte afspraak te maken voor een bezichtiging gedurende de
hele week en eventueel met een presentatie. Meer informatie
staat op onze website: www.thornschemolen.nl
Namens het Bestuur van De Thornsche Molen,
René van Driel, Secretaris
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Bericht uit de Telpost Millingen

teja van hoften
Ik voel me direct thuis in de Telpost,
een soort buitenzijn en tegelijkertijd
heel beschermd in mijn eigen wereld
kunnen blijven. Ondanks de vele ramen
voel ik me ongezien, een buitenstaander, die observeert. Ik hoor het water
niet en ook de schepen glijden traag en
geruisloos voorbij. Ik wandel iedere
dag en verzamel. Op woensdagavond
inventariseert de plantenwerkgroep uit
Nijmegen, op mijn verzoek, het KMhok 199-431 rond de Telpost en komt
tot wel 153 soorten, waarvan velen mij
waren ontgaan. Ook de dieren en met
name de vogels zijn talrijk. Ik moet me
gaan beperken en niet het hele uitzicht
in al zijn aspecten willen inventariseren. Terug naar mijn oorspronkelijk
plan ‘de vorm van water’ bestuderen.
Maar dat valt niet mee. Het sijpelt weg
tussen mijn wimpers. Alleen foto’s krijgen houvast op de bewegelijke veranderlijkheid en kunnen het moment grijpen, wat vaak verrassend anders is dan
hoe mijn ogen het zien. De waterafdrukken in lichtgekleurd zand vermengd met donker gruis vormen een
steeds wisselende vloedlijn. De waterstand is op dit moment erg laag. Ik maak
een actuele waterstandkaart van de
Millingerwaard door zoveel mogelijk
vlak langs de oevers van de kwelvingers te lopen en dit via een app op mijn
telefoon op te nemen. Dit brengt mij op
spannende plekken, zompige oevers

Concerten bij ‘Nieuw Begin’
5 juni: Klangfabrik
Allstars
De 7-koppige Band uit
Kleve speelt sinds 2009
Songs uit 50 Jaar Popen Rockmuziek, van
Chuck Berry tot Amy
MacDonald,
van
Beatles
tot
Paul
Carrack, van Santana
tot Caro Emerald, met
veel plezier in improviseren en niet altijd
gelijk aan het origineel.
Er mag weer gedanst worden!
12 juni: Blue Stone Band
In een tijd, ver voor Internet, Facebook,
Twitter en andere moderne verworvenheden die de jeugd in huis de mogelijkheid bieden de hele wereld over te
gaan, had je in Beek de Blauwe Steen.
Daar vertelde de jeugd elkaar verhalen.
Waarover? Dat maakte niet uit. Het
waren allemaal avonturen uit andere
landen, landen die ze niet kenden – als
het maar spannend was!
Zoveel jaar later, als Beekse band, vonden de mannen van de Blue Stone
Band, waarbij sommigen inmiddels
hun muzikale stokje hebben overgedra-

Klangfabrik Allstars
gen aan nieuwe aanwas, het langzamerhand weer eens tijd worden om deze
verhalen te delen met anderen, vreemden misschien wel.
Iedereen krijgt nu de kans om mee te
luisteren of zelfs mee te zingen want in
de muziek van Chris Isaak, Joe
Bonamassa, the Doors, Billy Idol, Joe
Cocker en en nog vele andere, komen
alle verhalen voorbij. In een wat andere vorm natuurlijk, maar des te interessanter!
Robert Jacobs, zang – gitaar Francois
Peters, gitaar-zang / Melvin Davies,
basgitaar-zang / Douwe Tilstra, toetsen-zang / Eric Heijnsbergen,drums
Aanvang Concerten:
15.00u Entree: €10,Reserveren via:
sambom@hotmail.de
of via de contactpagina
van de website
‘Nieuw Begin’
Zum Querdamm 67a
47559 Zyfflich.
www.nieuwbegin.de

Blue Stone Band

Exposities Persings kerkje
Natura Artis Magistrata
José Rademaker en Otto Koedijk exposeren samen in het Kerkje van
Persingen in het Pinksterweekeinde
van 4-5-6 juni.
José loopt graag langs de Waal en vindt
prachtige stenen en stukken hout. Dat
inspireert haar tot foto’s en
(licht)objecten waarin de natuur zijn
gang gaat.
Otto kijkt graag naar bomen en struiken
en komt bijzondere stukken hout tegen.
Dat inspireert hem tot het maken van
schalen, bollen, puzzels en nog veel
meer.

Opening tentoonstelling in
Huize Wylerberg te Beek
Burgemeester Mark Slinkman was vrijdagmiddag 20 mei aanwezig bij de
opening van de tentoonstelling ter gelegenheid van 100 jaar huis Wylerberg in
Beek. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Huis Wylerberg
is er een tentoonstelling over de
geschiedenis van het huis en haar

waar opeens drie ooievaars staan.
Stukken waar ik niet verder kan, omdat
de bomen tot aan het water komen of
de helling te steil is. Over takken kruipend, me door lage begroeiing wringend van brandnetel, braam en jonge
meidoorn, die de benen schampen.
Weer thuis op de Telpost heb ik draadjes over de tafelrand laten stromen en
ook deze vloedlijn gefotografeerd. De
stromingen, die ik haakte, liepen van de
wand, maar met behulp van de gevonden takken is het een vrijstaand beeld
geworden. Het verblijf hier is een korte,
maar intensieve periode geweest. Ik
heb niet alleen fysiek veel met takken
en stenen lopen sjouwen en van alles
verzameld, ik heb ook veel gedacht en
bedacht, wat ik later wil verwerken in
beelden en een boek om zo een beeld te
geven van een bijzondere plek in een
prachtig gebied.
www.tejavanhoften.nl

Allebei verwonderen ze zich over processen in de natuur. Natura Artis
Magistra, de natuur is de leermeesteres
der Kunsten.
U bent welkom op zaterdag 4, zondag 5
en maandag 6 juni van 11 tot 17 uur.
Toegang gratis. Voor meer info:
www.artisnatura.nl
www.ottokoedijk-houtdraaier.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 - 20uur
12 juni: 11 - 18uur

31 mei 2022

bewoners. Documentaires, geschreven
tekst en historische objecten vertellen
het verhaal van het ontstaan van het
huis tot en met het huis in de huidige
tijd.
De tentoonstelling is te zien in de historische muziekzaal van Huis
Wylerberg.
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Duo expositie
Chris Menkveld en Jacqueline van Loef
laten hun werk zien met Pinksteren,
zondag 5 en maandag 6 juni, 11.00 –
17.00 uur. Oude Koningsstraat 2 Weurt
Chris Menkveld uit Weurt, beeldend
kunstenaar
Zij maakt graag mens-beelden en portretten, van klei maar ook van andere
materialen. Haar werk is figuratief en
ambachtelijk te noemen.
Tevreden is ze pas als gelijkenis met
het model zichtbaar is. Na veel zelfontwikkeling heeft ze inmiddels de kunstacademie voltooid.
Jacqueline van Loef uit Beek, kunstschilder
Als kunstschilder autodidact, laat ze de
mens zien in al haar kracht en kwetsbaarheid. Die combinatie maakt voor
haar een portret interessant en boeiend.
Het gezicht is een belangrijke bron van
inspiratie. Met passie iets scheppen wat
harmonie uitstraalt en in vervoering
kan brengen is haar doel.
Info of contact Chris Menkveld 0614009512 c.menkveld@gmail.com

Met de onthulling van het bord opende burgemeester Slinkman de tentoonstelling
Foto: Herman Leensen

Gezamenlijk optreden fanfare
Wilhelmina en het Nijmeegs
Amusements orkest

GROESBEEK. Op zaterdag 18 juni treden beide orkesten op in cultureel
Centrum De Mallemolen in Groesbeek.
Na 2 jaar zonder optredens is het dan
eindelijk zover dat er weer muziek
gemaakt mag worden zonder verdere
regels i.v.m. het coronavirus. Beide
verenigingen hebben de laatste maanden flink gerepeteerd om te zorgen
voor een spetterend optreden. Komt u
genieten van diverse solisten en voca-

Open atelier
Marc Deleman
BERG en DAL. Kunstenaar Marc
Deeleman opent zijn atelier voor
belangstellenden.
In de tuin toont hij zijn meest recente
beelden in cortenstaal. In de galerie zijn
kleine werken en wandplastieken te
zien.
28 mei t/m 19 juni op zaterdag en zondag van 11.00u tot 17.00u (door de
week op afspraak)
Oude Kleefsebaan 15, Berg en Dal
marcdeeleman@exto.nl
06 21437372, marcdeeleman.exto.nl

listen. Beide orkesten staan onder deskundige leiding van dirigent Louis van
de Waarsenburg. De gratis kaartjes zijn
te bestellen via info@fanfarewilhelminagroesbeek.nl Ook kunnen de kaartjes
afgehaald worden op maandag en dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur op
Kloosterstraat 7 6562 AT Groesbeek.
Fanfare Wilhelmina trapt af om 20.00
uur, de zaal gaat om 19.45 uur open.
Van harte welkom!

Wylerberg-concert ‘Zomervogels’
BEEK. ‘Zomervogels’ is geïnspireerd door de natuur en dan
speciaal de vogels. Improvisaties en composities zijn gebaseerd op vogelzang zoals opgeschreven door JP Thijsse in
zijn boek het vogeljaar(1904).
Frank Nielander maakte wandelingen in de Ooijpolder bij
Nijmegen met de sax bij de hand en spontaan improviserend
op wat hij om zich heen hoorde. Hieruit ontstond een voorstelling die natuur en cultuur verbindt. Daarin niet alleen
muziek, maar ook door Frank voorgedragen korte verhalen
uit “Het Vogeljaar” en gedichten van oude meesters als
Guido Gezelle en van ‘jongere’ dichters als Jan Hanlo en
Jules Deelder. ‘Zomervogels’ werd met enthousiasme ontvangen, onder meer in het programma Vroege Vogels en in
de Telegraaf.
De voorstelling vindt buiten plaats op het terras van Huis
Wylerberg (bij slecht weer binnen). Zorg in elk geval voor
warme kleding!
Het Frank Nielander Ensemble bestaat op 11 juni uit Frank
Nielander (saxofoon), Kim Jaeger (cello) en Friedmar Hitzer
(viool).
Datum & tijd: Zaterdag 11 juni, 12.00 uur

Foto: Flip Fransen
Plaats: Huize Wylerberg, Rijksstraatweg 178, Beek
Toegang: 10 euro (contant graag; pinnen niet mogelijk)
Info: www.groeneconcerten.nl, www.franknielander.nl
Reserveren kan via info.groeneconcerten@gmail.com, maar
hoeft niet. Let op: auto’s beneden aan de straat parkeren

Popkoor Trente Plus zoekt uitbreiding!
Popkoor Trente Plus uit Groesbeek is naarstig op zoek naar
nieuwe leden. Met name mannen –tenoren en bassen -en
sopranen zijn schaars in het ruim dertig zangers tellend koor.
Dat zingen gezond voor je is, mag bekend zijn. Het geeft
energie, zelfvertrouwen, het is goed tegen stress, het zorgt
voor een goede ademhaling en biedt een heuse work-out, een
goede hersentraining én je traint je stem!
Kom een keer, geheel vrijblijvend, naar een repetitie-avond
en ervaar deze positieve eigenschappen van samen zingen en
de gezelligheid binnen het koor. Iedere dinsdagavond van
19.45 tot 22.00 uur zijn de leden te vinden in de Adelbrecht
Windekind basisschool aan de Cranenburgsestraat in
Groesbeek.
Zeker nu is het leuk een repetitie bij te wonen. In aanloop op
het optreden bij Nijmegen Klinkt op 12 juni is het zingen én
een eenvoudig danspasje bij Trente Plus. Met begeleiding

van een 4-koppige band zullen moderne nummers als Fix
You, Grenade en Shotgun te horen zijn.
Stuur een mail naar info@trenteplus.nlals je een keer langs
wilt komen. Je bent van harte welkom!

De Rozet
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DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.
ELEMENTS-SHOW.DE

Genieten in
het groen

47533 KLEVE
Nosenhof 1
+49 2821 99792-30

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

Duivelsberg 1 • Berg en Dal • 024 684 14 39
info@duivelsberg.nl •

www.duivelsberg.nl





Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Kranenburg:
Donsbrüggen:

Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de

Actie
Horren in vele soorten

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

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

ACTIE
meten en
montage
gratis.

Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. Voor aanbiedingen met 2 of meer productvarianten geldt: combineren mogelijk.

in vele soorten

maandag 30 mei t/m maandag 6 juni 2022

Week 22

Buitenzonwering

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

s
Bonuler
knal

s
Bonuler
knal

1+1

3 stuks
Dr. Oetker Ristorante
Diepvries
Alle varianten

gratis

6.⁰ ⁰

AH Verse pasta en pastasauzen
Alle varianten*
Bijv. tagliatelle all'uovo
2 schalen à 250 gram

8.⁰⁷-11.⁹⁷

2.² ⁹

*M.u.v. pasta fresca
De actieprijzen
variëren
van 2.19-3.99

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

Géro

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

4⁵. ⁸

Dat is het

van Albert Heijn

Dat is het

van Albert Heijn

Aanbiedingen geldig t/m maandag 6 juni

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

Zondag 5 juni 1e pinksterdag: Gesloten
Maandag 6 juni 2e pinksterdag:
Geopend van 10.00 tot 18.00 uur
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Keizerschieten bij Vriendenkring Leuth
LEUTH. Op zondag 5 juni a.s. (1e
pinksterdag) vindt het traditionele
Keizerschieten plaats. Een gebeurtenis
die niet meer weg te denken valt uit de
traditie van schuttersverenigingen en
met name uit de traditie van schutterij
"Vriendenkring" en is net zoals het
koningschieten met bepaalde charmes
omgeven.
Dit evenement heeft vanwege de
Corona-epidemie al enkele jaren niet
plaats kunnen vinden. Een reden
temeer, nu het weer kan, om dit te vieren.
De oud-koningen zijn op genoemde
dag om 11.30 uur in de Vriendenkring
uitgenodigd om samen met het bestuur
en enkele andere oudgedienden even
stil te staan bij de ontwikkelingen en

gebeurtenissen in de afgelopen tijd en
om "oude tijden" weer te laten herleven. Dit alles natuurlijk onder het genot
van hapje en een drankje.
Om 14.00 uur is het appél voor de
schutters en kunnen schietnummers
achter in de zaal worden afgehaald.
Daarna wordt onder leiding van D.E.S.
her zittende keizerspaar Marian en Jack
en het koningspaar Wilfried en
Amanda afgehaald en wordt om ca.
15.45 uur met het prijsschieten begonnen.
Direct na het keizerschot wordt de
nieuwe keizer officieel geïnstalleerd en
vindt in de “Vriendenkring” een gezellig samenzijn plaats, dat feestelijk zal
worden opgeluisterd door het dans- en
showorkest “TheBand”.

Beek krijgt weer een nieuwe schutterskoning
Willem Booltink en zijn vrouw Imre
worden het nieuwe koningspaar van
schutterij BUB uit Beek. Willem
schoot zondag 22 mei bij het koningschieten in Beek bij het 429ste schot de
romp van de vogel naar beneden nadat
hij samen met Michel van Dijk en
Wilco Thijssen de drie koningskandidaten vormde. Willem Booltink wordt
tijdens de Beekse kermis op de eerste
zondag van juli ingehuldigd als de
nieuwe koning van schutterij BUB.
Willem Booltink (43) is in het dagelijks
leven Hoofd Technische Dienst bij
steenfabriek Wienerberg in Erlecom.
Hij volgt dan Gijs Arts op, die samen
met zijn vrouw Joyce Arts-Boll de laatste drie jaren het koningspaar vormde.
Gijs is daarmee de langst zitten koning
van BUB geweest, omdat corona roet
in het eten gooide en er twee jaar geen
koningschieten was.
Nina van Dijk schoot bij de jeugd de
romp van de vogel naar beneden en
volgt daarmee Mila Thijssen op, die al
drie keer het jeugdkoningschieten
gewonnen had.
De prijzen van het koningschieten zon-

Foto: Henk Baron
dagmiddag waren als volgt. Bij de
jeugd: 1e prijs Maartje Booltink, 2e
prijs Lars Hendriks en 3e prijs
Lonneke Booltink. Jeugdkoningin
werd Nina van Dijk. Bij de volwasse-

nen: 1e prijs, 66ste schot, Roy van
Driel, 2e prijs, 122ste schot, Alfred
Kersten, 3e prijs, 182ste schot, Huub
vd Bosch. Koning: Willem Booltink bij
het 429ste schot.

Jubileum schuttersfederatie Rijk van Nijmegende Betuwe in Millingen aan de Rijn
Ter gelegenheid van hun 75-jarig bestaan hield de schuttersfederatie Rijk van Nijmegen – de Betuwe zaterdagmiddag 28 mei een receptie in het schuttersgebouw van
OEV Millingen aan de Rijn waarbij vele schutterijen,
Gildes en anderen hen kwamen feliciteren.
Zaterdag 28 mei was het jubileumkringkoningschieten van
de schuttersfederatie Rijk van Nijmegen-de Betuwe in
Millingen aan de Rijn. De federatie bestaat 75 jaar en daarom was dit jubileumkoningschieten, waaraan 20 oud kringkoningen en twee koninginnen mee deden. De oudste was
Geert Reijnen uit Ooij, die in 1965 kringkoning was.
Het werd een spannende strijd waarbij ook de jeugdkoningen
en koninginnen meededen. Bij de heren werd Ton de Bruin
van schutterij Sint Hubertus uit Groesbeek-de Horst de nieuwe koning en bij de jeugd Jary Volleberg van Gilde
Gijsbrecht van Amstel uit Doornenburg. Bij de jeugd schoot
de huidige jeugdkringkoning Syl Verriet (van schutterij
Eendracht Ooij) de 1e en de tweede prijs (kop en rechter
vleugel) en de kersverse jeugdkoningin van schutterij BUB
uit Beek, Nina van Dijk, de derde prijs (linker vleugel). Bij
de volwassenen waren de prijzen voor Theo Lemmers van St.
Damianus, de 1e prijs (de kop), Henk Hammen van Gilde St.
Salvator Mundi, de 2e prijs (rechter vleugel) en Michael
Mackaaij van OEV, de 3e prijs (linker vleugel).
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Keizerschieten B.U.B. 2022
BEEK. Zondag 5 juni vindt bij het
Kulturhus het Keizerschieten van
schutterij BUB plaats.
Programma
12.30 uur: Verzamelen schutterij
B.U.B.
13.00 uur: Afmars: ophalen keizerspaar.
aansluitend: Rondtocht door het dorp
met kranslegging op beide begraafplaatsen.
aansluitend: Prijsschieten
aansluitend: Aantreden keizerschot
aansluitend: Installeren en feliciteren
keizerspaar
aansluitend: Gezellig samenzijn
terras - muziek - bar – gekoelde
dranken

KEIZERSCHIETEN 2022
ZONDAG 5 JUNI
LOCATIE ‘T KULTURHUS

Programma:
12.30 uur : Verzamelen schutterij B.U.B.
13.00 uur : Afmars: ophalen keizerspaar.
aansluitend: Rondtocht door het dorp met
kranslegging op beide begraafplaatsen.
aansluitend: Prijsschieten
aansluitend: Aantreden keizerschot
aansluitend: Installeren en feliciteren keizerspaar
aansluitend: Gezellig samenzijn

Moeder en dochter nieuwe
schutterskoninginnen in Zyfflich
Kathrin Heyl heeft zondag, samen met vier
andere medekandidaten, in het Duitse
Zyfflich meegedaan
aan het koningschieten.
Onder de kandidaten
waren drie mannen en
twee vrouwen. Het
gelukte haar om de
vogel naar beneden te
halen waardoor zij zich
het komende seizoen
schutterskoningin van
Zyfflich mag noemen.
Ook haar dochter
Mareike werd koningin, mar dan bij de
jeugd.

Kathrin Heyl (links) met dochter Mareike
Foto: Henk Baron

Boekpresentatie Nat in de wei
MILLINGEN. Zaterdag 21
mei was de boekpresentatie
van Nat in de wei in schuttersgebouw OEV1. Dit
gebeurde ter ere van het
120-jarig bestaan van
OEV1. Het boek, geschreven door Bas van der
Hoeven, gaat over de
geschiedenis
van
de
Millingse schutterij. Ook
fungeert het als plakboek.
Je kunt alle koningsparen
Foto: Gijs Kroes
tot en met 2052, het jaar
dat OEV1 haar 150-jarig bestaan viert, elk jaar bijplakken. Nat in de wei is te koop
voor €27,50. Zie de website https://www.oev1.nl voor meer informatie.

Pleinfeest bij 120-jarige OEV-1

Jubileumreceptie: schutterij BUB feliciteert het bestuur
voor het vele werk dat hij jarenlang voor de kring heeft
gedaan. Voorzitter Hans Schreven heeft Rick de versierselen
opgespeld. Hij was kringcommandant en heeft dat vele jaren
met verve gedaan. Tijdens het kringconcours heeft hij zijn
taak overgedragen aan Wilfred Ederveen.
Bij het kringkoningschieten werd Joshua Groothuizen uit
Millingen aan de Rijn (schutterij OEV) de nieuwe kringkoning en Nina van Dijk uit Beek (schutterij BUB) de nieuwe Jeugdkoningin van Kring Rijk van Nijmegen-de Betuwe.
Jolanda Janssen van Salvator Mundi uit Nederasselt schoot
de eerste prijs bij de Koninginnen en Prins-Gemalen.
Er deden 10 schutterijen en Gildes mee aan dit festijn.
Foto’s: Henk Baron

Jubileumkringkoningen
Jari Volleberg (links) en Ton de Bruin
Op zondag werden tijdens het kringconcours diverse activiteiten georganiseerd in het dorp. ’s Morgens werd gestart met
het drinken van de erewijn en het commandantentreffen waar
Rick Bouwman van schutterij Gijsbrecht van Aemstel in het
zonnetje werden gezet door het bestuur van Kring Rijk van
Nijmegen/ De Betuwe. Rick is onderscheiden met een gouden draagspeld van Kring Rijk van Nijmegen/ De Betuwe
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Kringkoning Joshua en Jeugdkoningin Nina

MILLINGEN. Je kunt dit jaar van 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 volop gezelligheid!
\Vrijdag 3 juni vanaf 20.30 uur gaat het helemaal los met de Feigling Après Ski
Party. Zaterdag 4 juni (ook zaal open om 20.30 uur) zorgt de meest veelzijdige
coverband Noah voor een muzikaal feestje.
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 van harte welkom om vanaf 11.00 uur te luisteren naar een
spetterend optreden van Koor Apart en aansluitend fanfare St Cecilia. Buiten bij
het schuttersgebouw vindt vanaf 14.00 uur het traditionele Fladderschieten plaats.
Koop tickets voor vrijdag 3 juni en zaterdag 4 juni op www.OEV1-events.nl . Op
zondag 5 juni vrij entree.

