sinds 1987

dinsdag 15 juni 2021

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

Weer winkel in Kekerdom
KEKERDOM. Het is zeker 40 jaar
geleden, misschien langer, dat de
laatste winkel uit Kekerdom verdween. Dat was het winkeltje van
Jan Heijmen, die ook het café
bestierde. Maar goed nieuws nu:
Vrijdagmiddag 4 juni is de nieuwe
boerderijwinkel de Hazelaarshof van
Anneke en Rutger Daamen in
Kekerdom, Duffeltdijk 34, geopend.
Hun 10-jarige zoon Niek mocht het lint
doorknippen. Dat deed hij in aanwezig-

heid van zijn ouders en opa en oma.
Daarmee heeft Kekerdom sinds jaren
weer een eigen winkel, waar niet alleen
de waren gekocht kunnen worden,
maar waar je ook op het terras bijvoorbeeld een ijsje kunt nuttigen of iets
drinken. In de winkel worden veel producten uit eigen streek verkocht.
Anneke en Rutger hopen binnenkort
ook hun camping (Glamping in de polder) op het terrein van de Hazelaarshof
te openen.
Foto: Henk Baron

oplage: 25.000

Groesbeekse handbalkeepster
Nikki van der Vorst (14) wint
Vierlandentoernooi onder 17
De pas 14-jarige handbalkeepster
Nikki van der Vorst wist vorig weekend
met de Oranjedames onder 17 het
Vierlandentoernooi in Polen alle wedstrijden te winnen. Nederlands bleef zo
het gehele toernooi ongeslagen.
Dit toernooi was ter voorbereiding op
het EHF Championship wat 6 t/m 16
augustus in Georgië gehouden zal worden. Nikki scoorde in de eerste wedstrijd tegen Tsjechië als keepster 2
doelpunten en werd verkozen tot MVP
(Most Valuable Player).
Uitslagen vierlandentoernooi Dames
U17
Vrijdag 4 juni: Tsjechië – Nederland,
23-28

Nikki samen met
haar bondscoach
Zaterdag 5 juni:
Polen – Nederland,
20-24
Zondag 6 juni:
Nederland
–
Zwitserland, 21-17

LOKAAL! Nu een officiële
politieke partij
BERG en DAL. Afgelopen woensdag
zijn de handtekeningen gezet om de
nieuwe politieke partij die ontstaat
door de fusie van GJS, Polderbreed
en Voor Berg en Dal, officieel te
maken.
Het was al enige maanden bekend dat
de drie partijen gaan fuseren en de
naam LOKAAL! was ook al openbaar
gemaakt. De bestuursleden Paul Remy,

Karel Spann en Maarten Ernst hebben
met het zetten van de handtekeningen
onder de oprichtingsakte LOKAAL!
geregistreerd als politieke partij.
De ondertekening vond woensdag 9
juni jl. plaats op het kantoor van
Mostart en Timmermans in Beek.
De komende maanden zal er door verschillende commissies hard gewerkt
worden aan de voorbereidingen van de
verkiezingen in maart 2022.

Bezoek Commissaris van de
Koning aan parochie Groesbeek
Commissaris van de Koning John
Berends zal donderdag 17 juni de
Cosmas
en
Damianuskerk
in
Groesbeek bezoeken. Hij zal dan met
de bouwlift naar boven gaan en bovenin de kerk de starthandeling voor de
restauratie van het dak verrichten.
Burgemeester Mark Slinkman zal ook
aanwezig zijn, evenals vertegenwoordigers van het parochiebestuur, het pastoraal team, het bisdom en het bouwbedrijf.
De restauratie van het dak van de
Cosmas en Damianuskerk is mogelijk
gemaakt door een subsidie van de provincie Gelderland. Ook heeft de

gemeente Berg en Dal een financiële
bijdrage geleverd. Daarnaast houdt de
parochie een inzamelingsactie, gericht
op iedereen die de kerk waardevol
vindt vanuit religieus, bouwkundig of
cultureel oogpunt.
Bijdragen kunnen overgemaakt worden
op: NL95RABO0117408115 onder
vermelding van ‘Actie Dak’ t.n.v.
parochie H.H. Cosmas en Damianus.