Popkoor Koor ApArt en Paul Gregor bij “de Natte”
Het weerbericht voor zondagochtend 5
juni laat nu al zien dat dat de zon in
Millingen aan de Rijn muzikaal
opkomt op het plein voor de OEV1 –de
Natte-!
Om in het 120-jarig jubileumjaar van
de schutterij deze bijzondere dag stralend te laten starten verzorgt Koor
ApArt om 11 uur de feestelijke aftrap
van deze feestelijke dag.
Het gezellige popkoor laat bij dit optreden een aantal mooie en uiteraard fééstelijke nummers uit hun omvangrijke
repertoire horen. Welke precies houd
koor ApArt en ook hun energieke dirigent Paul Gregor nog (letterlijk) onder
zijn muzikale hoed, maar is zeker de
moeite waard om te komen beleven.
(Beleven?) Jazeker, want het muzikale
geheel van koor, band en presentatie
zal uitnodigen tot luisteren, kijken, en
prikkelen om te swingen en natuurlijk
mee te zingen……
Hoe kunt u de zondag beter beginnen!?!
Kortom, wij zijn er klaar voor en willen

mét u, en uw komst naar het plein,
O.E.V.1 feestelijk feliciteren met dit
indrukwekkende jubileum. U komt
toch ook?
Ná dit optreden worden de feestelijkheden op het plein voortgezet met tal van
aaneenvolgende optredens en gezelligheid.
-1e Pinksterdag, 5 juni, 11-11.30 uur
op het Kastanjeplein –

De Rozet
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Gratis SDE aanvraag

ZONNEPANELEN VOOR DE AGRARISCHE SECTOR, RETAIL EN INDUSTRIE

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

WWW.ARIENSSOLAR.NL

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

U heeft (ver)bouwplannen?
Nieuw geopend in Kranenburg

Marga Huinink
Strijkcentrale

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

Wij doen alles voor uw auto

Millingen en
omstreken

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

B.Hermsenstraat 146
Millingen a.d. Rijn

www.blomtotaalbouw.nl

Kennismaken?

0481- 432054
06 - 24861017

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

WOENSDAG 1 JUNI
10.00 – 12.30 uur Haalderen,
plein Kleine Geer

DINSDAG 31 MEI
 10.00 – 12.30 uur Doornenburg,
plein Kerkstraat (Spar)
 13.30 – 16.00 uur Angeren,
parkeerplaats Jan Joostenstraat

DONDERDAG 2 JUNI
 9.00 – 11.30 uur Millingen a/d
Rijn, Heerbaan (tegenover
kantoor Waardwonen, naast
Robbie’s Snoepkraam)
 13.00 – 16.00 uur Bemmel,
Markt (Brasserie Bloem)

Kennismakingsvoordeel

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

Dus heeft u een leuk idee voor uw straat? Vraag over uw huis?
Benieuwd naar onze plannen in uw buurt? Interesse om bij ons
te werken? Of gewoon zin om even gezellig te buurten?
We zien u graag!

Rijwielhandel
Bruinewoud

MAANDAG 30 MEI
13.30 – 16.00 uur Huissen,
Raadhuisplein (’t Convent)

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

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

2VT[\VVRL]LUHHU^HHPLU]VVYLLUWYHH[QLLLURVWQLRVɉLLU
een taartje? U bent van harte welkom op de onderstaande locaties:

VERBOUW AANBOUW

Brompton-dealer

ONDERHOUD

van Nijmegen en omstreken

Waardwonen bestaat 110 jaar! En dat vieren
we graag. Daarom bezoeken we alle woonkernen
in ons werkgebied tijdens onze jubileumweek van
30 mei tot en met 2 juni!

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

Kom buurten bij
Waardwonen
onderweg!

5
,2ltijd
5maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

verschillende
Minimaal order bedrag normaal € 40,menu’s
Normale prijs van € 6,40 tot € 9,07 per maaltijd

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food
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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

■ Nieuwe wethouders
Donderdagavond 19 mei zijn de nieuwe wethouders van de gemeente
Berg en Dal officieel benoemd. Van links naar rechts: Irma van de Scheur
en Erik Weijers (Kernachtig Groesbeek) en Ria Barber en Alex ten
Westeneind (Lokaal!). Samen met burgemeester Mark Slinkman vormen
zij het college van 2022 tot en met (waarschijnlijk mei) 2026.

■ Koninklijke Onderscheiding voor oud-raadslid Jos
Peters
Jos Peters uit Beek heeft in de raadsvergadering
van 19 mei 2022 een Koninklijke Onderscheiding
gekregen voor zijn raadslidmaatschap. Jos Peters
is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester Mark Slinkman reikte de onderscheiding
uit, samen met een gedenkpenning.
20 jaar raadslid
Jos Peters nam in de raadsvergadering definitief
afscheid van de raad. Voor vertrekkende raadsleden
die 12 jaar of langer lid zijn geweest van de gemeenteraad mag een lintje aangevraagd worden. Jos Peters
was al vanaf 2002 raadslid. Van 2002 tot en met 2010
bij het CDA in de gemeente Ubbergen. In 2014 werd hij
in die gemeente fractievoorzitter van de lokale partij
Ubbergen Anders. De naam van de partij veranderde
na de herindeling in ‘Voor Berg en Dal’.

Foto Peter Hendriks

■ Gemeentehuis gesloten

■ Gemeentelijke onderscheiding voor Gerrie Driessen en
Bram den Boer
Gerrie Driessen en Bram den
Boer uit Groesbeek kregen op
maandag 16 mei een welverdiende gemeentelijke onderscheiding.
Burgemeester
Mark
Slinkman reikte de onderscheidingen uit.
Beide heren kregen een erepenning omdat zij zich al bijna een
halve eeuw met grote toewijding
inzetten voor de Heemkundekring
Groesbeek.

Het gemeentehuis is gesloten op Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni.

Oprichters Heemkundekring
Bram den Boer en Gerrie Driessen
hebben
de
Heemkundekring
samen met anderen in 1973 opgericht. Sinds die tijd is Gerrie
Driessen voorzitter. Bram den Boer
is sinds 1976 secretaris van het
bestuur.

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

■ Lintjesregen 2023: vóór 1 juni aanmelden
Kent u iemand in de gemeente
Berg en Dal die een Koninklijke
Onderscheiding verdient? En
wilt u hem of haar daarvoor voordragen? Dan moet u dat voor 1
juni 2022 melden bij de gemeente.
Iemand kan een Koninklijke
Onderscheiding (ook wel lintje
genoemd) ontvangen als hij of zij
zich op een bijzondere manier heeft
ingezet voor de samenleving. Kent
u zo’n vrijwilliger die zich al jarenlang inzet?
Neem contact op met de
gemeente
Kent u een vrijwilliger waarvoor u
een lintje wilt aanvragen?
▪ Kijk dan (indien mogelijk) eerst op
www.lintjes.nl. Daar staat uitgelegd hoe u een aanvraag kunt
doen en wat u allemaal moet aanleveren.
▪ Let op! Neem voordat u iets invult
eerst contact op met de gemeente. Dan bekijken we samen of uw
aanvraag kansrijk is. Het is zonde
van uw tijd en werk als u een aan-

vraag doet, waarvan vooraf vaststaat dat deze zeker niet tot een
lintje leidt.
Om te laten bekijken of uw aanvraag kans maakt, en voor andere
vragen
over
Koninklijke
Onderscheidingen, kunt u van

maandag t/m donderdag terecht bij
Monique Wolsing of Marielle van
Heertum. Monique is bereikbaar via
06 -14 62 31 25 of
m.wolsing@bergendal.nl. Marielle
via m.v.heertum@bergendal.nl of
06 -14 62 48 28.
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Mededelingen

■ Subsidie voor afkoppelen regenpijp

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.

Wist u dat de gemeente Berg en
Dal een subsidie heeft voor het
losmaken van de regenpijp van
het riool? Veel inwoners maakten
al gebruik van deze subsidie. Zo
ook Frank de Kruijff uit
Groesbeek.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Alde Weteringweg 6, realiseren twee padelbanen (aanvraag)
▪ Nieuwe Holleweg 12, kap drie bomen (verlengen beslistermijn)
▪ Rijksstraatweg 225a, realiseren overkapping en isoleren gevels
(verleend)
Berg en Dal
▪ Oude Kleefsebaan 68, realiseren in- uitrit (weigering)
▪ Pr. Beatrixlaan 6, plaatsen nokverhoging (verleend)
Groesbeek
▪ Cranenburgsestraat 99, herbouw landbouwschuur (aanvraag)
▪ Dorpsstraat 7, realiseren van drie woningen in bestaand pand en
aanleggen twee extra parkeerplaatsen (verleend)
▪ Heumensebaan 17, plaatsen dakopbouw (aanvraag)
▪ Herwendaalsehoek 20, verbouwen/uitbreiden woning (verlengen
beslistermijn)
▪ Nabij Hogewaldseweg 10, kadastraal perceel GBK00-Q-384,
verbouwen en ophogen woning (aanvraag)
▪ Hoge Horst 48, verbouwen/uitbreiden woning (verlengen
beslistermijn)
▪ Nabij Klein Amerika 7, kadastraal perceel GBK00-R-621, bouw
woning (aanvraag)
▪ Kloosterstraat 29, aanpassen voorgevel en vervangen tuinkas
(verleend)
▪ Nabij Mies, kadastraal perceel GBK00-P-960, plaatsen overkapping
t.b.v. de jeugd (verleend)
▪ Lijsterbesstraat 44, optoppen woning (verleend)
▪ Nijmeegsebaan 29, wijzigen gebruik van gezondheids- naar logiesfunctie (verleend)
▪ Pannenstraat 20, isoleren dak (verleend)
▪ Vijverweg 17, verbouwen/uitbreiden garage tot mantelzorgwoning
(aanvraag)
Kekerdom
▪ Botsestraat 43, omzetten bedrijfswoning naar burgerwoning
(verleend)
Millingen aan de Rijn
▪ Heerbaan 129, plaatsen airco (aanvraag)
▪ Uiterwaard Millingerwaard te Millingen en Kekerdom, verlenging
termijn omgevingsvergunning 2012-021813 provincie Gelderland en
gedeeltelijk wijzigen uitvoering (verleend)
▪ Zeelandsestraat 34a, intrekking omgevingsvergunning voor het
tijdelijk plaatsen van een stacaravan (verleend)
Ooij
▪ Kerkdijk 30, aanleggen zwembad (verleend)
▪ Kon. Julianalaan 40, dakopbouw op bestaande uitbouw (aanvraag)
▪ Hezelstraat 12a, bouw opslagloods (aanvraag)
Persingen
▪ Nabij Leuthsestraat 17, aanleggen inrit voor agrarische percelen
(verlengen beslistermijn)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Kennisgeving incidentele festiviteitendagen geluid
▪ De Plack, Ketelstraat 36, Groesbeek
Vastgesteld bestemmingsplan
▪ Botsestraat 7, Leuth
▪ Zeelandsestraat 70, 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.

Frank: ‘’Door mijn regenpijp af te
koppelen kan ik al het regenwater
dat op mijn dak valt in mijn tuin
laten stromen. Dat geeft een heel
goed gevoel. Het is gratis water
voor de tuin en het helpt tegen
droogte. Het water was anders in
het riool verdwenen. Bij een flinke
bui ga ik altijd even kijken hoe het
regenwater de tuin in stroomt. Leuk
om dan te zien dat het werkt!’’
Wilt u ook gebruik maken van de
afkoppelsubsidie kijk dan op
www.bergendal.nl/subsidie-afkoppelen-regenpijp.
Hoe heeft Frank het aangepakt?
Frank heeft de regenpijp eerst los-

Frank bij de plek waar de regenpijp de tuin in gaat.
gemaakt van het riool. Daarna heeft
hij de regenpijp onder zijn terras
richting tuin gelegd. In de tuin
stroomt het regenwater naar een

lager gelegen zitkuil. Volgens Frank
stroomt deze zitkuil bij een flinke
regenbui vol water. Dit water zakt
snel weer in de grond.
Wat is er allemaal mogelijk?
Frank laat het regenwater naar een
lager gelegen deel in zijn tuin stromen. Maar u kunt het bijvoorbeeld
ook in een vijver laten stromen of in
een regenton.
Benieuwd wat er allemaal mogelijk
is? Neem dan contact op met onze
regenwateradviseur. Zij kan u helpen bij het afkoppelen en bij het
aanvragen van de subsidie. De
adviseur is bereikbaar via e-mail
afkoppelen@bergendal.nl of telefoon 06 - 580 761 83.
Meer informatie over de afkoppelsubsidie op www.bergendal.nl/subsidie-afkoppelen-regenpijp.

De regenpijp loopt onder het terras door richting tuin.

■ Eikenprocessierups: wat kunt u doen?
In de zomermaanden kunnen in
eikenbomen nesten zitten van de
eikenprocessierups. Die brandharen van die rupsen kunnen
vervelende klachten veroorzaken
voor mens en dier. De rupsen zijn
actief van half mei tot half juli.
Daarna verpoppen ze tot vlinders. Maar er blijven veel brandharen achter in de nesten. Die
kunnen dus ook na juli nog overlast geven.
Hoe kunt u klachten voorkomen?
Wilt u klachten door de eikenprocessierups voorkomen? Vermijd
dan contact met de nesten en
brandharen. Zo zorgt u dat u zo min
mogelijk last krijgt:
▪ Kom niet aan de rupsen of hun

nesten en leer uw kinderen ook
om dat niet te doen.
▪ Draag een lange broek en een Tshirt
met
lange
mouwen.
Bescherm uw ogen met een zonnebril. Ga niet op de grond onder
besmette bomen zitten.
▪ Loop of fiets liever niet over
wegen waar eikenbomen met
nesten staan. Ook uit oude nesten
kunnen nog brandharen waaien.
▪ Bent u in de buurt van nesten
geweest en zitten er misschien
brandharen op uw kleren? Was ze
dan, het liefst op 60 graden.
▪ Zorg dat uw dieren niet in contact
komen met rupsen of oude nesten. Houd uw hond bijvoorbeeld
aan de riem tijdens het uitlaten.

■ Oudercafé Groesbeek
Wilt u graag andere ouders ontmoeten als
uw kinderen op school zijn? Kletsen over
opvoeding of andere thema’s die u bezighouden? Kom dan naar het oudercafé in
voorzieningenhart Op de Heuvel aan de
Ericastraat in Groesbeek.
Het oudercafé is om de 2 weken op maandag van 9.30 tot 11.00 uur. De eerstvolgende keer is maandag 13 juni. Daarna op 27
juni en 11 juli.
Heeft u een leuk idee of wilt u meer weten?
Neem dan contact op met Anne de Jong
(06 – 53 81 71 09) of Wikke Raijmakers
(06 – 12 32 09 74) van Forte Welzijn of
Marloes Bazuin (06 – 42 92 18 83) van
Buurtgezinnen Berg en Dal. Of loop gewoon
even binnen bij Op de Heuvel.

Meer informatie, ook over andere
beestjes vindt u op www.ggdleefomgeving.nl/vervelende-beestjes.
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■ Start maaien bermen langs de weg
De gemeente is gestart met het
maaien van een gedeelte van de
berm. We maaien op dit moment
alleen een strook van ongeveer
een meter direct langs de weg.
Dit doen we voor de verkeersveiligheid.
De rest van de berm gaan we pas
vanaf juli maaien. Door minder te
maaien groeien er weer bloemen in

de bermen Op bloemen komen
insecten af. Minder maaien zorgt
dus voor meer insecten.
Bloemen voedsel voor insecten
Het stuifmeel van bloemen is voedsel voor veel insecten. Insecten zijn
heel belangrijk voor bijvoorbeeld de
landbouw en fruitteelt bij het bestuiven van bomen en planten.
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■ Struinen door de gemeente met nieuwe struingids
Onze gemeente is een natuurgids rijker. De Struingids Berg en
Dal staat boordevol informatie
over onze natuur, het landschap
en de cultuur van het gebied ten
oosten van Nijmegen. Ook staan
er nieuwe wandelroutes in met
mooie kaarten. Lekker struinen
dus.
De makers van de Struingids Berg
en Dal zijn Jan van den Berg en
Emmie Nuijen. Zij overhandigden
zondag 22 mei het eerste exemplaar van de gids aan Ivo Gelsing,
voorzitter
van
de
Stichting
Recreatie en Toerisme Berg en Dal.
Wat staat er zoal in de gids?
In de gids neemt ecoloog Gijs
Kurstjens u 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 uiter-

Van links naar rechts: Ivo Gelsing, Jan van den Berg en Emmie Nuijen
waarden van de Ooijpolder in te
duiken. En nog veel meer.
Waar verkrijgbaar?
De Struingids is op verschillende
plekken te koop voor € 3,50. Onder
andere via www.struingids.nl en bij

■ En dan moet je even wachten……
Tijdens het groenonderhoud
kwamen
onze
medewerkers van de buitendienst andere, heel
wollige,
groenbeheerders tegen! Er zit dan
niets anders op dan even
te wachten tot de kudde
voorbij is.

■ Baby geboren in De Kentering

VVV Groesbeek (zie de actuele lijst
van verkoopadressen op
struingids.nl). De gids en de wandelingen zijn ook te vinden op
www.wandeleninbergendal.nl.

■ Online
Banenmarkt
7 juni
Werkgevers én werkzoekenden
komen makkelijk met elkaar in contact tijdens de Online Banenmarkt
Rijk van Nijmegen. De volgende
editie is op dinsdag 7 juni van 10 tot
12 uur. Iedereen kan gratis lid worden. Doet u ook mee? Kijk op
www.banenmarkt-rvn.nl.

Schapen zijn natuurlijke
groenbeheerders. Ze hebben als belangrijke taak het
gras kort te houden.
Bovendien komen ze op
plekken die voor machines
moeilijk bereikbaar zijn,
zoals langs de spoorlijn
naar Kranenburg. Ze zijn
daardoor een prima aanvulling op groenbeheer.
Schapen laten wel poep
achter. Op plekken waar
dat overlast veroorzaakt
ruimen we de poep zo snel
mogelijk op.

Werkgevers en werkzoekenden
Werkgevers uit de regio delen op 7
juni hun vacatures in de LinkedIngroep van de Online Banenmarkt.
Geïnteresseerden kunnen daar
direct op reageren. Ook presenteren werkzoekenden zich oor hun cv
te delen of een (video)oproep te
plaatsen. Een team van professionals zit achter de schermen klaar
om te helpen de juiste match te
maken.

■ GGD vaccineert in Millingen op 1 juni
Haal zonder afspraak jouw vaccinatie
De GGD vaccineert op woensdag
1 juni van 16.00- 20.00 uur in
Kulturhus in Millingen aan de
Rijn. Er wordt geprikt zonder
afspraak. U kunt dus gewoon
binnenlopen voor een coronavaccinatie. Neem wel een geldig
identiteitsbewijs en uw mondkapje mee.
GGD-personeel geeft ter plaatse
voorlichting over het vaccineren.
Natuurlijk blijft vaccineren uw eigen
keuze.

Beschuit met muisjes in De Kentering. Op 13 mei in baby Victoria geboren.
Burgemeester Mark Slinkman feliciteerde moeder met de geboorte.

Wie kunnen 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.

Adres: Heerbaan 115, Millingen
aan de Rijn
Neem uw identiteitsbewijs en een
mondkapje mee!

Wanneer komt de GGD naar
Millingen aan de Rijn?
Woensdag 1 juni 2022
Van 16.00 – 20.00 uur
Locatie: Kulturhus

Dit ‘prikken op maat’ is een onderdeel van de regiotour van GGD
Gelderland-Zuid. Op de website
www.ggdgz.nl/regiotour vindt u hier
meer informatie over de regiotour.
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■ Inschrijven voor IGNITE Award 2022
Ook dit jaar kunnen startend sociaal ondernemers zich weer aanmelden voor de IGNITE Award. Bent u of kent u een startende sociaal
ondernemer die zich richt op arbeidsparticipatie, eenzaamheid, zorgvernieuwing of sociale cohesie? Bereid uw aanmelding dan alvast
voor.
U maakt kans op kans op deelname aan het IGNITE-trainingstraject en het
winnen van €100.000,-. Inschrijven kan van 1 t/m 24 juni via
igniteaward.nl/aanmelden.

■ Gedeelte St Hubertusweg afgesloten
Van 30 mei tot en met 17 juni
2022 is de St Hubertusweg in de
Ooijpolder afgesloten voor al het
doorgaande verkeer. Het gaat om
het
gedeelte
tussen
de
Persingensestraat
en
de
Kerkdijk. Het verkeer wordt
omgeleid.
Het fietspad blijft wel gewoon open.
Er rijdt een pendelbus tussen Ooij
en Leuth.

Wat gaan we doen?
We gaan het asfalt gedeeltelijk vervangen. Dit is nodig omdat er sprake is van spoorvorming. Door
spoorvorming ontstaan er verlagingen in het asfalt. Dit kan gevaarlijk
zijn voor het verkeer. Na regen blijven er namelijk plassen water in de
sporen staan. Die zorgen ervoor
dat autobanden minder grip hebben. Hierdoor kunnen auto’s eerder
in een slip raken.

■ Mental Health First Aid
Cursus ‘eerste hulp bij psychische
problemen’
Psychische problemen komen vaak voor. Wat doet u als een geliefde,
een vriend, de buurman of uw leerling een paniekaanval krijgt, zijn
bed niet meer uitkomt of steeds somberder wordt? Met de cursus
Mental Health First Aid leert u hoe u kunt handelen. De cursus is gratis. Meld u aan via (026) 312 44 83 of preventie@propersona.nl.

■ Uit de raad van Berg en Dal: de start van een nieuwe
periode
De gemeenteraad van Berg en
Dal vergaderde op 12 en 19 mei
2022. Hieronder leest u een kort
verslag van beide vergaderingen.
Raadsvergadering van 12 mei
2022
Petitie
Op donderdag 12 mei was de eerste normale raadsvergadering in
deze raadsperiode. Voordat de vergadering begon bood inwoner Anke
Janssen namens Nederlandse en
Duitse omwonenden van het
Lagewald in Groesbeek een petitie
aan. De omwonenden zijn tegen de
komst van een zonnepark op die
locatie. Ze hebben aangegeven dat
met de komst van een zonnepark,
vruchtbare landbouwgrond verloren
gaat. De petitie heeft inmiddels
meer dan 800 handtekeningen.
Debat
Op de agenda stonden twee debatstukken. Bij het vaststellen van de
agenda werd op initiatief van
GroenLinks besloten om één van
deze stukken, het voorstel over de
coördinatieregeling voor zonnepark
Leuth/Millingen, van de agenda te
halen. Het onderwerp wordt voor de
zomer opnieuw geagendeerd. Het
tweede voorstel ging over het fietsvoetveer tussen Bemmel/Ooij. Dit
stuk is de afgelopen maanden al
vaker van de agenda gehaald. Dit
keer werd het onderwerp wél
besproken. VVD diende samen met
Kernachtig Groesbeek en LOKAAL!
een amendement in. Het college is
gevraagd om met een nieuw voorstel te komen. Een meerderheid
van de raad steunde dit amendement.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.propersonaconnect.nl. Of neem contact
op via (026) 312 44 83 of preventie@propersona.nl.

burgemeester Mark Slinkman een
Koninklijke Onderscheiding en een
gedenkpenning na 20 jaar raadslidmaatschap. Hij was sinds 2002
raadslid; eerst voor het CDA in
Ubbergen
en
daarna
voor
Ubbergen Anders (later wijzigde de
naam van deze fractie naar Voor
Berg en Dal en nu LOKAAL!).
Twee petities
Daarna werden er twee petities
aangeboden. De meisjes van SVO
Korfbal D1 dienden een petitie in
voor een nieuwe sporthal in Ooij. Zij
willen dichter bij huis kunnen sporten. De petitie is meer dan 1100
keer ondertekend. De heer Van den
Ende diende een petitie in om aandacht te vragen voor de (vergunningen van) horeca-activiteiten van het
Wijnbouwcentrum. En de overlast
die wordt ervaren vanwege die activiteiten.
Wisselingen
In de vergadering werd het collegeplan 2022-2026 besproken en zijn
de nieuwe wethouders benoemd.
Irma van de Scheur en Erik Weijers
(Kernachtig Groesbeek) en Ria
Barber en Alex ten Westeneind
(LOKAAL!) vormen samen met burgemeester Slinkman het nieuwe
college van burgemeester en wethouders in Berg en Dal. Van oudwethouders Sylvia Fleuren (CDA),
Annelies Visser (LOKAAL!) en
Nelson Verheul (GroenLinks) werd
afscheid genomen. Sylvia en
Annelies keren terug in de raad.

Door de benoeming van de wethouders, kwamen er vacatures vrij
in de gemeenteraad. Die worden
ingevuld door Hennie Eikholt en
Sonja
Postema
(Kernachtig
Groesbeek)
en
Miengske
Borremans en Geert Ubbink
(LOKAAL!).
Tot slot werd er nog afscheid genomen
van
Marjan
Verdijk
(GroenLinks). Na twee jaar raadslidmaatschap gaat zij verder als
carrousellid. Zij kreeg ook een
gedenkpenning. Naast haar werden nog 18 andere carrouselleden
benoemd. De carrousel is een commissie waarin raadstukken worden
voorbesproken. De lijst met alle
raads- en carrouselleden staat op
https://bergendal.raadsinformatie.nl
/leden.
Meer zien en lezen?
U kunt de raadsvergadering terugkijken via
http://bergendal.raadsinformatie.nl.
Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de vergaderstukken. Die zijn ook te vinden via
de app Politiek Portaal. Kies voor
‘Berg en Dal’. Volg de gemeenteraad via Twitter, Facebook en
Instagram.
Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met
griffie@bergendal.nl. De volgende
raadsvergadering is op 23 juni
2022.

Overige besluiten op 12 mei
Tijdens de raadsvergadering zijn
verder de volgende besluiten genomen:
▪ Participatieplan ‘Toekomst polder
Biesterveld’ vastgesteld;
▪ Transitievisie Warmte vastgesteld;
▪ Mobiliteitsvisie (breedte fietspaden) aangepast;
Raadsvergadering 19 mei 2022
Koninklijke Onderscheiding
Een week later was er een feestelijke raadsvergadering. Jos Peters
(73) uit Beek kreeg uit handen van

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten op vrijdag 17 en 24 juni en 1 en 8
juli 2022. Telkens van 09:30 - 12:30 uur. De cursus wordt in onze gemeente gegeven, de exacte locatie wordt later nog bekend gemaakt.
Wat leert u?
U leert eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische
problemen. Daarnaast krijgt u informatie over veelvoorkomende psychische aandoeningen (depressie, angst, middelengebruik, psychose). U
leert ook hoe u in een crisissituatie kunt handelen.
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Van links naar rechts, Miengske Borremans, Geert Ubbink, Hennie
Eikholt en Sonja Postema.

■ Andere ophaaldagen afval en openingstijden milieustraten door Pinksteren
Op Tweede Pinksterdag maandag 6 juni haalt Dar geen afval
op. Op deze dag zijn de milieustraten gesloten. Het kan zijn dat
Dar uw afval op een andere dag
ophaalt dan u gewend bent.
Weten wanneer Dar langskomt?
Wilt u 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.
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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?
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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

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?

Verplaa
verbandtst in
de avon met
dv
daagse ier!

4 juli

Buitengebieden heuvels Mallemolen 18:00 - 19:30

5 juli

Buitengebieden polders Vriendenkring 20:30 - 22:00

7 juli

Beek Ubbergen Kulturhus Beek 18:00 - 19:30

7juli

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

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.
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Ooijse
Klinkertjes
Op uitnodiging van hooggeplaatste
“B.V.C.-hotemetoten” heb ik met
Pasen de kortstondige wederopstanding van de “groengelen” mogen
meemaken. Ik snap niet, dat die
mensen mij, bij de oudste voetbalclub van de gemeente Berg en Dal,
deze competitie niet vaker uitgenodigd hebben. In al die jaren hebben
de “groengelen”, wanneer ik aanwezig mocht zijn, nog nooit een partijtje verloren. Als ik nu de stand van
hun competitie bekijk, kan ik concluderen, dat ze de “mascotte” uit de
polder te vaak hebben gemist. In
een, bij het eeuwig brandende scorebord, gereserveerde loge, mocht ik
plaats nemen, naast zeer bekende
Beekse notabelen. Zij zijn al enigszins
op leeftijd en om daar wat duidelijkheid over te verschaffen, zouden ze,
als ze over een volledige haardos
zouden beschikken, grijzer zijn dan
bijvoorbeeld de bekende vijftig tinten grijs. Zij wanen zich als in de
tachtiger jaren, maar dan heb ik het
wat meer over leeftijd. Als zij bijvoorbeeld in de vijftiger jaren de Beekse
Michaël Mavo hadden bezocht, dan
hadden ze aan de wilde staking,
onder leiding van wijlen Willibrord
Frequin en Walter Heidema, probleemloos kunnen deelnemen. Als
eenvoudige polderbewoner en kleinzoon van een Ooijse koster/organist,
was het een hele eer, om even in die
kringen te mogen vertoeven. Het zijn
dan ook niet de eerste de beste, die
mij deze middag flankeerden. Het
zijn toonaangevende figuren, welke
hun sporen in de “Italiaanse” mode,
industrie en dienstverlening ruimschoots hebben verdiend. Om hen in
de “Heerlijckheid” niet in verlegenheid te brengen, gebruik ik maar
gefingeerde namen. Wat te denken
van ene Hendrik Verploegsconi,
Mathias Crèmperelli en Pjotr
Verstéferrari. Zij werden ook nog
gesecondeerd door hun gezamenlijke financiële CEO en beroemd
modepubliciste
Anna
Verploegarmani. Zij mopperden die
middag, dat het een “lust” was. Als
vooraanstaande Beekse “Elon
Musk” figuren, hadden zij totaal
niets kunnen inbrengen tegen de
vrijwillige degradatie van hun clubje
naar de zaterdagse kelderklasse.
Naarmate de evaluatie van de wedstrijd verstreek, kwamen zij steeds
meer op muitende gedachten. Dat
was natuurlijk koren op de molen
voor de eenvoudige en uitgenodigde
polderbewoner. Hij begon het vuurtje op te stoken en nodigde het
kwartet uit om een keer bij S.V.O. in
Ooij te komen kijken. Binnenkort
was daar de derby tegen V.V.L.K. en
dan konden zij met eigen ogen zien,
dat deze polderclubs wat meer in de
melk te brokkelen hebben, dan de
toekomstige zaterdag vierdeklasser.
Zij zouden dan naadloos kunnen
aansluiten bij de fusieclub “SVOLK”
en dan op zondagmiddag met Ooijse
en Leuthse “Kornuiten” een
“Amsteltje” kunnen drinken. Hun
“Grolsche” gezichten klaarden op
en zij beloofden een proef op de
som te nemen. Helaas kwamen die
derbyzondag er slechts drie van de
vier opdagen. Nummer vier “Pjotr
Verstéferrari” had waarschijnlijk zijn
uitreisvisum niet op tijd aangevraagd. Het was overigens wel een
hele zoektocht op het overvolle
sportcomplex. Tegen de rust ontmoette ik hen echter bij de hoofdingang. “Klinker”, riepen ze in koor,
wat is het hier druk. Je kunt nog niet
eens de kantine in voor een potje
echt bier. En dat voetballen hier op
deze prachtige gesproeide grasmat,
daar kunnen wij echt nog niet aan
tippen. Wij fietsen zo meteen snel
weer naar “Sous les Eglise” om te
bidden, dat er in de Beekse slaapkamers harder gewerkt gaat worden
aan voetbaltalent. Ik dacht nog, bidden alleen helpt niet, maar misschien
kunnen ze ook nog een spraakmakend “kaarsje” heel devoot opsteken. Ik hoop voor hen dat het helpt
en dat onze I.I.M. (Italiaanse
Imperium Magnaten) dan hun “Fiat”
komen geven voor een hernieuwde
“Kempkesbewoner”, namelijk de SV
B.O.L.K.
Groetjes medeklinker.

Ooij geeft gul voor kinderen in
armoede!
Opbrengst Kinderhulp-collecte bekend
In de week van 18 - 23 april werd er
in het hele land gecollecteerd voor
Nationaal Fonds Kinderhulp.
Het was weer mogelijk om met duizenden vrijwilligers langs de deuren te
gaan. Allemaal met één doel: een volle
collectebus. En dat is in Ooij gelukt!
De 15 collectanten haalden hier gezamenlijk € 1.724,91 op. Een prachtig
resultaat!
Kinderhulp is er voor de ruim 300.000
kinderen tot 21 jaar die in Nederland
opgroeien in armoede. Deze kinderen
maken er het beste van, maar merken
altijd en overal dat er thuis niet genoeg
geld is. Kinderhulp helpt met iets
groots, of iets kleins. Toch mee kunnen
komen op school dankzij een laptop,
een Sinterklaascadeautje, een (tweedehands) fiets of een goed paar passende

schoenen. Dingen die heel vanzelfsprekend lijken, maar dat niet zijn wanneer
je opgroeit in armoede.
Kinderhulp is afhankelijk van giften en
donaties. De landelijke collecteweek
speelt daarin een belangrijke rol. En de
collectanten misschien nog wel de
grootste: zij zijn degene die het doen.
Die tijdsinvestering was het zeker
waard, want de inhoud van een volle
collectebus is al snel goed voor:
• een mooie pakjesavond voor 3 kinderen; • een fijne jas; • of een bijdrage
voor een eigen (tweedehands) fiets.
Collectanten en gevers: namens alle
kinderen, hartelijk dank!
Meer informatie over Kinderhulp en de
collecte? www.kinderhulp.nl

Forte Welzijn en Oosterpoort
gaan samenwonen
Na jaren met plezier vanuit het gebouw
de Körf aan de Kerkpad 7 in Groesbeek
te hebben gewerkt, verhuist Forte
Welzijn in het najaar naar de locatie
van Oosterpoort aan de Atelierweg 12
in Groesbeek.
De Körf is te groot geworden voor
Forte. Een groot deel van de medewerkers van Forte is vooral aan het werk in
de wijken en dorpen van de gemeente
Berg en Dal. Daarnaast is in de coronaperiode gebleken dat thuiswerken een
goede optie is. Ook bij Oosterpoort
werken medewerkers sinds corona
gedeeltelijk thuis. Daardoor is er ruimte om het kantoor te delen.
“Met
Oosterpoort
hebben we een maatschappelijk betrokken huurbaas gevonden. Sociaal werkers
verbinden mensen en
organisaties
met
elkaar. Op die manier
wordt ook al samengewerkt
in
de
gemeente Berg en
Dal met medewerkers
in de wijken en dorpen
van
Oosterpoort.”, zegt
Lucien Peeters, directeur bestuurder van

Forte Welzijn. “Een fijn thuis is meer
dan alleen een dak boven je hoofd. We
zorgen voor fijne buurten en Forte
Welzijn ondersteunt onze huurders hier
bij.” aldus Kees van Kampen, directeur
bestuurder van woningcorporatie
Oosterpoort. “Het samenwonen in één
pand biedt meerwaarde voor de mensen
waarvoor wij werken.” Eind van het
jaar zal de verhuizing plaatsvinden.
Meer informatie over Forte is te vinden
op www.fortewelzijn.nl en over
Oosterpoort op www.oosterpoortwoon.nl.

Tesselschade, iets voor jou?
In Nederland zijn er - ook in 2022 vrouwen, die dolgraag zouden studeren, maar helaas niet over (voldoende)
financiële middelen beschikken.
Tesselschade, de oudste vrouwenvereniging van Nederland, springt voor
deze vrouwen in de bres, door ze
(financieel) te ondersteunen in hun
streven naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid.
Hiervoor gebruiken wij o.a. de
opbrengst van de prachtige, bijzondere,
duurzaam (hand)gemaakte artikelen,
die Tesselschade tijdens speciale verkoopdagen te koop aanbiedt.
Het bestuur van Tesselschade Afdeling
Nijmegen is op zoek naar nieuwe
bestuursleden/ vrijwilligers om hun
enthousiaste team te versterken. We

vergaderen 2-3 keer per jaar en organiseren enkele keren per jaar een verkoop.
Geïnteresseerd? En/of nieuwsgierig
naar onze handgemaakte artikelen?
Bezoek onze voorjaars-verkoop; zondag 12 juni van 11-16 uur in Hotel
Erica in Berg en Dal. Een mooie kans
om ook kennis te maken met ons
bestuur!
Op onze voorjaarsverkoop vind je unieke, originele en handgemaakte producten voor interieur en lifestyle, diverse
handwerken, kraam- en kindercadeaus,
bridge, golf en meer.
Bekijk
voor
meer
informatie
Tesselschade.nl of stuur een e-mail
naar nijmegen@tesselschade.nl

Taalcafé Millingen aan de Rijn
zoekt vrijwilligers
Voor het Taalcafé in Millingen aan de
Rijn is de Bibliotheek Gelderland Zuid
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.
Het Taalcafé is een ontmoetingsplek
van vrijwilligers, anderstaligen en
mensen die hun spreekvaardigheid willen vergroten. In kleine groepjes oefenen de deelnemers
met het spreken van
de Nederlandse taal.
Vind je het leuk om
in contact te komen
met mensen van
verschillende culturele achtergronden
en ze te helpen met
het leren van de
Nederlandse taal?
Dan is dit misschien
iets voor jou! Het
Taalcafé
in
Millingen aan de

Rijn is wekelijks op woensdag van
10.00 uur tot 11.30 uur in activiteitenruimte De Mok in de Sint
Martinusschool.
Interesse? Stuur een mail naar Antonin
van Bergen avbergen@obgz.nl.
Foto: Marcel Krijgsman

Open Huis zaterdag 4 juni bij
stichting 2ehands-zorghulpmiddelen
DE HORST. Zaterdag 4
juni is het weer zover:
“Open Huis” bij stichting
2ehands-zorghulpmiddelen aan de Reestraat 5 te
Groesbeek, een specifieke kringloop voor zorghulpmiddelen.
U bent van harte welkom,
maar houdt afstand tot
elkaar.
Tijd: van 10.00 t/m 14.00
uur.
U kunt dan (zonder
afspraak vooraf) komen
kijken naar onze rollators
– douchezitjes – toiletdouchestoelen – toiletsteunen – tilliften – wandsteunen – scootmobielen –
sta-op-stoelen – etc..
De ruimte is beperkt, en onze artikelen
liggen deels in kasten en opgestapeld.
Raadpleeg daarom zo mogelijk onze
website, www.2ehands-zorghulpmiddelen.nl.
Ons Open Huis is een extraatje, we
handelen verder op afspraak (want
mogen geen winkel-openingstijden

hanteren). Maak een telefonische
afspraak op 06 – 4289 8537 of stuur
een mail naar info@2ehands-zorghulpmiddelen.nl.
U kunt bij ons niet pinnen! En ons aanbod wisselt.
De opbrengst wordt geheel aan een
goed doel geschonken: “fun” voor
gehandicapte kinderen (denk aan aangepast paardrijden, speciaal spelmateriaal, speelweek, atletiek).

Kaloramawandeltocht
Zaterdag 21 en zondag 22 mei werd de
Kaloramamars 2022 gelopen. Onder
prachtige weersomstandigheden (er
was even een kort buitje) waren veel
wandelaars onderweg door de
Ooijpolder en een deel van Duitsland
om daarna het laatste stuk af te leggen
door de bossen en de heuvels van de
Beekse stuwwal. En natuurlijk werd
ook verpleeghuis Kalorama aan

gedaan.
Zaterdag werd daar gemusiceerd door
Batavorum Pipes en Drums, terwijl er
bij het Kulturhus een optreden was van
de Grensland Bigband. De tocht begon
en eindigde bij het Kulturhus in Beek.
Er deden zaterdag 740 lopers mee. Op
zondag, de tweede dag, was er bij
Kalorama een optreden van Harmonie
KNA.
Foto: Henk Baron

Kalorama is 100 jaar jong
Kalorama is jarig. Op 22 mei 2022 is
Kalorama 100 jaar geworden! En
dat wordt een jaar lang gevierd met
bewoners, collega’s en vrijwilligers.
De start van het jubileumjaar was tijdens de Kalorama Wandeltocht op zondag 22 mei 2022. Met muziek, ballonnen en jubileumvlaggen die op alle
locaties gehesen zijn. Op de website is
een
jubileumpagina
(www.kalorama.nl/100jaar ) ingericht
waar berichten over de historie, het
feestprogramma, interviews en foto’s
op staan. Wie jarig is trakteert. Op
maandag 23 mei is er voor iedereen bij
Kalorama feestelijk gebak bij de koffie.
In mei volgend jaar wordt het jubileumjaar afgesloten met een eindfeest.
100 jaar jong
Kalorama viert dit jubileumjaar met het
motto 100 jaar jong. Het wordt een jaar
waarin Kalorama niet alleen stilstaat bij
haar lange geschiedenis maar vooral
vooruitkijkt naar de toekomst.

Kalorama is volop aan het ontwikkelen
en vernieuwen. Sterker nog met de
nieuwbouw en verbouw is Kalorama
klaar voor de toekomst. Een toekomst
waarin de bewoner het uitgangspunt is
en centraal staat. De geschiedenis komt
aan bod in een fototentoonstelling die
later dit jaar georganiseerd wordt.
100 verhalen
Over 100 jaar is veel te vertellen.
Daarom komen in een interviewreeks
bewoners, collega’s en vrijwilligers aan
het woord. Zij vertellen over 100 jaar
terug en 100 jaar vooruit. Omdat ze zelf
ook 100 jaar zijn, of al heel lang of juist
heel kort bij Kalorama betrokken zijn.
Deze verhalen worden gepubliceerd op
de website van Kalorama en in een speciale uitgave van het Kalorama
Nieuws.
Op de hoogte blijven van alle feestelijke activiteiten? Check dan regelmatig
Kalorama.nl of volg Kalorama op de
socials

Harmonie KNA uit Beek, zelf ook 100 jaar, speelt voor Kalorama

SENIOREN

Dansavond Seniorencafé
Burgerlust in OBG
Dinsdag 14 juni gaan in
Seniorencafé Burgerlust in OBG
Nijmegen de voetjes weer van de
vloer.
Toegang is gratis. Ook nieuwkomers en alleengaanden zijn meer
dan welkom. De avond wordt verzorgd door Compact live Muziek.
Seniorencafé Burgerlust organiseert elke tweede en vierde dinsdag van de maand een dans- en
muziekavond in OBG Nijmegen.
De avonden zijn voor 60-plussers
Foto: Esther Otten (Nieuws uit Nijmegen)
die houden van een dansje en een
praatje. Vaste entertainers staan garant deze dansavonden. Niet alleen voor
voor een gevarieerde en gezellige eigen bezoekers, maar ook voor gasten
avond met foxtrot, wals; maar ook beat van buiten. Ervaar het zelf en loop eens
en line dance horen tot het repertoire. binnen voor een kopje koffie of een
Burgerlustvrijwilligers zorgen beurte- broodje. Van harte welkom!
lings voor de bar, bediening en (gratis)
hapjes.
Seniorencafé Burgerlust, elke 2e en
4e dinsdagavond tussen 19.30 en
Gezond oud worden
22.30 uur,
OBG is er voor iedereen die actief en OBG, Prof. Cornelissenstraat 2, 6524
gezond wil leven en ouder worden. Het PJ Nijmegen. Zaal open vanaf 19.00
is een ontmoetingsplek waar iedereen uur.
gezien wordt en iets voor anderen kan Interesse? Kijk op www.obg.nu of bel
betekenen. Daarom stelt OBG het met het Informatiepunt OBG, 024 327
gezellige Grand café graag open voor 92 79.