Nikki is nieuwe
keepster van
Nederlandse selectie handbal (rechts
met donker shirt)

Webinar winkel- en wooncomplex
Spoorlaan Groesbeek
Aan de oostkant van het marktterrein in
Groesbeek gaat Hinke Fongers Beheer
B.V. 24 appartementen realiseren met
een winkel- of commerciële ruimte op
de begane grond. Daarnaast breiden de
Jan Linders en de Aldi iets uit. Met
deze ontwikkeling wordt voortgeborduurd op de eerdere realisatie van Jan
Linders en Aldi en ontstaat een gebouw
dat aansluit op de Markt. Voor bovengenoemde ontwikkeling is een bestemmingsplanwijziging en een omgevingsvergunning nodig. De procedure daarvoor is reeds van start gegaan en het
ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning liggen

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
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Geslaagd
Voor de meeste eindexamenleerlingen
kwam afgelopen donderdag het verlossende woord... geslaagd voor hun eindexamen? Gezakt of nog een her...
Bij velen mocht de vlag uit!
Leerlingen van VMBO-kader en -basis
moesten echter nog een weekje wachten en krijgen morgen, woensdag 16
juni, te horen of ook zij de vlag mogen
ophangen.
Op de foto viert Wouter van ‘t Erve
uit Beek het behalen van zijn
Havo Notre Dame des Anges-diploma

thans voor eenieder ter inzage op het
gemeentehuis in Groesbeek. De initiatiefnemer wil belanghebbenden graag
nader informeren over het bouwplan
middels een ‘online webinar’, waarbij
de plannen digitaal worden gepresenteerd en er na afloop ruimte is voor het
stellen van vragen.
Het webinar vindt plaats op woensdag
23 juni van 19:30 tot 20:30 uur. Bent
u geïnteresseerd om deel te nemen aan
het webinar? Meld u dan uiterlijk dinsdag 22 juni aan via info@concept-nl.nl.
Na aanmelding ontvangt u van ons een
bevestiging en een handleiding voor
deelname aan het webinar.

Romeinse potten- en pannenfabriek en aquaduct
Berg en Dal stap dichterbij Werelderfgoedlijst
richt.
Waar gaat het precies over?
De Neder-Germaanse Limes loopt van Katwijk via Utrecht
en Arnhem naar Duitsland, in de deelstaten NordrheinWestfalen en Rheinland-Paltz. In Nederland gaat het om 19
vindplaatsen die daadwerkelijk de status UNESCO
Werelderfgoed gaan krijgen. Zoals aangegeven liggen in de
gemeente Berg en Dal twee genomineerde terreinen: het
aquaduct van Berg en Dal en de Romeinse potten- en pannenfabriek op de Holdeurn. Daarnaast telt Nederland veel
andere vindplaatsen uit de Romeinse tijd die samen de
Neder-Germaanse Limes vormen. Alleen de meest complete
en best bewaarde worden nu voorgedragen.

Voor alle geslaagden:

Foto: Erik de Gans
De Neder-Germaanse Limes is weer een stap dichter bij
de inschrijving op de Werelderfgoedlijst van UNESCO,
dankzij het positieve advies van ICOMOS (International
Council on Monuments and Sites) dat vandaag bekend is
gemaakt. In de gemeente Berg en Dal liggen twee genomineerde terreinen: het aquaduct van Berg en Dal en de
Romeinse potten- en pannenfabriek op de Holdeurn.

Gefeliciteerd!!!

Wanneer valt het definitieve besluit?
Eind juli neemt het Werelderfgoedcomité uiteindelijk het
besluit of de Neder-Germaanse Limes wordt opgenomen op
de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Als dat het geval is, en
de kans daarop is groot, zal dat een kroon op het werk zijn.
Hiervoor hebben de drie provincies Gelderland, Utrecht en
Zuid-Holland, de betrokken gemeenten en vele erfgoedorganisaties en vrijwilligers zich ingespannen en veel werk ver-

Hoe gaat de nominatie in zijn werk?
In januari 2020 werd het nominatiedossier van de NederGermaanse Limes in Parijs aangeboden aan UNESCO. Op 4
juni 2021 heeft ICOMOS (het adviesorgaan van UNESCO)
haar positieve advies uitgebracht. Het nominatiedossier werd
sinds 2014 voorbereid binnen de Nederlandse Limes
Samenwerking waarin de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, provincies en betrokken gemeenten vertegenwoordigd zijn. Voor het nominatiedossier is er met Duitsland
samengewerkt, aangezien een deel van de Neder-Germaanse
Limes in Duitsland ligt. Bij onze oosterburen is een ander
deel van de Limes, de Boven-Germaans Raetische Limes
eerder toegevoegd aan de werelderfgoedlijst. In juli beslist
het comité ook of het gedeelte van de Donau-Limes wordt
toegevoegd aan de UNESCO werelderfgoedlijst. Dat loopt
van Zuid-Duitsland via Oostenrijk, Slowakije naar
Hongarije.