Digitaal Café in Bibliotheek
Groesbeek op 7 juni
Voor al je vragen op digitaal gebied
kun je terecht op in dinsdagochtend
7 juni van 10 tot 12 uur in de
Groesbeekse Bibliotheek.
Heb je een vraag over de computer,
telefoon, internet, het lenen van ebooks of andere digitale zaken?
Samen met de KBO Groesbeek De
Horst organiseren wij het gratis
Digitaal Café.
Vrijwilligers zijn aanwezig om je te
helpen en je vragen te beantwoorden.

Graag je eigen tablet, smartphone of
laptop meenemen.

KBO Beek naar Lunteren
Donderdag 19 juni vertrok om 11.30
uur onze touringcar van vervoersbedrijf
Leenders naar Lunteren. Een formidabele lunch stond klaar toen wij binnenstapten bij ons lunchadres, smullen
geblazen dus.
Met een goed gevuld buikje staken wij
de straat over naar ons reisdoel het
Lunteren, waar verchillende exposities
waren ondergebracht, voor elk wat
wils.
16.30 uur reden we naar ons dineradres
in Elst, ook hier was de keuze van voorhoofdgerecht en nagerecht fenomenaal,
de drankjes deden het bij het warme
weer ook goed, ook dit keer weer een
fijne belevenis.
19.30 uur waren wij na een geslaagde
dag weer terug in Beek

Attentie leden, de dagtocht naar
Helmond van donderdag 16 juni gaat
niet door.

KBO Beek doet meer voor haar leden,
profiteer daar ook van en wordt lid voor
maar 20 euro per kalender jaar, kom
erbij en geniet ook mee.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, voor alle info 024
3226377

Noteer u in uw agenda! Zomer Event woensdag 29 juni
Bij het begin van zomer organiseren de
Inloop
&
Ontmoeting,
de
Zonnebloem en de KBO Beek een
zomervent, een “Topdag” voor alle
senioren.
Wij ontvangen u om 10.30 uur met een
geurend kopje koffie of thee met een
gebakje.
12.30 uur wordt u een
overheerlijke lunch geserveerd met een
heerlijk dessert, tijdens deze lunch ontvangt u van ons een consumptie.
Daarna begint er een gezellige muzikale middag met live entertainer Perry,
die er voor u een wereldmiddag van
gaat maken, heerlijk weer dansen, lijndansen en nog veel meer op muziek die
goed bij u in het gehoor ligt.
`N consumptie en nog enkele hapjes
doen u vast en zeker nog meer genieten
van deze fijne seniorendag aan het
begin van de zomer
Rond 16.00 uur komt er langzaam aan

Diamanten bruidspaar
Ebbers-Jochoms compleet verrast

Op 4 mei jl. was het 60 jaar geleden dat
Thé Ebbers uit de Bruuk in het huwelijk trad met Nellie Jochoms uit de
Bosstraat, beide geboren en getogen in
Groesbeek. De dag zou rustig gaan verlopen, want het feest zou gevierd worden met kinderen en kleinkinderen tijdens een mooie gezamenlijke vakantie
later in het jaar. Zij wisten echter niet
van de verrassing die hun kinderen
Susan en Theo voor hen georganiseerd
hadden. Met een smoesje werd het diamanten bruidspaar door kinderen en
kleinkinderen naar Restaurant ’t
Zwaantje gelokt. Tot hun grote verbazing kregen ze een receptie aangeboden, waar vele vrienden, familie en
(oud-)buren hen kwamen feliciteren.
Een wekenlang goed bewaard geheim

van meer dan 60 mensen!
Ook Sylvia Fleuren, locoburgemeester
en petekind van het bruidspaar, kwam
met een mooi bloemstuk en de originele trouwakte het bruidspaar nog veel
geluk en gezondheid toewensen, mede
namens de gemeente Berg en Dal.
Thé en Nellie leerden elkaar kennen op
de bruiloft van de broer van Thé, Gerrit
Ebbers, die trouwde met een nicht van
Nellie, Toos Jochoms. Nellie hielp in
de catering en zo kwam het dat Thé die
dag meer in de keuken dan in de feestzaal te vinden was. Sindsdien zijn ze
onafscheidelijk. Samen fietsen, samen
zwemmen en natuurlijk genieten ze
samen met volle teugen van de kinderen, hun partners en de kleinkinderen
Mayra, Amber en Roos.

KBO Ooij lid mevrouw
Lies Rutjes-Brugman 90 jaar

KBO Beek nieuws

- Donderdagmiddag 9 juni, 14.30 uur
fotomiddag in de Brasserie, met René
- Vrijdag 24 juni grote fietstocht met
Anke Schraven, 10.00 uur tunneltje
- “Speciale zorgmiddag voor alle senioren, donderdag 7 juli in `t Spijker,
14.30 uur.”

31 mei 2022

een einde aan een onvergetelijke dag.
Natuurlijk wilt u dit zomervent niet
missen en dat hoeft ook niet, een fijne
smakelijke en gezellige “Topdag” met
alles erop en eraan maakt u mee voor
€20,-.
U hoeft geen lid of donateur te zijn van
de organiserende verenigingen, iedere
senior is van harte welkom.
Opgeven kan tot 15 juni, bij Gérard
Tesser, Baron van Voorst tot
Voorststraat 25 Beek , door middel van
een envelop met het juiste bedrag in de
brievenbus te deponeren. Bij Paulien
Willems in het Kulturhus en bij Mieke
Groothuijse, Lindestraat 9, Beek.
Paulien, Marian en Gérard ontvangen u graag en met open armen.

Zondag 15 mei werd
ons lid mevrouw Lies
Rutjes-Brugman
90
jaar. Normaal gaat het
bestuur op de verjaardag bij de jarig op
bezoek, ditmaal kon dit
niet omdat Lies een
communiecantje in de
familie had, daar kon
ze natuurlijk niet bij
wegblijven. Zo bezocht
vicevoorzitter Arnold
Wulterken samen met
de bestuursleden Annie
Verriet
en
Bert
Roodbeen haar een dag eerder bij de
(bijna) jarige thuis in Leuth om haar
met deze heugelijke mijlpaal te feliciteren. We werden hartelijk door Lies en
haar dochters ontvangen. Arnold vertelde haar dat ze benoemd werd tot ERELID van de KBO Ooij (Katholieke
Belangen Organisatie 50+) en overhandigde haar de daarbij behorende oorkonde, een mooi boeket bloemen kreeg

PAGINA 19

De Rozet

Overleden
In memoriam Richard
Rikken
Op 19 mei is toch nog onverwachts ons
trouwe lid Richard Rikken op 83- jarige leeftijd overleden. Richard was 40
jaar lid van muziekvereniging “Ooijse
Toekomst “. Hij speelde vol overgave
de bekkens. Richard was een van die
trouwe leden op wie je altijd kan rekenen, die trouw de repetities bezocht en
trouw deelnam aan de concerten.
Verder stak hij de handen uit de mouwen bij het organiseren van concerten
en papier ophalen, en hielp hij mee bij
onze maandelijkse kaartavonden.
Richard was een
man van weinig
woorden, maar
wat hij zei was
altijd duidelijk en
opbouwend. Hij
kon genieten in
het
gezelschap
van zijn medemuzikanten, na
afloop van de wekelijkse repetitie of na
een concert. Met altijd een glaasje cola
voor zich. We zullen Richard missen.
Wij wensen zijn vrouw Leny, kinderen
en kleinkinderen veel sterkte met het
verlies van zo’n bijzonder mens
Bestuur van muziekvereniging
“Ooijse Toekomst”

Cor Teunissen uit Ooij
Op 18 mei is thuis
in zijn vertrouwde
omgeving
Cor
Teunissen uit de
Dr. Kochlaan in
Ooij overleden.
Cor is 81 jaar
geworden. De crematieplechtigheid
was dinsdag 24
mei.
Foto’s: Henk Baron

Extra Bingo
Ons Genoegen

ze uit handen van Anny Verriet. De
dochters zorgden ervoor dat we een
lekker kopje koffie met een gebakje
kregen. Regelmatig stopte er een auto
voor de deur om een boeket bloemen af
te geven. Haar verjaardag is een week
later uitgebreid met familie en bekenden gevierd in “De Vriendenkring” in
Leuth.
Tekst / foto: Bert Roodbeen

MILLINGEN- Op zaterdag 4 juni oorganiseert st. werkcomite Ons Genoegen
weer een extra bingo.
Deze bingo is voor een extra ondersteuning van en voor de jeugdopleiding.
De extra bingo wordt gehouden is het
verenigingsgebouw van fanfare Ons
Genoegen, Ons Genoegenpad 4 te Millingen aan de Rijn. De aanvang is om
20.00 uur, zaal open om 19.00 uur.
Ook op deze extra bingo een hoofdprijs
van €250 euro en een bonusprijs van
€125.
Verder nog andere mooie 1e, 2e en 3e
prijzen.
Ook deze avond het kienspel en het
trekken van de naam.
Nu verkrijgbaar bij de kassa: tegoed
bonnen voor 1 en 2 bingo boekjes!
De koffie of thee staat voor u klaar,
graag tot ziens op onze extra bingo.

Tentoonstelling oude schoolfoto’s en meer
in de voormalige Rosmolen te Leuth
Van 25-30 mei was de tentoonstelling
van "Leuth Weet u nog” in voormalig
café-restaurant de Rosmolen in Leuth,
georganiseerd door Wim Megens en
Geert Seegers.
Wim is de grote verzamelaar van oude
foto’s van Leuth en van families uit
Leuth. Hij doet dit vol enthousiasme en
heeft inmiddels al meer dan 180 verzamelbanden met daarin allerlei foto’s.
Geert Seegers zorgt voor ordening in
de albums, die ook allemaal op deze
tentoonstelling te bewonderen zijn.
Tot en met maandag 30 mei exposeren
ze in De Rosmolen in Leuth. Wim en
Geert hebben deze expositie samengesteld met als thema ‘Schoolfoto’s’.
Oud-hoofd van de school Johan Pierik
stierf enkele jaren geleden en zijn
archief kwam in bezit van Wim.
De tentoonstelling is ingericht in het
voormalige
café-restaurant
De
Rosmolen, dat al enige tijd leeg staat.
De bovenverdieping is inmiddels verbouwd tot appartementen voor arbeidsmigranten. Aan de benedenverdieping
was lange tijd niets meer gedaan. Er
waren al plannen voor "iets van horeca", maar die worden nu wat definitiever. De eigenaar heeft laten weten er

Foto: Henk Baron
een pancake-restaurant te willen openen. Met de gemeente volgt overleg
over de mogelijkheden.
Met wat hulp van derden kon deze
ruimte ingericht worden tot een mooie
expositieruimte. Op de panelen zijn
scholieren en onderwijzers te zien van

de vorige eeuw. De oudste groepsfoto
is uit 1911. Ook zijn een aantal panelen
te zien met foto’s die aanwezig zijn
geweest bij de expositie “Gelderland
herdenkt” en door Wim waren ingestuurd. Nu zijn ze, sterk uitvergroot,
weer terug in Leuth .

De Rozet
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Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

IVN-excursie
Millingerwaard
Zondag 12 juni is er een IVN excursie in de Millingerwaard. De wandeling met gidsen start om 14.00 uur en
duurt ongeveer 2 uur.
Vertrek: vanaf parkeerplaats De
Lange Paol, Botsestraat 100,
Kekerdom.
Een weelde aan planten en vogelgeluiden op dit moment. Wel eens van
Stroomdal-flora gehoord? Er is ook
veel gebeurd in de Millingerwaard! De
gidsen Lianke Breekland en Margret
Janssen vertellen graag over de veranderingen die hebben plaatsgevonden.
Graag opgeven per mail:
margretmuzika@gmail.com
De kosten zijn € 2,- per persoon. Gratis:
voor jongeren onder de 16, leden van
IVN, KNNV en Groei en Bloei.

Basteicafé:
Dieren in ons
midden
Met een drietal lezingen is het
Basteicafé op donderdag 9 juni gewijd
aan de plaats van dieren in het
Antropoceen. We zitten midden in een
nieuwe massa-extinctie. Daarvan is
sprake wanneer de aarde meer dan driekwart van haar soorten verliest. De laatste keer was 65 miljoen jaar geleden,
toen de dinosauriërs van de aardbodem
verdwenen. Traditionele maatregelen
lijken niet meer te volstaan, vandaar de
opkomst van debat tussen natuurbeschermers en dierenactivisten.
Tijd: 20.00 - 22.30 uur. Kosten: € 5,00.
Aanmelden: Schrijf je van tevoren in
via debastei.nl/basteicafe27. Let op: het
aantal toegangsplaatsen is beperkt!

Vernielingen en diefstal bij
Politiehondenvereniging MTVUO
PERSINGEN. Onbekenden hebben de
afgelopen dagen vernielingen aangericht, diefstal gepleegd en goederen
klaargezet om waarschijnlijk mee te
nemen rond en bij het terrein en het
clubgebouw van de politiehondenvereniging “Mijn trouwe Vriend Ubbergen
en Omstreken”. Deze vereniging ligt
aan de Persingensestraat 8, op de hoek
van de Thornsestraat-Persingense-

straat-Sint Hubertusweg te Persingen.
Een sponsorbord van het “Police Dog
Center” werd vernield en het doek
werd meegenomen. Het aluminiumomhulsel werd voor een deel naast de
ingang gezet en een deel was reeds
meegenomen. Andere ijzeren voorwerpen waren verplaatst, kennelijk om
later opgehaald te worden. Iemand iets
gezien?
Foto: Henk Baron

KNNV-excursies
Struinen door De Bruuk
De natuurverenging KNNV afdeling
Nijmegen e.o. organiseert 1 juni van
10-14 uur een excursie naar De Bruuk
in Groesbeek. De vertrekplaats is de
ingang Ashorst, De Horst-Groesbeek,
6562KV. De excursie trekt door het
glaciale tongbekken van Groesbeek,
een landschap van uitzonderlijke
schoonheid. Aandacht voor landschapsbiografie, historische ecologie, flora en
fauna.
Struinen door De Klotterpeel en
Beestenveld
7 juni van 10-14 uur een excursie naar
de Gebrande Kamp in Middelaar. De
vertrekplaats is ingang Gebrande
Kamp, dichtbij kruising Bloemenstraat,
Bloemenkamp, Kreupelpad, Heikantse
weg. Informatie bij Jan Nillesen 0485 –
574780.
Struinen door het Himmelthal,
Reichswald en de Drie Bosvijvers
15 juni van 10-14 uur een excursie door
het Himmelthal, Reichswald en de drie
Bosvijvers. De vertrekplaats is de
Parkeerplaats café De Diepen,
Zwarteweg 60 Milsbeek.
Voor
alle
excursies
geldt:
Belangstellenden worden uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn. Informatie bij
Jan Nillesen 0485 – 574 780.
Boterhammentrommel mee.

INGEZONDEN
BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE
INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Racebaan Brederostraat
Er wordt in de kleine straten van Beek
hard gereden; stapvoets is meer dan
voldoende, zeker wanneer je realiseert
dat een kind/hond of kat zo de weg
oversteekt vanuit de tuinen. Wie wil dat
nou op zijn geweten hebben voor een
paar seconden eerder thuis? Van de
week een eend doodgereden die op het
warme asfalt lag te slapen, en ook zo
achtergelaten, aan de Brederostraat. Is
het domheid?
Van Steen

Open dag Moestuinen Ooijse Velt
Op maandag 6 juni
organiseert het Ooijse
Velt een open dag.
Iedereen is welkom
tussen 10.00 en 16.00
om onze tuinen en
prachtige landschap
rondom te bewonderen.
De ecologische moestuinen van het Ooijse
Velt liggen tegen het
dorp Ooij net achter de
Kerkdijk.
Onze groep van dertig
enthousiaste tuinders
kweekt op ecologische
wijze allerlei groenten, kruiden en
bloemen. We onderhouden het omringende landschap met oude fruitbomen
en een grote poel. Rondom de moestuinen is een haag geplant met tweehonderd streekeigen struiken zodat wilde
bijen, insecten en vogels kunnen genieten van de bloesems, bessen en noten.
Ook is een insectenhotel gemaakt.
Daarnaast zijn fruit- en notenbomen
aangeplant in de boomgaard.
Afgelopen jaar is naast de moestuinen
ook een voedselbos van één hectare
aangelegd. Studenten van de universiteit Wageningen hebben een plan voor
het voedselbos gemaakt. Het afgelopen
jaar zijn al een heleboel bomen en

struiken geplant.
Graag laten we jullie onze moestuinen
en het voedselbos zien. Er zijn rondleidingen en we gaan ook samen onder
enthousiaste en deskundige begeleiding op zoek naar alle insecten, bijen
en vlinders die er op het Ooijse Velt te
zien zijn.
Kom gezellig langs voor een drankje en
natuurlijk een hapje uit de tuin. De
open dag duurt van 10.00 tot 16.00 uur.
Adres: Kerkdijk Ooij tussen huisnummer 8 en 10 -Velt vlag bij de ingang.
Wij zijn een werkgroep van Velt
Nederland, ecologisch tuinieren. Kijk
op www.velt.nu.

Natuurwandeling LBG
Zondag
26
juni
organiseert
Landschapsbeheer Groesbeek (LBG)
haar eerste natuurwandeling van dit
jaar. We starten om 14.00 uur bij de
familie Poelen op Het Balkon van
Groesbeek gelegen aan de Derdebaan
12 te Groesbeek. Deze natuurwandeling door de bossen en velden van het
Nederrijk zal zo’n twee uur duren.
Deze middag zullen we extra aandacht
besteden aan de natuur en cultuur.
Maar ook de historie van dit voormalige landgoed, dat ooit eigendom was
van de familie Jurgens, zal uitgebreid
aan bod komen. In Jurgens’ tijd was het
landgoed 425 ha groot en er hoorden
toentertijd 10 pachtboerderijen bij.
De wandeling voert ons langs bloemrijke akkerstroken en onderweg zullen we
een perceel kruidenrijk grasland met
hierin stroken met oude graanrassen
bekijken. Doordat het aantal soorten
kruiden, grassen en bloemen is toegenomen, is ook de biodiversiteit op dit
perceel in korte tijd flink verbeterd. Als
gevolg hiervan worden er ook weer
meer insecten aangetrokken, waar weer
dieren als patrijs en das op afkomen.
Tijdens de wandeling lopen we over
verschillende oude paden met histori-

Kruidenrijke graanakker aan de
Derdebaan
Foto:Peter Pouwels
sche namen als Hooge Klaef, De Dinne
van
Gistere,
Vierde
Baon,
Kniendevrang en het Binnepaedje.
Bij goed weer hebben we een prachtig
uitzicht op de Duitse stuwwal waar we
aan de ene kant Kleef en de andere kant
het kerkje van Hoog Elten kunnen zien
liggen. Als het helder is zie je zelfs de
brug bij Emmerik.
Aanmelding voor deze wandeling (niet
verplicht maar wordt wel op prijs
gesteld) per mail bij Peter Pouwels:
peterpouwels1960@gmail.com of Paul
Leenders: paul.ivn.lbg@gmail.com
Voor meer informatie: 06 57390742.

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

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

Actie loopt van 1 juni t/m 30 juni

LINGERIE BY M
Heerbaan 170A, Millingen aan de Rijn
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Nieuws uit Nijmegen
Vera Bergkamp verzorgt feestelijke
25e Burgemeester Dales Lezing
Op 10 juni verzorgt Vera Bergkamp de jubileum-editie van
de Burgemeester Dales Lezing. Tijdens die avond wordt traditiegetrouw ook de Burgemeester Dales Prijs uitgereikt.
Ook is er het scholieren-interview en staat er vanwege 25
jaar Daleslezing voor de aanwezigen nog een bijzondere verrassing op het programma.
De lezing en prijs zijn genoemd naar voormalig minister van
Binnenlandse Zaken en oud-burgemeester van Nijmegen Ien
Dales (1931-1994). Zij maakte zich in die functies sterk voor
anti-discriminatiemaatregelen en -wetgeving. De Stichting
Burgemeester Dales Lezing en COC Regio Nijmegen organiseren de bijeenkomst.
De lezing geeft prominenten uit de samenleving gelegenheid
zich uit te laten over het non-discriminatiebeginsel, zoals dat
is verwoord in artikel 1 van de Grondwet.
Het leerlingeninterview is een jonge, maar inmiddels niet
meer bij de lezing weg te denken traditie. Scholieren van een
Nijmeegse middelbare school interviewen voorafgaand aan
de lezer de spreker over het belang van artikel 1 van de

Grondwet. Vervolgens bewerken zij dit materiaal tot een
voor leeftijdsgenoten interessant media item en verspreiden
dit onder mede scholieren. Hierbij gelden geen beperkingen
en is de keuze van medium alsook de vorm geheel aan de
leerlingen zelf. Alles dat maakt dat meer Nijmeegse jongeren
weten waar artikel 1 over gaat is toegestaan.
De Burgemeester Dales Prijs bestaat uit een oorkonde en een
bedrag van 500 euro. Hij is in het leven geroepen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van COC Nijmegen in
1996. Daarmee is het geen prijs die het etiket homoprijs
draagt. Dat blijkt uit de lijst van laureaten van de afgelopen
jaren. De prijs is dan ook bedoeld ter ondersteuning van
mensen en organisaties die zich belangeloos inzetten voor de
emancipatie van minderheden, de gelijke behandeling van
achtergestelde groepen of de bestrijding van discriminatie in
de breedste zin van het woord.
Zie voor alle informatie over lezing en prijs:
www.daleslezing.nl of bezoek onze pagina op facebook.

Noodopvang in Waalhaven verlengd, twee
verdiepingen Stieltjesstraat overgedragen aan COA
De noodopvang in de Waalhaven zal ook tijdens de zomer
nodig zijn. Twee verdiepingen in het gebouw van het
voormalig belastingkantoor aan de Stieltjesstraat zullen
in plaats van aan Oekraïners, huisvesting gaan bieden
aan personen die asiel hebben aangevraagd en opgevangen worden door het Centraal orgaan Opvang
Asielzoekers (COA). Dat heeft het gemeentebestuur
besloten.
Noodopvang Waalhaven verlengd tot 1 september
Sinds eind maart worden er ruim 200 vluchtelingen uit
Oekraïne opgevangen op schepen in de Waalhaven. Eerder
lieten we weten dat deze schepen enkele maanden nodig
zouden zijn. De ernstige situatie in Oekraïne duurt nog altijd
voort. Andere opvanglocaties in de stad zijn nog niet klaar.
De schepen in de Waalhaven zijn daarom ook tijdens de
zomerperiode nodig, in ieder geval tot 1 september. Waar

nodig gaan we in gesprek met de gebruikers van de haven die
direct gevolgen ondervinden van dit besluit, bijvoorbeeld tijdens de 4-daagse.
Andere opvanglocaties in Nijmegen
Tot 1 juni is er crisis-noodopvang in de Jan Massinkhal.
Naast opvang voor personen uit Oekraïne wordt daar ook
plek geboden aan personen die asiel hebben aangevraagd
(COA). Er komen nog meer plekken voor noodopvang in de
stad, in ieder geval: in het voormalig schippersinternaat achter het CWZ, boven bioscoop VUE aan de Tweede Walstraat,
in de Daniëlskerk aan de Daniëlsweg in de wijk Hees en later
in de zomer in het gebouw aan de Tarweweg 2, tegenover het
CWZ. Antwoorden op veelgestelde vragen staan op
www.nijmegen.nl/oekraine. Sommige antwoorden hebben
we nog niet. De website wordt daarom steeds opnieuw aangevuld met informatie.

Loopbaanadviesgesprek zonder afspraak
in Bibliotheek De Mariënburg
Denk je na over een carrièreswitch? Ben je benieuwd
welke baan bij jou past en wat de omscholingsmogelijkheden zijn? Kom dan naar Bibliotheek De Mariënburg
voor een loopbaanadviesgesprek van het Leerwerkloket
Rijk van Nijmegen. Een afspraak is niet nodig.
Elke inwoner van het Rijk van Nijmegen kan kosteloos in
gesprek met een adviseur van het Leerwerkloket Rijk van
Nijmegen. Sinds deze maand kan dit ook in Bibliotheek De
Mariënburg, zonder afspraak. Iedere twee weken, met uitzondering van de schoolvakanties, zit hier een ervaren loop-

baanadviseur om advies te geven over jouw loopbaan. Heb
jij vragen zoals: Waar kan ik omscholen? Welke baan past bij
mij? Welke opleiding wil ik volgen? Kan ik leren en werken
tegelijk? Welke financieringsmogelijkheden zijn er? Kom
dan naar Bibliotheek De Mariënburg op de volgende dinsdagen van 13.00 tot 17.00 uur: 7 juni, 21 juni, 5 juli, 30 augustus, 13 september, 27 september, 11 oktober, 8 november, 22
november, 6 december en 20 december 2022. Voor een loopbaanadviesgesprek op een ander moment is aanmelden voor
een afspraak mogelijk via rijkvannijmegen.leerwerkloket.nl.

Nog steeds op zoek naar een 4Daagse slaapplaats?
Ben je nog op zoek naar een slaapplek
tijdens de 104e Nijmeegse 4Daagse?
Wandelvereniging Magnus heeft nog
een aantal bedden vrij. De groep verblijft in Ontmoetingscentrum De

Kloosterhof in Weurt. Men kan hier
overnachten, ontbijten en gebruik
maken van een warme maaltijd. Tevens
is er een medische post met gediplomeerde masseurs en voetverzorgers

150 jaar Nijmegen in
de Dikke van Dale
150 jaar geleden publiceerde Johan
Hendrik van Dale zijn bewerking van
het ‘Nieuw woordenboek der
Nederlandsche taal’, dat nadien al snel
bekend kwam te staan als de Dikke Van
Dale. In die editie uit 1872 maakte
‘Nijmegen’ zijn entree in wat nog altijd
Neerlands bekendste woordenboek is.
Sindsdien figureerde de plaatsnaam
‘Nijmegen’ in definities en voorbeeldzinnen in de Dikke Van Dale. In 150
jaar Nijmegen in de Dikke Van Dale
brengt de huidige hoofdredacteur van
de Dikke Van Dale de zeer uiteenlopende vindplaatsen van Nijmegen in het
woordenboek in kaart.
Onder andere volgende benamingen
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De Rozet, Rijksstraatweg 92a,
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worden belicht: Gladiool, Keizerstad,
Havanna aan de Waal, Rijk van
Nijmegen, Vergissingsbombardement.
150 jaar Nijmegen in de Dikke Van
Dale. Ton den Boon, Uitgeverij
Roelants, verkrijgbaar bij boekhandel
Roelants, Van Broeckhuysenstraat 34,
Nijmegen, prijs: € 10,-.

aanwezig. Gezelligheid staat bij deze
vereniging hoog in het vaandel. Meer
weten neem dan snel contact op met
Jan Polman (verzorgingscoördinator)
coordinator@wvmagnus.nl
0651757645, of neem een kijkje op
onze website: www.wvmagnus.nl

Lustrum
Parkinson Café
Regio Nijmegen
in Nijmegen
Jubileumfeest Parkinson Café Regio
Nijmegen, zaterdag 25 juni 2022,
11.00 tot 15.00 uur. Locatie
Kandinskycollege, Malderburchtstraat 11, 6535 ND Nijmegen.
Spreker is prof. dr. Bas Bloem,
Neuroloog
bewegingsstoornissen
Radboudumc en directeur Parkinson
Centrum Nijmegen (ParC)
Na een feestelijke lunch een forumgesprek met interactie met de zaal door
Marlies van Pelt, fysiotherapeut; Bert
de Swart, logopedist; Lidwien Arts,
ergotherapeut en Mariëlle Claasen, diëtist;
onder
leiding
van
Parkinsonverpleegkundige Jacqueline
Deenen.
Afsluiting met een film over sport-,
dans- en zangactiviteiten voor mensen
met Parkinson(isme) en samenzang
met de Mr P’s Singers.
Aanmelden info@parkinsoncafenijmegen.nl of telefonisch: 06 412 769 94.
Meer info: www.parkinsoncafenijmegen.nl

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 v.d. Maand

tussen 19:30-21:30 in wijkcentrum
"Daalsehof", Nijmegen-Oost
Nu: maandag 13 juni 2022
Info: Marinus, tel: 0610748973

Nijmeegse Open Tuinendag
Lekker struinen door 30 prachtige
tuinen? Bezoek dan op zaterdag 11
juni de 21e Nijmeegse Open
Tuinendag! Na een coronapauze van
2 jaar krijgt u nu weer een kans!
Samen met honderden andere gasten
wandelt of fietst u langs een aantal tuinen naar keuze.
Hier wordt u van harte welkom geheten
door de tuineigenaren of vrijwilligers.
U raakt geïnspireerd door het unieke
karakter van elke tuin met de plantenpracht en de mooie tuinverhalen.
En ... dit jaar willen zijn er ook alternatieven, zoals buurttuinen en duurzame
tuinen.
Om het u makkelijker te maken hebben
we iedere tuin één of meer labels gegeven met de tuincategorieën: sier, duurzaam, groente/fruit en kunst.
Alle tuinen met hun adressen, labels,

Dansen
wijkcentrum
Ark van Oost
Zondag 12 juni dansen wijkcentrum
Ark van Oost, Cypresstraat 154
Nijmegen tussen 14:00 en 17:00 uur
met "live-muziek". Entree €3
Info:0610748973.

Nijmegen
Klinkt
Nadat het twee jaar niet mogelijk was
gaat Nijmegen Klinkt in 2022 weer van
start. Op 11 en 12 juni bruisen de binnenstad en het Valkhofpark weer van
Nijmeegse muziekgezelschappen en
dansgroepen, een spektakel op 11 podia
met 105 deelnemende gezelschappen
van klein tot groot.
Op zaterdag 11 juni trekt vanaf 14.00
uur een Streetparade van marcherende
muziekkorpsen door de binnenstad met
om 14.50 een gezamenlijke show op
Plein 1944 waarna ze weer verder door
de stad trekken.
Om 14.00 start tegelijkertijd een gevarieerd muziek en dansprogramma in het
Valkhofpark,
Plein
1944,
Mariënburgplein bij LUX, De
Stevenskerk, De Nicolaaskapel op het
Valkhof, en de Molenstraatskerk met
dansdemonstraties bij het Arsenaal, het
Valkhof en de Burchtstraat.
Nijmegen Klinkt op diverse locaties in
de stad met een keur aan koren, dansgroepen, orkesten en ensembles kent
een lange traditie die 44 jaar geleden
begon met een korendag en is uitgegroeid tot een afwisselend en boeiend
programma van wat Nijmegen te bieden heeft aan amateur-gezelschappen,
vaak tot op professioneel niveau en
geleid door professionals.
Hedendaagse dans, popkoren, fanfares,
harmonieën en swingbands, grote
orkesten, wereldkoren, kamerkoren,
kleine muziekensembles en speciale
zangcombinaties. En dat in allerlei aansprekende stijlen.
Op www.nijmegenklinkt.nl staat het
programma zodat u zelf al een route
kunt bepalen. Ook in het Valkhofpark is
het mogelijk daarbij wat te drinken en
te eten.
Laat u verrassen door dit bijzondere
evenement. U zult versteld staan van de
muzikale kwaliteiten die de Nijmeegse
musici u te bieden hebben. Kom dus op
11 en 12 juni naar de binnenstad en het
Valkhofpark.
Ruim 105 deelnemende groepen, 1438
musici, 11 podia en een Streetparade
bieden u een fantastisch muzikaal
event.

verhalen en mooie foto’s vindt u op de
vernieuwde website www.nijmeegseopentuinendag.nl. Bovendien vindt u bij
elke tuiningang een bord met een QR
code voor informatie.
Maak er zo een leuk dagje-uit van en
kom samen met buren, familie en
vrienden naar de
Nijmeegse Open Tuinendag op zaterdag 11 juni 2022 van 10.00 tot 17.00
uur.
Het belooft een prachtige dag te worden!
Organisatie: Paul Giesen en Alfred van
Mameren
Meer informatie? Ga naar www.nijmeegseopentuinendag.nl

OBG is jarig
24 mei was de Stichtingsdag van OBG
en is OBG alweer 430 jaar geworden.
Dit is groots gevierd met medewerkers,
vrijwilligers en klanten.
Om iedereen mee te laten genieten van
de rijke historie van OBG is er een tijdelijke tentoonstelling in het Huis van
de Nijmeegse Geschiedenis. De tentoonstelling draagt de naam “430 jaar
OBG – Eigentijds door de eeuwen
heen”.
Een stukje geschiedenis
OBG kent een rijke geschiedenis. Op
24 mei 1592 ontstond OBG door het
samengaan van het Sint Nicolaas
Gasthuis en het Sint Jacobs Gasthuis.
Wanneer de naam Oud Burgeren
Gasthuis precies is ontstaan, weten we
niet. Wel weten we dat die naam,
samen met het jaartal 1645, pronkt op
de oude toegangspoort die nog steeds
voor het gebouw staat.
OBG zat vroeger in de Molenstraat, in
een oud klooster. Als gevolg van veranderde opvattingen over de ouderenzorg
was na de Tweede Wereldoorlog een
nieuw gebouw nodig. In 1967 verhuisde het Oud Burgeren Gasthuis daarom
naar de Professor Cornelissenstraat
waar het nu nog altijd zit.
Tentoonstelling
Ter gelegenheid van ons 430-jarige
bestaan is er een tentoonstelling in het
Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
aan de Mariënburg 26 in Nijmegen.
Deze tentoonstelling met de naam
“OBG 430 jaar - Eigentijds door de
eeuwen heen” is nog tot en met 24 juni
gratis te bezichtigen. De tentoonstelling laat onder meer de oprichting, het
dagelijks leven en het burgerrecht zien,
als ook een presentatie over de historie
en diverse historische objecten.
Vanaf 1 juli is de tentoonstelling in het
dienstencentrum van OBG te bewonderen.
Deze permanente tentoonstelling is vrij
toegankelijk.

De oude poort uit de Molenstraat is
nog steeds de toegang tot het OBG. Nu
aan de Professor Cornelissenstraat 2
te Nijmegen
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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
Gelegenheid voor
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
gebed en kaarsje:
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Leuth Mariakapel elke
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij,
dag 9.00-17.00 uur
0623304932
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674 Beek Mariakapel Grote
Openstelling Cultureelhistorisch informatiecenBartholomaeus elke dag
trum kerk Millingen: zondag, dinsdag en vrijdag
9.30-17.30 uur
13.00-17.00 uur
Beek kapel kerkhof elke
dag
Misintenties (€12,50)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Millingen dagkapel elke
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
dag 9.00-17.00 uur
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Millingen Fatimakapel,
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Schoolstraat 4, elke dag
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
H. Missen en Misintenties
Woensdag 1 juni 9.00 uur H. Mis Beek
kl.Bartholomeus:
Hand.20,28-38,
ps.68,29-30.33-36, Joh.17,11b-19.
Donderdag 2 juni 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Hand.22,30; 23,6-11,
ps.16,1-2a.5.7-11, Joh.17,20-26.
Vrijdag 3 juni 09.00 uur H. Mis
Millingen; Hand.25,13-21, ps.103,12.11-12.19-20ab, Joh.21,15-19.
Zaterdag 4 juni 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Hand.28,16-20.30-31, ps.11,5.6.8,
Joh.21,20-25.
Zaterdag 4 juni 19.00 uur H. Mis Leuth
– Kulturhus (orgel met samenzang) Pinksteren
C:
Hand.2,1-11,
p s . 1 0 4 , 1 a b. 2 4 a c . 2 9 b c - 3 1 . 3 4 ,
1Kor.12,3b-7.12-13 of Rom.8,8-17,
Joh.20,19-23,of Joh.14,15-16.23b-26.
Zondag 5 juni 9.00 uur H. Mis
Kekerdom (Laurentiuskoor Kekerdom)
(zie boven)
Gerrit Haukes en Doortje HaukesVerheijen, Piet Campschreur.
Zondag 5 juni 10.30 uur H. Mis
Millingen (Cantorij) (zie boven)
Wim Driessen en Marie DriessenThunnissen, Harrie Kasteel.
Zondag
5
juni
10.30
uur
Woordcommunieviering Ooij (Encore)
(zie boven)
Wilma Donderwinkel – ten Haaff,
H.Mis uit Dankbaarheid, familie
Loeffen – Perenboom, Broers, Zussen
en Zwagers, Familie Arnts – Vierboom,
Anneke, Vriendin Greta Voor
Dankbaarheid, Wederzijdse ouders,
Tiny, Joke en Diny
Maandag 6 juni 10.30 uur H. Mis
Millingen (Ap/Art) – 2e Pinksterdag
Gen.3,9-15.20, of Hand.1,12-14,
ps.87,1-3.5-7, Joh.19,25-34.
Dinsdag 7 juni 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: 1Kon.17,7-16,
ps.4,2-5.7-8, Mt.5,13-16.
Woensdag 8 juni 09.00 uur H. Mis
Beek kl.Bartholomeus: 1 Kon.18,2039, ps.16,1-2.4-5.8.11, Mt.5,17-19.
Donderdag 9 juni 10.30 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Jes.6,1-4.8, of Hebr.2,10-18,
ps.23,2-3.5.6. Joh.17,1-2.9.14-26.
Vrijdag 10 juni 09.00 uur H. Mis
Millingen; 1Kon.19,9a.11-16, ps.27,79c.13-14, Mt.5,27-32
Zaterdag 11 juni 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Hand.11,21b-26;13,1-3, ps.98,1-6,
Mt.10,7-13.
Zaterdag 11 juni 19.00 uur H. Mis Ooij
(Mannenkoor Beek) – H. Drieëenheid
C: Spr.8,22-31, ps.8,4-9, ps.8,4-9,
Rom.5,1-5, Joh.16,12-15.

Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Zondag 12 juni 10.30 uur H. Mis
Millingen (Dameskoor) (zie boven)
Hendrik en Agnes Peters.
Dinsdag 14 juni 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth. 2 Kor.5,14-17, ps.
63,2-6.8-9, Joh.12,24-26.
Gedoopt:
Beek: Jesper Goris op zondag 22 mei
Overleden:
Richard Rikken, 83 jaar, Ooij. Tijdens
de uitvaart op woensdag 25 mei hebben
wij afscheid van hem genomen. Hij is
begraven op het kerkhof naast de kerk.
Niet vol van jezelf maar van de heilige Geest
Hoe rijk zijn wij als de Geest van God
ons bezielt! Daar is de Paastijd uitdrukkelijk voor bedoeld: vol verwachting
uitzien naar de komst van de heilige
Geest, bidden dat de vonk overspringt,
bidden dat we in die Geest onze gaven
ontdekken die we zouden willen inzetten voor het Lichaam van Jezus
Christus, de Kerk.
Vele gaven zijn er, maar slechts één
Geest, zegt Paulus in zijn eerste brief
aan de Korintiërs. Die gaven zijn kwaliteiten die je al dan niet van nature
hebt en verder ontwikkelt, versterkt.
Maar zulke kwaliteiten kunnen ook in
de weg zitten. Zolang je vol bent van
jezelf, kan God weinig met je beginnen. Denk maar aan Mozes die met zijn
uitstekende Egyptische opleiding en
zijn geldingsdrang de grootste brokken
maakte. Pas na een louteringsperiode in
de woestijn is Mozes klaar voor zijn
opdracht. God moet hem dan zelfs over
de streep trekken. U kent het verhaal
hoe God hem verschijnt in de brandende doornstruik die toch niet verbrandt.
En Hij maakt hem zijn naam bekend:
‘Ik ben er voor jou’; je hoeft niet bang
te zijn, je kunt op Mij rekenen. Pas na
die loutering komen de gaven van
Mozes tot hun recht. Als de Geest er is,
komt het goed. Zonder die Geest gaat
het niet. God kan meer van zijn kracht
laten zien naarmate wij ons bewust zijn
van onze eigen zwakte en beperkingen.
Zodat niet wij met de eer strijken maar
het bijdraagt aan de liefde.
Vele gaven zijn er dus, maar slechts één
Geest. En vanuit die Geest mogen we
aan de slag met onze gaven. We mogen
ze bewust ontvangen en ontwikkelen,
activeren, inzetten. Ben je een leider:
word een betere leider! Ben je een helper: word een betere helper! Ben je een
spreker: word een betere spreker! Heb
je een bijzondere mate van geloof:

streef naar een nog groter geloof!
Niemand heeft alle gaven. De gaven
worden verspreid over alle ledematen.
Alleen samen zijn we dus compleet.
Alleen samen vormen we het lichaam
van Christus. En verschillend als we
zijn, worden we aangestuurd en
gecoördineerd vanuit het hoofd en hart
dat Christus is. De één verbindt, de
ander zet de zaak juist op scherp. Er
zijn behoeders van de traditie en anderen die vernieuwing najagen.
Juist met onze verschillen zijn we aan
elkaar gegeven. De kracht ligt in het
alle ruimte geven aan ieders eigen
gaven, vanuit de Geest, vanuit een
bezieling door Christus die mijn leven
bepaalt, stuurt en vult. Luisteren naar
elkaar, naar een ingeving, een inzicht,
een overtuiging. Zo is een lichaam
veerkrachtig en dynamisch.
Dat is precies waar Paulus op uit is bij
de Korintiërs. Ook daar gaat samen een
eenheid vormen niet vanzelf. Paulus
ziet verdeeldheid, groepsvorming, weinig saamhorigheid. Hij gebruikt dan het
beeld van een lichaam. Gaven zijn er
om de ander mee te dienen. Om bij te
dragen aan het lichaam. Als een lid niet
verbonden is met het hoofd en het hart,
gaat het op die plek mis in het lichaam.
Dan stagneert daar de groei, dan wordt
het lichaam van Christus daar ziek,
zwak.
Het contact dus dat ik met een broeder
of zuster heb loopt altijd via Christus.
Wij zijn broeders en zusters van elkaar
door wat Christus voor ons gedaan
heeft. Wanneer Hij er tussenuit valt,
gaat het mis. Het gaat erom dat we naar
elkaar kijken met de ogen van Christus.
De ander eerst en vooral zien met een
zekere mildheid, als een kostbaar mens
die net zo kwetsbaar is als ik en voor
wie Christus ook gestorven is en opgestaan.
Moge die Geest ons bezielen en vernieuwen, tot opbouw van het lichaam
van Christus en tot heil van ieder mens.
Je hebt een Vriend
Dit jaar op tweede Pinksterdag zijn er
geen vormelingen. Een kans om op een
andere manier aandacht te besteden aan
het Vormsel. Vanaf komend jaar kan
iedereen die om welke reden dan ook
het Vormsel heeft gemist, zich aanmelden om het Vormsel te ontvangen. De
leeftijd maakt niet uit. Dat is nog eens
een avontuur. Hoe bijzonder is het als
jong en oud geraakt wordt door deze
Geest van Gods liefde en in beweging
komt. Laat de Geest zijn werk maar
doen! Als we Hem de ruimte geven….
Jarenlang werd het Vormsel vrijwel
klassikaal uitgedeeld aan de kinderen
van groep acht en dan ook wel het
afscheid van de kerk genoemd. Want
dat was dan zo goed als de laatste keer
dat deze jongelingen de kerk van binnen zagen. Maar het Vormsel wordt al
jaren niet meer klassikaal uitgedeeld.
De kleinere groepen vormelingen betekenen echter meestal niet een bewuste
keuze, nl om op een volwassen wijze
christen te zijn door deel uit te maken
van een geloofsgemeenschap, die met
elkaar de Eucharistie viert en door
Christus geïnspireerd de handen uit de
mouwen steekt in de wereld van vandaag.
Hoe worden we ons ervan bewust dat
we een Vriend hebben die ons nooit in
de steek laat en van wie wij vanuit deze
vriendschap veel kunnen leren? We
maken echt een stap als we leerlingen
willen zijn van deze Vriend. Dat geldt
natuurlijk niet alleen voor onze jongelingen. Dat geldt ook voor ‘oudgedienden’.
Als openingslied zingt het koor Ap/Art
op deze tweede Pinksterdag ‘You’ve
got a friend. Daar is dan natuurlijk
meteen de toon mee gezet. Komt het
maar meemaken.

Opening expositie “Bedrijvigheid
op en aan het water” in Millingen
Zondag 22 mei openden burgemeester
Mark Slinkman en pastoor Rudo
Franken een cultuurhistorisch informatiecentrum in de Heilige Antonius van
Paduakerk van Millingen aan de Rijn.
Het is een museum voor heel ’t Laag,
(dorpen Millingen, Kekerdom, Leuth,
Erlecom en Ooij) maar de eerste expositie is vooral erg op Millingen zelf
gericht: ”Bedrijvigheid op en aan het
water”.
Het is de bedoeling, dat er elk jaar een
nieuw onderwerp in de tentoonstellingsruimte van de kerk komt. Dit eerste thema lag voor de hand omdat
Millingen altijd verbonden is met de
rivier. Denk aan scheepswerf, scheepvaart, visserij, pontjes, steenfabrieken

en bunkerschepen. De vitrines en tafels
van het nieuwe museum staan opgesteld aan weerszijden van het altaar,
waar nog ruimte over was. Daar zijn
niet alleen foto’s en teksten te vinden,
maar ook voorwerpen zoals een fuik,
bakstenen die hier gemaakt werden en
modelschepen.
Pastoor Rudo Franken stelde graag een
deel van zijn kerk beschikbaar, omdat
er zo vanzelf ook mensen in het godshuis komen. Voorlopig is het informatiecentrum drie keer per week geopend:
op dinsdag, vrijdag en zondag van
13.00 tot 17.00 uur. Dan zijn er vrijwilligers aanwezig om uitleg te geven en
dienst te doen als suppoost.

Pastoor Rudo Franken en burgemeester Mark Slinkman luidden ieder hun eigen
bel als openingshandeling
Foto: Henk Baron

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Iedereen is van harte welkom in de
vieringen:
Zondag 5 juni, Pinksteren
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: da. Janneke Ruijs
Diaconiecollecte tijdens de dienst is
voor de Zending, voor de noodlijdende
boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie
KwaZulu-Natal. Digitaal doneren? NL
08 INGB 0000961922 t.n.v. Diaconie
Prot. Gem. Groesbeek O.v.v. Zuid
Afrika.
Na de dienst is er koffie- en theedrinken in de Serre
Zondag 12 juni
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. Derk Jan Deunk uit
Heumen
De diaconiecollecte is voor het
Jongerenproject van Kerk in Actie, dat
zich inzet voor de verbinding binnen de
kerken tussen de verschillende generaties. Digitaal doneren? NL 08 INGB
0000961922 tn.v. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek O.v.v. JOP

Ga naar kerkdienstgemist.nl en vul
bij Vind uw kerk "Groesbeek" in en
kies daarna PKN-Groesbeek

De vieringen zijn ook online mee te
vieren en later terug te kijken:

Voor verdere informatie zie www.pkngroesbeek

Pinkstervespers verzorgd door
het Nijmeegs Byzantijns Koor
Op zaterdag 4 juni verzorgt het
Nijmeegs Byzantijns Koor o.l.v.
Svetlana van Wielink een vesperviering
volgens de Slavisch-Byzantijnse ritus
aan de vooravond van Pinksteren. De
vesper vindt plaats in de Titus

Brandsma Gedachteniskerk aan het
Keizer Karelplein. Aanvang 19:00
Op zaterdag 11 juni verzorgt het koor
een liturgieviering volgens de SlavischByzantijnse ritus. Titus Brandsma
Gedachteniskerk, aanvang 19:00.

Hennie ten Westeneind
BEEK. Regelmatig wordt mij
gevraagd, waar is jouw collega? Ik zie
hem niet meer. Nou dat klopt. Hennie is
na 20 jaar de tuin van de Pastorie en 40
jaar het kerkhof te hebben onderhouden gestopt op 1 januari .
Bijna 90 jaar oud en de benen en het
hoofd willen niet meer. Mag dan ook
wel.
Ongeveer 20 jaar geleden kwam hij mij
vragen, ondanks dat pastoor Jansen
hem had gezegd dat niet te doen, of ik
hem wilde helpen. Ik was toen vaak bij
het kleine Kerkje bezig. Pastoor Jansen
vond dat Hennie mij daar niet mocht
weghalen. Wij zijn toch samen aan de

slag gegaan en hebben een zinvolle
periode maar ook vooral een gezellige
tijd samengewerkt. Gevolg een mooi
onderhouden begraafplaats een prachtige kapel de klok op de begraafplaats
gepoot enz. Als er dan iemand is die de
dagelijkse dingen voor zijn rekening
neemt kunnen de anderen metselen
timmeren enz.
In 2010 zijn we begonnen met de kapel
en Hennie was toen al bang dat hij dat
niet zou meemaken. Nou dat is ruim
gelukt.
Wij krijgen regelmatig bedankjes voor
ons werk in de vorm van donaties,
waarvoor onze dank, en van die bijdra-

gen zijn wij onlangs met zijn allen gaan
eten en hebben toen afscheid van
Hennie genomen.
Een hoofdstuk afgesloten. Hennie
bedankt en het gaat je goed.
Het Kerkbestuur zou ook afscheid
nemen van Hennie maar hebben daar
nog geen tijd voor kunnen vinden. Hoe
ik daarover denk zal ik niet schrijven
want dat past niet op de pagina van
mededelingen van de Parochie.
Namens alle vrijwilligers van de
begraafplaats,
Ben Willems
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Parochieavond voor Beek,
Ooij en Leuth in Ooij
Op maandagavond 23 mei werd in
dorpshuis de Sprong in Ooij een
parochieavond gehouden. Deze avond
was vooral bedoeld voor mensen uit
Beek, Ooij en Leuth. Pastoor Rudo
Franken gaf een welkomstwoord.
Tijdens het eerste deel van de avond
informeerde het parochiebestuur in de
persoon van Bart Lelie de aanwezigen
over een aantal (bouw)zaken in Ooij,
Leuth en Beek. Tijdens het tweede deel

van de avond ging men onder begeleiding van Tim Schilling van het
Centrum van Parochiespiritualiteit
Nijmegen met elkaar in gesprek over
leven en geloof. Dit waren gesprekken
in kleine groepjes aan de hand van een
aantal vragen via een Synodaal proces.
Het was een bijeenkomst die wilde
bemoedigen en krachten bundelen om
met name in dit deel van de parochie te
komen tot opbouw.

Foto: Henk Baron

Glas-in-loodramen van de Cosmas
en Damianuskerk gerestaureerd
De twee glas-inloodramen
in
de
Cosmas
en
Damianuskerk
te
Groesbeek zijn gerestaureerd.
Het betreft de ramen
met
de
Heilige
Crispinus, patroon van
de schoenmakers, en
de Heilige Franciscus
van Assisi.
Gedurende
enkele
maanden zat er houtwerk op de plaats van
de ramen.Deze prachtige ramen uit 1955
zijn nu weer teruggeplaatst.

Dankwoord van Pieter Scheepers
Ik hoop dus dat iedereen genoegen wil
nemen met deze algemene dankbetuiging:
Lieve mensen!
Ik wil heel veel zeggen,
Over alle hartelijkheid, woorden en
gestes op dit feest.
Maar woorden schieten tekort,
het is echt grandioos geweest.
Ik wil waardering uitspreken
voor al het werk dat is gebracht.
Maar ik weet niet waar ik moet beginnen, het was en is gewoon een pracht.
In plaats van al die woorden
zeg ik DANK, gemeend en oprecht.
En daarmee, beste mensen,
heb ik niets te veel gezegd!
Pastoor Pieter Scheepers
Hoofdstraat 157,5706 AL Helmond

Taizéviering Bron van Leven op 17 juni

Samen zingen en stil zijn
BEEK. Heb je er wel eens over nagedacht wat jouw Bron van Leven is?
Deze bron kun je op verschillende
niveaus vinden: lichamelijk, geestelijk
en spiritueel. Een Bron van Leven is
bijvoorbeeld de zon, die het leven op
aarde mogelijk maakt. Maar ook water
en lucht, communicatie, verbondenheid
of religie zijn bronnen van leven. En
voor sommige mensen is God of “al
wat is” de bron van hun
bestaan.
Stof tot nadenken dus.
Bron van Leven, dat is
het thema van de
Taizéviering op 17 juni
in de kleine Bartholomeuskerk in Beek
(Nieuwe Holleweg 2).
We zingen liederen uit
Taizé die we vaak herhalen,
we
lezen
gedichten en er is stilte. Een Taizéviering is
voor iedereen. Ben je

Vanuit de Protestantse Gemeente
Nijmegen/Landwijk organiseren we op
2e Pinksterdag, maandag 6 juni in Beek
twee keer een wandeling met tussendoor overdenkingen door Theo van
Driel, diaconaal werker. U kunt starten
om 10 uur of om 14 uur. Er wordt geopend met 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, kennis maken met andere wandelaars en daarbij ook stil wil staan bij
wat Pinksteren in deze tijd aan betekenis kan hebben.
Informatie vragen en aanmelden bij
jvanderzande8@upcmail.nl Als je op
tijd bent, kun je natuurlijik ook spontaan aansluiten.

Lezingen Share
Nederland
beginnen weer

Het raam met de
Heilige Franciscus

Heel veel dank!
De dag van mijn zilveren priesterjubileum was er een met een gouden rand!
Graag wil ik iedereen zeer hartelijk
bedanken voor de vele persoonlijke,
schriftelijke of digitale felicitaties en de
vele bloemen en cadeaus.
Wat een prachtige H. Mis met geweldige gezangen en mooie woorden van
pastoor J. van de Laar. Een groots feest
met veel mensen in De Geseldonk. Wat
een avond!!!
Ik ben de goede God dankbaar voor
deze jaren en ik ben er verheugd over
dat zoveel mensen hebben willen delen
in deze dankbaarheid.
Ik heb alle felicitaties goed gelezen en
neem de intenties van allen mee in mijn
gebed en heilige Mis.
Door de grote hoeveelheid aan felicitaties - waar ik heel dankbaar voor ben –
is het mij niet mogelijk om iedereen
persoonlijk te bedanken.

Wandelingen
met Pinksteren

eenmaal geweest, dan kom je vast
terug. Samen zingen en stil zijn is
namelijk rustgevend en inspirerend.
De viering start 17 juni om 19.30 uur
en duurt ongeveer één uur. Op
Facebook kun je de pagina van
Taizévieringen Kleine Bartholomeuskerk Beek volgen of meld je aan voor
de nieuwsbrief via
m.norden@kpnplanet.nl.

Na twee jaar coronastilte gaat stichting
Share Nederland weer beginnen met
lezingen in Nijmegen en omstreken.
Alle lezingen zijn gratis en voor iedereen toegankelijk.
De lezingen worden georganiseerd
door leden van Share uit Nijmegen en
Beek. Zij baseren zich op informatie
van de in 2016 overleden Britse esotericus en kunstschilder Benjamin
Creme. Daarbij worden ook delen van
lezingen getoond die hij gaf in
Amerika, Europa en Japan.
De centrale boodschap van Benjamin
Creme is actueler dan ooit, nu de
wereld verscheurd wordt door oorlog,
oneerlijke verdeling van de welvaart en
milieucrises. Het gaat over een nieuwe
economie, het bestaan van verder ontwikkelde mensen en het opbouwen van
een vreedzame en rechtvaardige
samenleving.
De eerstvolgende lezing is op 23 juni in
Groesbeek. In de volgende Rozet meer
informatie hierover.
Judith Zegers
Share Nederland, groep Nijmegen en
Beek

Concerten
zussen van der
Borg en Frans
Coerwinkel
H. LANDSTICHTING. Al decennia
lang zijn ze muzikaal te horen met
zang, fluit, piano en orgel in de
Cenakelkerk
van
de
Heilig
Landstichting. We spreken hier over
Jozien Vilier en Hettie van der Wee,
ook wel bekend als de zussen van der
Borg, en Frans Coerwinkel.
Tijdens de speciale open dagen van het
Grootste Museum van Nederland in de
Cenakelkerk op zaterdag 11 en zondag
12 juni zullen zij drieën een klein concert geven van drie kwartier. Te horen
zullen zijn werken van onder andere
Bach. Mozart, Fauré en Rutter.
De aanvangstijd op zaterdag 11 juni is
14.00 uur en op zondag 12 juni om
13.30 uur.
Locatie:
Cenakelkerk,
Pastoor
Rabouplein 1, 6564 BP Heilig
Landstichting
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Jubilarissen gehuldigd tijdens
het jaarconcert van Edelweisz
BERG en DAL. Muziekgezelschap
Edelweisz uit Berg en Dal hield
zaterdagavond 21 mei haar jaarconcert in dorpshuis Kerstendal.
Daarbij werden ook vijf jubilarissen
gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap. Een zesde kon helaas
niet aanwezig zijn.
Het thema van deze avond was “The
Show must go on”, een gevarieerd programma met geweldige nummers onder
leiding van dirigent Theo Jetten.
Tijdens dit concert liet het jeugdorkest
van zich horen, maar zag je ook dat het
grote orkest verjongd is: een leuke
groep ‘oudste jeugd’ is doorgestroomd
vanuit het jeugdorkest en deed een deel
van de concertavond mee met het grote

orkest.
De aanwezige jubilarissen waren Geert
Fleuren (40 jaar lid), Berry Schamp (40
jaar lid), Ton Heuveling (25 jaar lid),
Michiel Stortenbeker (12 1/2 jaar lid)
en Kirsten de Roest (12 1/2 jaar lid).
Eigenlijk was Michiel nu al 15 jaar lid
want zijn jubileum was al in 2019. Ed
Abbenhuis was niet aanwezig en is 40
jaar lid.
Na een dipje hebben Geert Fleuren, Ed
Abbenhuis en Jan Janssen (overleden)
de vereniging 40 jaar geleden nieuw
leven ingeblazen met het huidige orkest
als resultaat. Kirsten de Roest was in
2006 een van de eerste blokfluitleerlingen van Edelweisz. Alle jubilarissen
van harte gefeliciteerd.

V.l.n.r Geert Fleuren, Berry Schamp, Ton Heuveling, Michiel Stortenbeker en
Kirsten de Roest
Foto: Henk Baron

Patrick van Thiel ziet Abraham
Patrick van Thiel uit Erlecom is op 20 mei 50 jaar geworden. Dat was een reden
voor zijn collega’s van de vrijwillige brandweer Ubbergen hem ’s nachts te verrassen en te feliciteren. Patrick maakt deel uit van de beroepsbrandweer in
Nijmegen en van de vrijwillige brandweer Ubbergen. Van harte gefeliciteerd!
Foto: Henk Baron

Ongeval op de Nieuwe Rijksweg
ter hoogte van voetgangersbrug
UBBERGEN. Vrijdagmiddag 20 mei
was er een ernstig ongeval op de
Nieuwe Rijksweg (N325) tussen twee
personenauto’s in Ubbergen ter hoogte
van de voetgangersbrug. Het ongeval
vond omstreeks 14.15 uur plaats.
Diverse hulpdiensten werden gewaarschuwd waaronder de brandweer van
Nijmegen en Ubbergen. Deze laatste
werd weer teruggeroepen. Ook de traumahelikopter werd gealarmeerd maar
deze kon vanwege de weersomstandigheden niet vliegen. Daarom kwam de

trauma-arts per auto naar de plaats van
het ongeval om assistentie te verlenen.
Tenminste één persoon raakte gewond.
Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De verkeersongevallenanalyse van de politie heeft daar
onderzoek naar gedaan. Beide voertuigen raakten door de aanrijding flink
beschadigd. De Nieuwe Rijksweg is
lange tijd afgesloten geweest, waardoor
files in Beek en Ubbergen ontstonden
op onder andere de Rijksstraatweg en
de Persingensestraat.

Foto: Waldie Rutten
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Zwischen Rhein & Maahs
Tierisch viel los im Juni
KLEVE. Der Juni verspricht tierisch
gute Unterhaltung im Tiergarten Kleve
und teils ganz außergewöhnliche
Veranstaltungen im Familienzoo am
Niederrhein: Gleich zu Beginn drehte
sich am 1. Juni alles um das Thema
„Zähne“. In Kooperation mit der
Jugendzahnpflege im Kreis Kleve e.V.
lernten Kinder auf spielerische Weise
nicht nur alles über die richtige
Zahnpflege, sondern erhalten auch
Antworten auf die Frage, wieso
Gürteltiere nie zum Zahnarzt müssen,
wozu Erdmännchen ihre Zähne
brauchen und wie ein Tierarzt Zähne
beim Pferd kontrolliert. Zahlreiche
kommentierte
Fütterungen
und
Aktionsstände versprechen einen spannenden Tag für alle großen und kleinen
Gäste.
Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr findet das Klever Kinderfest
2022 erneut in Kooperation mit dem
Fachbereich Jugend der Stadt Kleve
sowie zahlreichen regionalen Vereinen
im Tiergarten Kleve statt. Am Sonntag,
12. Juni, erhalten alle Gäste kostenlosen Eintritt in den Tiergarten und können sich auf ein abwechslungsreiches
Programm mit Spiel, Spaß und
Spannung freuen. Ausnahmsweise
öffnet Tiergarten an diesem Tag erst um
10 Uhr seine Tore.
Eine neue Veranstaltung erwartet die
BesucherInnen am 26. Juni, wo der
Tiergarten erstmals zur Führung über
Homosexualität im Tierreich einlädt.
Tiergartenleiter Martin Polotzek freut
sich ganz besonders auf diese
Premiere: „Homosexualität ist die
natürlichste Sache der Welt. Bei über
1.500 Tierarten ist homosexuelles

Verhalten bereits nachgewiesen. So
bauen unsere beiden Nachtreihermännchen gemeinsam das schönste
Nest in unserem ganzen Zoo. Wir nehmen den Pride-Monat Juni zum Anlass
und schauen uns bei dieser Führung an,
wer wen im Tierreich liebt und ob sich
wirklich jeder Schafbock nur für
Weibchen interessiert.“ Eine Voranmeldung per Mail an info@tiergartenkleve.de ist zwingend erforderlich. Die
Führung kostet 1 € zzgl. Eintritt und ist
ausschließlich für Erwachsene geeignet.
Für Kinder bietet der Tiergarten Kleve
dann gleich zu Beginn der Sommerferien mit dem Sommerferienspiel ein
buntes Rahmenprogramm, welches
sich an alle 6-12-jährigen Klever richtet. Hierbei dürfen die Kinder einen
Blick hinter die Kulissen des Zoos werfen und einmal selbst mit anpacken.
Eine Voranmeldung per E-Mail an
info@tiergarten-kleve.de ist ab dem 7.
Juni unbedingt erforderlich.
Und es gibt noch eine besonders gute
Nachricht: „Derzeit laufen die Vorbereitungen für unsere neuen Schaufütterungen. Ab dem Beginn der nordrheinwestfälischen Sommerferien am
27. Juni finden wieder täglich kommentierte Fütterungen statt. Unsere
Gäste können sich dann nicht nur auf
den beliebten Klassiker der Seehundfütterung, sondern auch auf zahlreiche
neue Schaufütterungen wie beispielsweise bei den Erdmännchen, Zwergottern und Gürteltieren freuen.“
Der Tiergarten Kleve ist täglich von 918 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter
www.tiergarten-kleve.de

Kranenburg à la carte
Woodstock in Zyfflich – 3. Juni
(19.00 Uhr)
Hippiefeeling, gute Laune und
Livemusik - beim Festival "Woodstock
in Zyfflich" steht all dies im Vordergrund. Zahlreiche Bands auf insgesamt
vier Bühnen treten auf und begeistern
mit Songs aus der Woodstock Zeit.
Infos:
www.festivalinzyfflich.de,
info@festivalinzyfflich.de; Eintritt 25 €
(auch ein Kombi-Ticket mit Blues in
Zyfflich oder Camping Tickets sind
erhältlich)
Blues in Zyfflich – 4. Juni (19.00
Uhr)
Am 4. Juni 2022 findet “Blues in
Zyfflich” statt. Ein grosses internationales Blues Festival. Die Garantie für
einen besonderen musikalischen Bluesabend. An diesem Abend fühlt man den
Blues in jeder Faser des Körpers! Infos:
www.festivalinzyfflich.de, info@festivalinzyfflich.de; Eintritt 25 € (auch ein
Kombi-Ticket mit Blues in Zyfflich
oder Camping Tickets sind erhältlich)
Pfingstgottesdienst – 5. Juni (9.30
Uhr)
Gottesdienst am Pfingstsonntag in der
evangelischen Kirche Kranenburg.
Evangelische
Kirchengemeinde
Kranenburg, Mühlenstraße 2, Tel:
02826-227, kranenburg@ekir.de
Häppchentour durch Zyfflich – 10.
Juni (18.30 – 20.30 Uhr)
Der
Rundgang
mit
Elisabeth
Thönnissen durch Zyfflich, begleitet
von kleinen heimatlichen Leckereien,
führt die Besucher durch die
Geschichte des Dorfes mit der 1.000
jährigen St.-Martins-Kirche. Auch die
(klein-)kriminellen Machenschaften
aus der Vergangenheit bleiben nicht

Hilfe
Personal gesucht
Kranenburg. Das Schnellrestaurant
Peters in Kranenburg sucht Personal
für den Service und die Reinigung. Es
wird folgendes benötigt: Verkaufskräfte
im Mini- und Teilzeitjob, Schüler oder
Studenten die einen Minijob machen
möchten und Kräfte für die Reinigung.
Es können sich Bewerber aller
Geschlechter und Nationalitäten melden. Interessenten können sich am
Montag, Mittwoch oder Freitag vormittags ab 11 Uhr unter der Tel.-Nr.
02826-5801 melden.

unerwähnt. Treffpunkt: St.-MartinsKirche Zyfflich; Veranstalter: Tourist
Info
Center
Alter
Bahnhof,
Bahnhofstraße 15, Kranenburg, Tel:
02826-7959, touristik@kranenburg.de;
pro Person 9 €, Kinder bis 12 Jahre 6 €
Dorffest in Nütterden – 12. Juni
(12.00 – 19.00 Uhr)
Dorffest
aller
Vereine
und
Organisationen aus Nütterden; auf dem
Platz zwischen alter Schule und
Feuerwehrhaus, Beeckscherweg 3.
Veranstalter: Vereinskonferenz, PaulHeinz Böhmer, Tel: 01717688680,
phboehmer@web.de
Ökomenisches Taizégebet – 12. Juni
(19.00 Uhr)
Ökomenisches
Abendgebet
mit
Gesängen aus Taizé in der Kath. Kirche
St. Martinus in Kranenburg-Mehr,
Querweg2;
Tel.:
02826-227,
Kranenburg@ekir.de
Prinzenschießen in Wyler – 12. Juni
(11.00 Uhr)
An diesem Tag rückt die Jugend in den
Fokus des Vereins, denn es geht um den
Titel des / der Schülerprinzen /
Schülerprinzessin und des / der
Jugendprinzen / Jugendprinzessin. Es
wird dann auch zur Würdigung der
neuen Majestäten ein Prinzenball ausgerichtet, der gemütlich am Pfarrheim
ausklingt. Die Proklamierung findet
dann zwei Wochen später auf der
Kirmes statt. Veranstalter: St. Johannes
Schützenbruderschaft Wyler-Lagewald,
stjohanneswylerlagewald@gmail.com
Kinderleichtathletikfest für U8 und
U10 – 16. Juni (14.00 Uhr)
Traditionsgemäß findet dieses Jahr
wieder das Kinderleichtathletikfest für
Kinder der Jahrgänge 2016-2013 statt.
Die Kinder von Schulen oder
Leichtathletikvereinen
bilden
Mannschaften und messen sich mit viel
Spaß und Ehrgeiz in Disziplinen wie
der
Einbeinhüpferstaffel,
der
Hindernis-Sprint-Staffel,
dem
Medizinballstoßen
und
der
Biathlonstaffel. Am Ende gibt es bei
der gemeinsamen Siegerehrung für
jeden eine Urkunde und ein kleines
Präsent.
Sportzentrum Nütterden, Antoniusweg
(Parkplatz an der Kirche); Veranstalter:
Leichtathletik Nütterden e.V., Es fallen
Startgebühren an. Die Ausschreibung
ist auf der Internetseite einsehbar,
www.leichtathletik-nuetterden.de.

Ehrenamtliche für ein Leben in Würde in Ghana
KLEVE. In diesem Mai ist es neun
Jahre her, dass der „Freundeskreis
humanitäre Hilfe in Ghana e.V.“ ein
eigenes kleines Ladenlokal in Kleve
eröffnet hat. Kunsthandwerk aus
Ghana wird dort zu fairen Preisen verkauft, um vor allem Kindern und
Jugendlichen zu einem Leben in Würde
zu verhelfen. Von Stoffen über Decken,
Körbe und Taschen bis zu kleinen jahreszeitlichen Dekorationsartikeln steht
ein buntes Angebot zum Stöbern bereit.
Derzeit wird mit Spenden und dem
Erlös des Ladens eine neue Schule in
einer Gegend in Ghana gebaut, in der
es für Kinder noch kein Angebot in
erreichbarer Nähe gibt.
In der Gewissheit, dass es keine bessere Zukunftsinvestition gibt, als Kindern
eine gute Schulbildung zu ermöglichen, investieren ausschließlich ehre-

Vorsitzende Sigrid Mölders: „Ohne diesen unschätzbar tollen Einsatz könnte der
Laden nicht existieren, Ihnen gehört ein riesiges Dankeschön!“
namtlich Mitarbeitende viel Zeit,
Energie und Idealismus, um den Laden
an der Kavarinerstraße 61 in Kleve zu
betreiben. Auch auf besonderen
Verkaufsmärkten, wie demnächst dem

Hortensienfest in Moyland, sind die
Unermüdlichen zu finden. Die
Öffnungszeiten des Ladens sind:
Dienstag – Freitag 14.00 Uhr – 18.00
Uhr Samstag 11.00 Uhr – 15.00 Uhr.

Kranenburger Trainsteps übernachten im Trainstop
KRANENBURG. „Trainsteps“ nennen sich die Mädchen der
Mädchengruppe des Kranenburger Jugendfreizeitheimes
Trainstop. Die Gruppe besteht seit 2019 und trifft sich jeden
Donnerstag im Trainstop. Zurzeit sind 13 Mädchen, im Alter
zwischen 10 und 15 Jahren, dabei und werden von Jessy
Peters und Lara Hollands als Honorarkräfte und Birgit Basler
als hauptamtlicher Kraft betreut.
Seit 2020 haben wir insgesamt vier Anläufe gestartet, eine
Übernachtung im Trainstop durchzuführen. Corona bedingt
musste die Veranstaltung immer wieder abgesagt werden –
mit entsprechender Enttäuschung bei den Mädchen und den
Betreuerinnen.
Umso größer war die Freude, dass nun die Übernachtung
endlich stattfinden konnte! Samstag, 21.05.22 wurden die
Mädchen um 13 Uhr mit einem gesunden Snack empfangen.
Das anschließende Programm war sehr vielfältig – unter
anderem wurde getanzt und Gesprächsrunden und verschiedene Spielaktionen zum Thema Gruppenzusammenhalt und
Selbstvertrauen durchgeführt. Abends wurde beim Feuer in
der Feuerschale viel erzählt. Natürlich war für gesundes lec-

keres Essen gesorgt! Nach einer kurzen Nacht gab es ein
gemütliches Frühstück und um 10:30 Uhr machten sich die
Mädchen müde aber glücklich auf den Weg zurück nach
Hause.

BVB-Fanclub hatte erneut eingeladen
KLEVE/DORTMUND. Acht Personen der
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger
Behinderung Kleverland e.V. wurden vom
BVB-Fanclub Schwanenstadt Kleve zu
einem Besuch im Dortmunder Signal
Iduna Park eingeladen. Unter der Leitung
von Maria Hinkelmanns und Michael
Lindemann ging es nach Dortmund.
Natürlich gab es Eintrittskarten, Fanschals
und einen Imbiss im Stadion. Dem folgte
ein 2:1 Sieg des BVB im letzten
Saisonspiel gegen Hertha BSC aus Berlin.
Großartige Stimmung von gut 80.000
Zuschauern
und
die
emotionale
Verabschiedung verdienter Spieler wie
Michael Zorc oder Marcel Schmelzer, um
nur zwei von sieben zu nennen, gehörten
zum Rahmenprogramm. Es war die 23.
Maßnahme des Klever BVB-Fanclubs.

Acht Personen der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung
Kleverland e.V. im Dortmunder Signal Iduna Park.

Die Via Romana wird 30
VIA ROMANA XANTEN-NIJMEGEN. Einen ganz besonderen
Geburtstag feierten zahlreiche Gäste
vor zwei Wochen im LVRArchäologischen Park Xanten. Vor 30
Jahren wurde das grenzüberschreitende
Euregio-Projekt „Via Romana“ eingeweiht, ein Radweg entlang des kulturhistorischen Erbes zwischen Xanten
und Nijmegen. Seit Mai 1992 verbindet
die Route nicht nur Orte mit römischem Erbe, sondern auch mehrere
deutsche
und
niederländische
Kommunen.
„Die via Romana besteht aber nicht erst
seit 30 Jahren, sondern eigentlich ja
seit über 2000 Jahren“, gab Sjaak
Kamps, Geschäftsführer der Euregio
Rhein-Waal, zum Auftakt mit und fügte
hinzu: „Sie war schon immer eine
Verbindungslinie, heute bekommt sie
zudem eine neue Bedeutung: im
Tourismus.“ Auch Dr. Martin Müller,
Leiter des LVR-Archäologischen Parks
Xanten schaute positiv auf den

Werdegang der Route: „Die via
Romana ist eine Erfolgsgeschichte.“
Zudem bekräftigte auch er ihre
Bedeutung
und
fügte
hinzu:
„Kulturtourismus ist ein Leitthema
unserer Arbeit und Menschen für ein
Thema zu begeistern, das kann die via
Romana.“
Egal ob mit dem Freizeit- oder
Sportrad, ob auf eigene Faust, mit der
Familie oder als Gruppe, auf vielerlei
Arten kann man sich auf römische
Spurensuche am Niederrhein begeben.
Insgesamt neun Kommunen kümmern
sich um die Wartung, Ausschilderung
sowie Vermarktung und laden zum
Entdecken ein. Auf deutscher Seite:
Xanten, Kalkar, Bedburg-Hau, Kleve,
Kranenburg; in den Niederlanden: Berg
en Dal, Mook en Middelaar, Cuijk,
Nijmegen.
Im Jubiläumsjahr 2022 dürfen sich
Römer-Fans auf weitere Highlights auf
der Via Romana freuen. Mit kleinen
Aktionen wie zum Beispiel „Spotlights

on Via Romana“ im September, werden
gezielt die römischen Stätten beleuchtet. Darüber hinaus sind weitere
Aktivitäten und geführte Radtouren
geplant, besonders auch mit Blick auf
das neue UNESCO-Welterbe „Grenzen
des
Römischen
Reiches
–
Niedergermanischer Limes“. Weitere
Informationen finden Sie unter viaromana.de oder via-romana.nl., Via
Romana c/o Wirtschaft, Tourismus &
Marketing Stadt Kleve, Minoritenplatz
2, Kleve, Tel.: 02821-84806, info@viaromana.de
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Land Rover Defender 90 P400 MHEV
De nieuwe Land Rover Defender is niet meer de ruige off-road auto van weleer. Toch heeft het nieuwe model wel ergens de uitstraling van de klassieke
Defender terreinauto, die overal doorheen kwam. De Land Rover Defender is
nu veel luxer en groter, maar kan nog steeds overal doorheen ploeteren. De
prestaties in het ruige terrein zijn indrukwekkend, maar niet iedereen zal de
Defender dagelijks daarvoor gebruiken. Ook wij reden voornamelijk op de
gebaande weg en zelfs op de snelweg is het een fijne auto om te rijden. .

De geteste Land Rover Defender 90 is de kortere variant van de eerder in De
Rozet geteste 110 en heeft twee deuren minder. Dat maakt de terreinauto minder
praktisch dan een vijfdeurs, maar gezien de uitstraling heeft de driedeurs Land
Rover Defender onze voorkeur vanwege de zijn karakter. De groene lak met
satijnafwerking past wel heel goed bij deze terreinauto.
Wij reden een Land Rover Defender 90
P400. Het is de kortere variant van de
eerder in De Rozet beschreven
Defender 110. Dat was een diesel en nu
reden we een zescilinder benzine met
hybride aandrijving. Dankzij de kortere
wielbasis en de korte overhang voor en
-achter is het een terreinauto, die in
extreem moeilijk terrein zich uitstekend kan voortbewegen. De hybride
aandrijving, waarbij bij lage snelheden
de elektromotoren met veel koppel hun
werk kunnen doen, is een goede combinatie bij deze vierwiel aangedreven
terreinauto. De Defender overwint werkelijk elk terrein. Bovendien is het een
geweldig sterke trekauto, die 3,5 ton
mag trekken en een zware trailer met
gemak uit de modder trekt.

Kostbaar door extreem veel BPM
De basisversie van de vijfdeurs Land
Rover Defender 110 is goedkoper dan
de driedeurs. Dat komt doordat de vijfdeurs uitvoering een plug-in hybride is
met een lage (berekende) CO2-uitstoot
en daarmee een lagere BPM-heffing.
De geteste Defender 90 is niet als
PHEV-variant leverbaar en is alleen
verkrijgbaar met een mild-hybride diesel of mild-hybride benzinemotor. Wij
reden de Land Rover Defender P400
met 3.0 liter zescilinder benzine turbomotor met hybride techniek om het
brandstofverbruik te minderen. Daarop
zit toch nog ruim vijftigduizend aan
BPM belasting en daarbovenop komt
nog zo’n vijftienduizend Euro BTW.

Automatisch schakelt de nieuwe Land Rover Defender naar de juiste instellingen
en kruipt de wagen overal over- en doorheen. Of dat nu over sneeuw, mul zand
of over rotsen is. Het vergrendelen van de differentiëlen verloopt computergestuurd en zo kan iedereen er professioneel mee terreinrijden.

Road Test
Land Rover Defender 90 P400
MHEV
Koets: 3-deurs
Prijs: € 137.453,93
Gewicht: 2268 kg
Cil.inh.: 2996 cc
Vermogen: 400 pk
Top: 191 km/uur
Acc.0-100: 6,0 sec.
Gem. verbr.: 1 : 9
Lengte: 458,3 cm
Breedte: 200,8 cm
Kofferruimte: 297 l
Aanhangergewicht: 3500 kg
Ongeveer evenveel belasting als de
kostprijs van de auto. Het prijskaartje is
dan ook maar liefst € 137.453,93.
Uitwijken naar de goedkoopste dieselhybride- variant heeft weinig effect. De
hybride dieselmotoren hebben ongeveer € 52.000,- aan BPM heffing. Wij
rijden de goedkoopste versie in de
BPM. De allergoedkoopste versie kost
ongeveer € 45.000,- en krijgt er zo’n €
55.000,- aan belastingen er bovenop.
Door die BPM-heffing is de commercial uitvoering beduidend goedkoper en
ook in Duitsland, dat belastingvriendelijker is voor veilige auto’s, is de Land
Rover veel aantrekkelijker geprijsd. In
België koopt men er welhaast twee
voor de prijs van één in Nederland. Bij
de achtcilinder topmodellen van de
korte versie Defender moet men zelfs €
84.061,- aan BPM afdragen.
Heerlijk weggedrag op de snelweg
Dat de Land Rover Defender 90 zich
uitstekend kan redden in de meest
onbegaanbare gebieden, hebben we al
beschreven, maar ook op de snelweg
doet de terreinauto het uitstekend. De
krachtige motor accelereert met zijn
hybride aandrijfsysteem soepel en snel.
In 6,0 seconden trekt de 2268 kg zware
terreinauto vanuit stilstand naar de 100
km/uur en de topsnelheid ligt bij de 191
km/uur. Indrukwekkend om te lezen
dat het achtcilinder topmodel met de
aerodynamica van een hondenhok een
topsnelheid van maar liefst 240 km/uur
behaalt. Bij onze testauto heeft al bij
2000 toeren per minuut een koppel van
550 Nm en dat verklaart veel. Het
maximaal vermogen van de drieliter
zescilinder turbo- benzine-hybride
motor is 400 pk.
De zescilinder in lijn benzinemotor is
wonderbaarlijk goed, is stil en biedt
altijd voldoende vermogen. Samen met
de uitstekende automatische versnellingsbak, die voor off-road rijden heel
veel elektronische snufjes kent om de
grootste leek op het gebied van terreinrijden toch een goed resultaat te geven,
is het rustgevend rijden.
Met al dit geweld valt het gemiddelde

INEOS Grenadier is nu te bestellen
In 2017 ontdekte Jim Ratcliffe, voorzitter van INEOS, autoliefhebber en ervaren avonturier, dat er een gat in de
markt was voor een no-nonsense, vierwielaangedreven
werkpaard
dat
betrouwbaar is en voldoet aan de eisen
van vandaag. INEOS Automotive
Limited werd opgericht en er werd een
team met ervaren autospecialisten
samengesteld om deze visie te realiseren met een frisse kijk op de ontwikkeling en productie van een 4X4.
De Grenadier zal met een combinatie

van stoere Britse uitstraling en design
en solide Duitse techniek. De oude
Land Rover Discovery herkent men
duidelijk. Het voertuig is ontwikkeld
om alle omstandigheden aan te kunnen
en biedt de optimale terreineigenschappen, functionaliteit en betrouwbaarheid
in zijn klasse voor wie op zijn voertuig
vertrouwt als werkgereedschap, waar
dan ook in de wereld.
Het ongecompliceerde Grenadierrange is eenvoudig te configureren met
een breed scala aan opties en accessoi-

res. Afhankelijk van de markt is de
Grenadier verkrijgbaar als tweezits en
vijfzits Utility Wagon voor diegenen
die een gestripte off-road voertuig
nodig hebben, en als vijfzits Station
Wagon met vooraf geconfigureerde
Trialmaster- en Fieldmaster-uitvoeringen, geïnspireerd op Belstaff.
Een aanbetaling - restitueerbaar totdat
het verkoopcontract is ondertekend zorgt voor een productieplek. INEOS
Automotive heeft al meer dan 160 verkoop- en servicepunten over de hele
wereld aangesteld. De fabriek in
Hambach ligt op schema om in juli
2022 met de serieproductie te beginnen. De online configurator en volledige informatie over prijzen, specificaties
en het bestelproces zijn beschikbaar
op: ineosgrenadier.com.
INEOS Automotive is een dochterbedrijf
van
INEOS
Group
(www.ineos.com), een toonaangevende
producent in de petrochemische industrie, gespecialiseerde chemicaliën en
olieproducten. De Grenadier is de eerste auto, die het bedrijf op de markt
brengt.

Liefhebbers van de originele Land Rover Defender waren vrij sceptisch in het
begin, want dé Land Rover Defender heeft net zoals andere merken en modellen
zoals de Fiat 500, Volkswagen Beetle, Mini, Ford GT, Nissan GT-R, Mazda MX-5
en Toyota Supra, een remake gemaakt met moderne technologie. Deze voorbeelden zijn ook bijna allemaal groter geworden.
brandstofverbruik van 11 liter per 100
kilometer heel erg mee. Het kan nog
zuiniger als men op brandstofbesparing
let bij het rijden. Dat deden wij niet,
want het is veel te leuk om de kracht
vanuit het vooronder, dat alle wielen
aandrijft, te ervaren. Wel even schrikken bij het pompstation, want bij de
huidige benzineprijs van € 2,41, kan er
maximaal voor tweehonderdzeventien
Euro aan benzine in.
Grote terreinauto
Voor slechte (berg)weggetjes in het
buitenland is het niet altijd handig om
een te grote auto te rijden en dat is dan
ook een minpuntje van de Defender.
Zonder de buitenspiegels is de
Defender al meer dan twee meter
breed, maar in de stad kan men er toch
goed mee manoeuvreren dankzij het
uitstekende overzicht en de extreem
korte draaicirkel. De auto is 458,3 cm
lang. Dat is meer dan bij de oude Land
Rover Defender. Ook met de hoogte
moet men oppassen, want de korte
Defender is 1.969 mm hoog en er zijn
veel parkeergarages met een maximum
hoogte van 1,90 meter.
Wij waarderen de trots waarmee Land
Rover de iconische stijlelementen van
de oude Defender in tact houdt. De
nieuwe Land Rover Defender 90 P400
heeft ook het reservewiel achterop, de
zijwaarts te openen achterdeur, ovale
bovenruiten, ‘traanplaten’ op de motorkap en de kop- en achterlichten maken
het klassieke Defender-plaatje helemaal compleet, maar dan wel in een
ultramodern jasje en met veel betere
rijeigenschappen.

Moderne elektronica
We noemden al de uitgebreide elektronica, die helpt bij het terreinrijden,
maar op het beeldscherm is veel meer
informatie te zien. Het zogenaamde
PIVI Pro Connected infotainmentsysteem is indrukwekkend en futuristisch.
Een perfecte uitvinding is de zogeheten
ClearSight-achteruitkijkspiegel waarmee men kan schakelen tussen een conventionele binnenspiegel en camerabeeld. De camera is verwerkt in de dakvin-antenne. Dankzij deze slimme binnenspiegel heft men altijd perfect zicht
naar achteren, ook als er drie personen
achterin zitten.
Omdat de auto twee zijportieren heeft,
moet men echt naar achteren klauteren.
Maar als men eenmaal zit, is dat vorstelijk. In onze testauto konden er zelfs
ook drie mensen voorin zitten. Als men
die zetel niet nodig heeft, dan kan men
de rugleuning van de middelste voorstoel naar beneden klappen om te fungeren als middenconsole inclusief
bekerhouders.
Het verschil van 43 centimeter tussen
de nieuwe 90 en eerder geteste 110
komt bij de 110 vrijwel geheel ten
goede aan de bagageruimte. Vandaar
dat de zit achterin gelijkwaardig is,
maar er met een kofferbak van 297 liter
relatief weinig bagageruimte is. Bij het
omklappen van de achterbank is er
1263 liter bagageruimte. Als men niet
vaak met veel passagiers rijdt, dan is de
commercial uitvoering zonder achterbank en beduidend aantrekkelijker
prijs voor zakelijk gebruik misschien
de betere keuze.

Nieuwe BMW 3 Serie Sedan
en BMW 3 Serie Touring
Er komt in juli 2022 weer een nieuw
model van de BMW 3 Serie Sedan en
BMW 3 Serie Touring, waarbij het
uiterlijk is veranderd met een nieuw
ontworpen voor- en achterzijde.
Belangrijke vernieuwing is het BMW
Operating System 8 en het BMW
Curved Display, die nu hun intrede
doen in het interieur. Alle uitvoeringen
van de nieuwe BMW 3 Serie hebben
standaard een 8-traps Steptronic transmissie met schakelpaddles aan het
stuurwiel en een nieuw ontworpen
transmissiehendel.
De nieuwe generatie van de BMW 3Serie zal in de BMW Group fabriek te
München worden geproduceerd.
Daarnaast zal de nieuwe BMW 3 Serie
Sedan ook worden geproduceerd in de
BMW Group fabriek in San Luis Potosi
in Mexico.

Het interieur van de nieuwe BMW 3
Serie Sedan en 3 Serie Touring valt op
door het BMW Curved Display. Een
12,3 inch informatiedisplay achter het
stuurwiel en een 14,9 inch Touch
Control Display zijn samengevoegd tot
een groot gebogen scherm met weergave in hoge resolutie. Dit geavanceerde
cockpitdesign is een toonbeeld van verregaande digitalisering. Het aantal
fysieke schakelaars is aanzienlijk verminderd ten faveure van bediening
door aanraking en spraak.
De transmissieschakelaar van de 8traps Steptronic transmissie is eveneens
van een nieuw ontwerp, die nu deel uitmaakt van een bedieningspaneel in de
middenconsole waarin zich ook de
Start/Stop knop, de iDrive Controller,
de Driving Experience Control schakelaars, de parkeerrem en de bediening
van andere voertuigfuncties bevinden.
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VVLK 5 tegen 5 toernooi

LEUTH. Op 25 juni organiseert VVLK voor de 17e
keer haar inmiddels fameuze 5 tegen 5 toernooi.
Na 2 jaar afwezigheid als gevolg van de coronapandemie organiseert VVLK dit jaar opnieuw als afsluiting
van het voetbalseizoen het 5 tegen 5 toernooi op
Sportpark De Duffelt. Het toernooi staat open voor dames- en herenteams en er
wordt gespeeld in twee categorieën, te weten een prestatieve en een recreatieve
competitie.
Het 5 tegen 5 toernooi, dat elk jaar teams uit de wijde omgeving naar Leuth trekt,
wordt zoals gebruikelijk afgesloten met een spetterende feestavond.
Voor aanmelden kunt u terecht op de website van VVLK (www.vvlk.nl).

Zomerchallenge bij TV de
Oorsprong voor o.a. teamsporters
BEEK. Tennisvereniging TV de
Oorsprong biedt deze zomer tennis
voor voetballers, hockeyers en andere
teamspelers die een zomerstop hebben
van hun eigen sport. Ook sporters die
veel binnen sporten en in de zomer naar
buiten willen zijn van harte welkom om
mee te doen aan de Zomer Challenge.
Zo blijf je de hele zomer fit en in beweging. We bieden tennis, jeugdtennis en
dynamic / walking tennis (voor ouderen). Op de website van de vereniging
is heel veel informatie te vinden over
de club en alle activiteiten die georganiseerd worden.
De Zomer Challenge is een compact
lidmaatschap van drie maanden in de
maanden juni, juli en augustus waarbij
spelers, jong en oud, vrij kunnen ten-

nissen wanneer het hen uitkomt.
Daarnaast kunnen de spelers gebruik
maken van een kennismakingspakket
tennislessen onder begeleiding van een
gecertificeerde trainers van YA tennisacademie. De Zomer Challenge is niet
alleen voor volwassenen, maar ook
leuk voor kinderen die een zomerstop
hebben van een sport of kinderen die
willen ontdekken of tennis wat voor
hen is.
Deelnemers kunnen zich individueel
inschrijven, of met teamgenoten. Voor
meer informatie en aanmelden kan er
contact worden opgenomen met
Tennisvereniging TV de Oorsprong, email info@tvdeoorsprong.nl of check
de website www.tvdeoorsprong.nl (vereniging/lidmaatschap).

Schaaknieuws
MILLINGEN. Het seizoen 2021-2022
werd voor een belangrijk deel overschaduwd door coronamaatregelen.
Toch is er in Millingen een mooi clubkampioenschap en een fijne interne
bekercompetitie gerealiseerd. Helaas
met minder leden dan wij wenselijk
vinden. De partijen waren altijd spannend en de moeite waard om grondig
over na te kaarten.
Op 19 mei heeft onze voorzitter René
Severijnen de bekers uitgereikt voor
beide competities. Gerben Bekker is
ondanks zijn medische problemen er
toch in geslaagd om over 12 partijen als
clubkampioen 2021-2022 boven aan te
eindigen. Max van der Lugt eindigde
met even wedstrijdpunten ex aequo als
tweede.
De bekercompetitie is gewonnen door
Rupert Spijkerman, tweede werd Max
van der Lugt en Ton Huybregts eindigde als derde.
De slotavond was feestelijk en gezellig
met een drankje en een hapje maar
natuurlijk ook met spannende snelschaakpartijen.
Nu gaat het zomerreces in. Via internet
schaken is nu de enige mogelijkheid
om in training te blijven. Of elkaar
thuis opzoeken voor een potje schaak.
De laatste donderdag van augustus, 25
augustus
beginnen
we
weer.
Belangstellenden zijn vanaf die avond
iedere donderdagavond welkom.
Ons clublokaal vind je in sporthal De
Duffelt. Wil je over de schaakclub meer
informatie , bel dan met onze voorzitter R. Severijnen, tel 0481 433342.

Buitenvolleybaltoernooi Ikaros
GROESBEEK. In het weekend van 10
en 11 juni organiseert VV Ikaros haar
5e buiten volleybaltoernooi. Locatie
Nieuweweg 34 Groesbeek, gelegen bij
de Galgenhei.
Vrijdag 10 juni = Jeugd
De vrijdag zal geheel in het teken staan
van de jeugd.
Scholentoernooi: 15.00-17.30
Er zal dit jaar weer een scholentoernooi
worden gehouden waar onze mini’s
ook aan mee kunnen doen.
Jeugd/Ouders: 18.00-22.00
Voor ABC jeugd en ouders zal er ook
een leuk toernooi georganiseerd worden.

Namens de wedstrijdcommissie allemaal van harte proficiat.

Wij willen namens bestuur SVO korfbal alle mensen bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt. Natuurlijk de
speelsters en de trainster voor deze
winst, maar ook onze leden en vrijwilligers, alle supporters, onze sponsoren,
SVO voetbal en Stichting de Kempkes.
Dat óns eerste na 18 jaar weer kampioen wordt en dat we dan samen zo’n
mooi feest hebben mogen vieren is
onvergetelijk!
Foto: Henk Baron

Avondvierdaags
Laatste seizoenswedstrijd Rood Wit
Groesbeek

Theo Brouwer nieuwe
koning HSV de Zeelt

De uitslag van de wedstrijd:
1e plaats: Theo Brouwer
2e plaats: John Hock
3e plaats: John van den Brink
4e plaats: Rainer Krosse

huldiging op het veld maakten de
dames zich op voor een mooie rondrit
door Ooij op de ‘platte’ kar van Alwin
Vernooij. Bij terugkomst wachtte hen
een groots onthaal en een mooi feest
met de aanwezige leden en supporters
op de Kempkes. Wat een dag en wat
een feest!

13-14-15-16- juni

13, 14 15 en 16 juni vindt de
avond4daagse in Groesbeek plaats.
Start: elke dag tussen 17.00 en 19.00
uur bij Voorzieningenhart “Op de
Heuvel”, Ericastraat 39, Groesbeek
Telefoon: 024 3972412
Mail: avondvierdaagsegroesbeek@hotmail.com
Facebook: avondvierdaagse Groesbeek
Inschrijving: maandag 13 juni vanaf
14.00 uur

MILLINGEN. Nu alle coronamaatregels van de baan zijn
gingen we bij HSV de Zeelt
weer als vanouds in de maand
mei van start met de wedstrijden voor het koningschap van
de club. De eerste wedstrijd
werd gehouden op 7 mei in het
meertje bij Beek. De winnaar
van die dag was John van den
Brink met 8 vissen en een
totaal gewicht van 9460 gram.
Theo Brouwer en John Hock
hadden samen een gedeelde
tweede en derde plek ingenomen. Beide hadden 3 vissen
met een totaal gewicht van
4460 gram. Op 21 mei met een
bewolkte hemel ging de tweede wedstrijd van start. Theo
Brouwer ging goed van start
door in de eerste minuten
meteen al zijn eerste vis binnen te halen en gedurende de
wedstrijd het aantal wist uit te
breiden naar 3 vissen. John
Hock wist er deze dag ook nog
1 te vangen. De rest van het
deelnemersveld moest het
deze dag zonder vis doen.
Na de wedstrijd was er weer de prijsuitreiking bij Café zaal 't Füske. Onder
het genot van een kom soep en een
broodje werden de punten van de deelnemers
bij
elkaar
opgeteld.
Het was dit jaar Theo Brouwer die er
uiteindelijk met de winst vandoor ging.

SVO 1 Korfbal kampioen
OOIJ. Op een zonovergoten sportpark
De Kempkes stond zondag 22 mei een
belangrijke wedstrijd op het programma voor SVO 1 korfbal. Bij winst kon
de ploeg kampioen worden. Dat was
inmiddels voor SVO korfbal alweer 18
jaar geleden, dus het eerste en de club
waren erop gebrand om te winnen.
Onder begeleiding van de meiden van
F1 en F2, de toekomst van SVO korfbal, én luid applaus van het vele
publiek betraden de speelsters het veld
voor hun pot tegen Merselo. De zenuwen rondom de wedstrijd verdwenen al
snel toen SVO na minder dan 10 minuten spelen al op een 4-1 voorsprong
stond. Met een comfortabele stand van
7-3 werd er gerust, en met snel spel
werd de wedstrijd uiteindelijk met 13-6
gewonnen. Toen kon het feest losbarsten! Na alle felicitaties en een kleine

GROESBEEK. De laatste wedstrijd van dit seizoen zal Rood Wit op tweede pinksterdag spelen tegen plaatsgenoot Germania. Deze wedstrijd zal in verband met
het gelijk starten van de wedstrijden om 14.30 uur beginnen.
Om het seizoen passend af te sluiten zal er na de wedstrijd muziek in de kantine
zijn. DJ Dave zal dan de gezelligheid weer brengen met zijn muziekkeuze. Ook
zal de speler van het jaar bekend worden gemaakt. Iedereen is weer van harte welkom in onze kantine.

Alvast oefenen voor de
Zeepkistenrace Groesbeek
Woensdag 25 mei was het weer een
drukke leerzame dag voor leerlingen
van diverse scholen uit de omgeving
van Groesbeek en Nijmegen om hun
zelfgebouwde zeepkisten te gaan testen. Dit allemaal om straks goed en veilig voor de dag te komen op 17 juli in
de Dorpstraat van Groesbeek. Dan valt
de beslissing. Wie heeft de snelste
zeepkist gebouwd?
Naast het Montessori Groesbeek /
Nijmegen, het Pro-College Nijmegen
en het ROC Nijmegen waren er deze
keer nog meer scholen aanwezig die in
het afgelopen schooljaar gestart zijn
met de bouw. Zo waren ook o.a. het
Mondial College aanwezig met een
team, Agora 10-15 Groesbeek /
Nijmegen met 2 teams en Aventurijn
(Aloysius) uit Nijmegen met een hele
mooie professionele zeepkist en een
heel enthousiast team. Zelf vanuit
Boxmeer (Metameer College) waren er
deelnemers afgereisd naar Groesbeek

om inspiratie en ideeën op te doen. Hun
zeepkist was nog niet gereed, maar zal
zeker meedoen op de volgende testdag.
Zelf vanuit de directie van het
Montessori College was er dit keer een
deelnemer aanwezig. In totaal waren er
16 zeepkisten aanwezig en ze zijn allemaal drie keer naar beneden geracet.
Getest werd er o.a. op veilige remmen,
stuurinrichting en veiligheid van de
bestuurder. Enkele zeepkisten moesten
en werden ook dus ter plaatse afgesteld, gerepareerd en weer getest.
Natuurlijk werd er ook gekeken wie de
snelste was en het was erg spannend
want tussen de nummers 1 en 2 zat
maar een halve seconde.
Op 17 juli zijn deze leerlingen aanwezig op de Zeepkistenrace in Groesbeek.
Enthousiast geworden en wil je ook
meedoen in Groesbeek? Kijk op
www.zeepkistenracegroesbeek.nl voor
meer informatie.

Zaterdag 11 juni = Recreanten 16+
We bieden iedereen de mogelijkheid
om lekker een potje te volleyballen (6
tegen 6). Of je nu gezellig wilt ballen
met je vrienden, carnavalsclub, familie,
collega’s of lekker wilt knallen, het kan
allemaal. Deelname is vanaf 16 jaar.
Aansluitend BBQ en feestavond.
Inschrijving is inmiddels gesloten, het
toernooi is volgeboekt.
Voor verdere info kun je terecht via
https://ikaros.nl/buitentoernooi/

Bij de start van de testrit

Foto: Henk Baron
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Petanque Leuth

Jubilarissen bij BVC’12 in Beek

Op Hemelvaartsdag
speelde de PV.Leuth
een verrassingstoernooi op de banen bij de
Vriendenkring. Het
werd een goed bezet
toernooi waarbij tot de
laatste partij gestreden
werd voor de punten.
Nadat de punten waren
geteld en de prijswinnaars bekend werden
gemaakt, was er een
verrassende uitslag.
Niet de nummers 1,2
en 3 kregen een prijs
uitgereikt, maar de 3
spelers die als laatste
waren
geëindigd.
Waarom: ook die spelers hadden hun sportieve best gedaan en
werden daarvoor in het
zonnetje gezet!
De 1e prijs was voor
Joyce Lentjes, de 2e
prijs was voor Riekie
Seegers en de 3e prijs
voor Greet Brugman.
Al met al weer een geslaagd Jeudeboules-toernooi bij PV.Leuth.

BEEK. In navolging van de eerdere
activiteiten in verband met de viering
van het 110-jarig bestaan van voetbalvereniging BVC’12 te Beek waren er
op zondag 29 mei weer diverse activiteiten bij de club. tijdens het ledenontbijt bij aanvang werden andere verenigingen (SVO, VVLK, BUB, KNA,
Tennis, Ebbers, Cavalieren en Jeu de
boules Beek) ontvangen.
Er werden 4 jubilarissen gehuldigd
voor hun jarenlange trouwe lidmaatschap: Thijs Arts (60 jaar), Fred Meijer
(50 jaar), Lars de Bont en Driek
Joosten (beiden 25 jaar). Ook was er
een huldiging van drie elftallen, JO121, JO15-1 en JO17-1, die voorjaarskampioen zijn geworden.
Er werd afscheid genomen van de staf
van BVC-1. Luuk Maes (trainer), Harm
Kamps, Toon Flintrop en aantal spelers
vertrokken.
In de middag was er een wedstrijd/toernooitje met oud BVC1-voetballers.
Vervolgens speelden BVC1 en
Voorwaards Twello tegen elkaar. Het
een en ander werd gevolgd door een
feestmiddag/avond met dj en diverse
artiesten.

Meiden- en damesvoetbal bij De Treffers in de lift
GROESBEEK. Dit seizoen telde De
Treffers vijf meiden- en damesteams.
Dames 1 van De Treffers zetten dinsdag 17 mei een mooie kroon op een
fantastisch seizoen door het kampioenschap in de derde klasse te behalen. Op
zaterdag 21 mei werd het feest uitgebreid gevierd na afloop van de ‘feestwedstrijd’ tegen DVV. Door het heerlijke weer, een makkelijke 9-0 overwinning, goede scheids, platte kar, BBQ en
drank, waren alle ingrediënten aanwezig voor een feestelijke dag (en nacht).
Na een tocht langs de velden van Rood
Wit, Boys, DVSG en Germania /
Achilles’29 en een geweldige BBQ
was het tijd om de kantine in te gaan
met de klanken van het DJ duo D&D.
Dinsdag gaan de dames van het eerste
zaterdagelftal weer het veld op, thuis
tegen SKV en op 4 juni spelen ze thuis
tegen Barneveld. U bent van harte welkom op Sportpark Zuid om de kampioenen in actie te zien.
Niet alleen het eerste dameselftal van
De Treffers was dit seizoen succesvol.
Het eerste dameselftal op zondag was
lang in een kampioensstrijd verwikkeld

De 4 jubilarissen met de voorzitter van BVC, v.l.n.r. Driek, Lars, Thijs en Fred
en rechts voorzitter Paul Braam
Foto: Herman Leensen

Nieuws van Switch ‘87 Millingen
Heren 3 kampioen!
Donderdagavond 19 mei is Heren 3 is
in de Ark van Oost, na een 4-0 overwinning op Pegasus, kampioen geworden in de 3e klasse. Het hele seizoen
stonden ze samen met Heyendaal H5
bovenaan en wisselden ze elkaar regelmatig af als koploper. De laatste wed-

strijd moest de beslissing brengen. De
heren hadden weinig moeite met
Pegasus. Een lang seizoen wordt zo op
een fantastische manier afgesloten.
Proficiat mannen met deze mooie prestatie. Uiteraard werd er een feestje
gevierd in de kantine.

Jubileumactiviteit jeugd
met de dames van Groesbeekse Boys.
De bespeelsters van sportpark
Bredeweg behaalden uiteindelijk de
titel en De Treffers gaat eindigen op
een verdienstelijke tweede plaats. Tot
slot stevenen De Treffers 30+ ook nog
op een kampioenschap af! Het moge
duidelijk zijn dat het meiden- en
damesvoetbal bij De Treffers groeit en

bloeit. Voor volgend seizoen is het
MO15-team van De Treffers nog op
zoek naar versterking. Ben jij als meisje 13 of 14 jaar oud en wil jij in een
leuk meidenteam voetballen? Meld je
dan aan bij De Treffers via de website!
Natuurlijk zijn meiden van andere leeftijden ook welkom bij De Treffers voor
de overige teams.

Prachtige opbrengst fietsevenement Zeven en Leven
Het fietsevenement Zeven voor Leven rondom de heuvels
van Berg en Dal heeft een fantastisch “voorlopig” eindbedrag opgeleverd van € 70.691,- .
Voorzitter Dion Sluijsmans van Zeven voor Leven overhandigde de cheque aan het einde van een enerverende, warme
dag aan Ben Wijnhoven van Stichting Kanker Zien. Waarbij
Ben aangaf dat er veel potentie in dit evenement zit en dat het
toch mogelijk moet zijn om met dit evenement door te groeien naar meer deelnemers. Hij haalde als voorbeeld de traditie aan van de Nijmeegse 4-daagse. Dit moet ook mogelijk
zijn met Zeven voor Leven.
Al vroeg meldden de eerste deelnemers zich op het evenemententerrein bij Camping Nederrijkswald in Berg en Dal.
Na het ophalen van de starterspakketten klonk om exact
8.07uur het startschot door Dion en Marieke Kokkeler van
het Radboud UMC en vertrokken de 260 deelnemers voor
een dagje fietsen voor het goede doel, op racefiets, mountainbike, e-bike, zelfs een team met handbikes hadden zich
ingeschreven. Elke deelnemer met zijn eigen doel, of het nu
1 rondje was of 7. Vele mooie verhalen werden gedeeld, op
het evenemententerrein maar zeker ook onderweg.
De dag van Zeven voor Leven is eigenlijk de kers op de taart
voor de deelnemers. De gehele periode van inschrijving tot
22 mei staat in het teken van trainen en zoveel mogelijk
donaties ophalen 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.
De beloning is een prachtig, maar pittig parcours rondom
Berg en Dal met ruim 2000 hoogtemeters als je de ronde 7x
weet af te leggen.
Voor vertier tijdens de rustpauzes en na afloop was gezorgd
middels muzikale omlijsting, diverse food trucks en een
spreekstalmeester die de hele dag aan elkaar praatte. Ook

Zaterdag 21 mei had onze jeugd t/m 12
jaar een leuke jubileumactiviteit. Om
14.00 moesten ze zich allemaal verza-

melen. Eerst was er een
speurtocht
door
Millingen. Hierna gingen ze naar de speeltuin
“Steense
Gemeente”
in
Millingen. Daar werd
nog een aantal spellen
gedaan,
waaronder
touwtrekken. Aan het
einde van de middag
was er voor iedereen
nog frietjes met een
kroket of frikandel.
Moe maar voldaan
ging iedereen daarna
naar huis. Onze jeugdtrainers hebben deze
middag geholpen met
de speurtocht en in de
speeltuin. Jubileumcommissie bedankt
voor deze geslaagde en gezellige middag.

Dames 3 kampioen!
Het hele seizoen stonden ze bovenaan.
Oppermachtig waren ze, slechts 3 sets
verloren ze dit seizoen. Ze waren al
kampioen maar zaterdag 14 mei was de
laatste competitiewedstrijd van Dames
3.

waren er onderweg 2 bemande verzorgingsposten en zorgden
verkeersregelaars voor een goede doorstroming van het verkeer.
Aan het eind van de middag vond de Zeven voor Leven
Memorial Ride plaats, een kort rondje van 10km waarbij
iedereen kon aansluiten en op een speciale manier kon
gedenken. Na aankomst werd het officiële gedeelte afgesloten met de cheque uitreiking aan Stichting Kanker Zien.
Na alle positieve reacties van deelnemers en positieve feedback kijkt het bestuur al uit naar de volgende editie in 2023.
Meer informatie zal snel op de website www.zevenvoorleven
te vinden zijn.

Het kampioenschap werd gevierd na de
3-1 gewonnen wedstrijd tegen nr 2 uit
de poule, Heyendaal D10. Na de wedstrijd wat drinken in de kantine en toen
naar Millingen om gezamenlijk te
genieten van een BBQ.
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Zondag 5 juni
GESLOTEN
Maandag 6 juni
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Vier het voorjaar
met gratis Lentebloeiers.
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Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 8.00-20.00

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