024 - 397 5052

De Rozet
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Chinees Indisch Restaurant

Son San

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

Voor Machinaal snoeien van:
- Hagen
- Singels
- Bramen
- Bodembedekkers
- knippen en terugzetten
van hagen, wilgen en opslag
KUIJPERS SGW
Kapitteldijk 8 6578 JE Leuth
06 20 60 42 96 info@heggen-snoeien.nl

Burgemeester Eyckelhofstraat 17
6566 AR Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481 - 431345
Openingstijden: Dinsdag vanaf 15.00
Woensdag t/m Zondag vanaf 12.00 tot 21.30

Maandmenu juni
-

Menu A
Babi Pangang
Tjap tjoy
Saté (2st.)
Pisang goreng (4st.)
Grote portie
witte rijst

€ 17,40

(2 personen)

Menu B

-

Tomatensoep (2st.)
Babi Pangang
Tjap tjoy
Kip met kerriesaus
Saté (4st.)
Pisang goreng (4st.)
Grote portie
witte rijst

€ 24,90

(2-3 personen)

SUSHI ACTIE

10% op elke box gehele maand juni.

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

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

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

c.v. installaties, zonne energie, warmte pompen,
sanitaire installaties, airco, water- en gasinstallaties,
dak- en zinkwerk

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

Botsestraat 14b, 6578 JB Leuth
 Tel. 024-3738441
website: w w w . w w i n s t a l l a t i e s . n l

Jaco & Corrina de Graaf

Vishandel
Spakenburg

De echte

Hollandse nieuwe!

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Wij hebben ze al!

€ 2,50 per stuk
5 voor € 11,00
Stalhouderij

Kasteelsche Hof

Installatietechniek
Huifkartochten / Trouwvervoer / Ponyrijden
Specialistische dagbesteding en
individuele begeleiding
Hezelstraat 26a, 6576 JN Ooij
Telefoon 024-663 1272
www.kasteelschehof.nl
info@kasteelschehof.nl

Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

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

Zaterdag de gehele dag tot 17 uur: Beek
(bij Nico de Witt)

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

Bel om te bestellen: 06-22799800

Arno's Haarmode
Tel. 0481-433407

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

Schouderkarbonade

500 gram

Shoarmavlees

500 gram

Kipcordon bleu

5 halen
4 betalen

€ 3.95
€ 4.45

Snijcervelaat
Gekookte Gelderse worst 100 gram
100 gram
€ 1.29

€ 0.99

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 17 - 26 juni

J.C. JANSEN
JANSEN
J.C.

aannemersbedrijf B.V.
aannemersbedrijf
B.V.
Wij zijn er voor
- Nieuwbouw
- Verbouw/ aanbouw
- Renovatie/ onderhoud
Voor zowel particulier als zakelijk

Klussief
Voor alle klussen binnen en buiten!
ook voor:
- Timmerwerk
- Schilderwerk
Bel met: 024-675 4811 of 06-1321 7763

Lieskes
Wengs44 6578
6578JK
JK Leuth
Lieskes Wengs
Leuth Tel.
Tel.024-6632601
024-6632601
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl

www.klussief.nl
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

Geen spoed - wel politie:
0900-8844
GGD 024-3297297
DIERENPOLITIE: 144
Brandweer: 024-355 55 55 of 112
POLITIE:
Steunpunt Millingen, Heerbaan 115 Millingen alleen op afspraak: 0900-8844
Steunpunt Groesbeek, Dorpsplein 1 Groesbeek (gemeentehuis) alleen op afspraak:
0900-8844
AED Beheer Ubbergen: tel 024 6843423
AED (defibrillator) locaties:
- Kekerdom: Kulturhus Schoolstraat 7, +
Botsestraat 37 + Vissersstraat 21
-Leuth: Spar Kerkplein + Overhaag +VVLK
- Erlecom: garage Erlecomseweg 42,
- Ooij: SVO + Spar Reiner van Ooiplein +
Marialaan 9 + Oortjeshekken + B&B
Nachtje Ooij, Ooijse Bandijk 9
- Ubbergen: Rijksstr.w.56,Ubbergensdijk 11
- Beek: Nieuwe Holleweg 1 + Kwartelstr.4
+ Nesciostr. 19
-Berg en Dal: flat B Stollenbergw. 102-138;
Appartementencomplex Groot Berg en Dal,
Oude Kleefsebaan 221,
-Persingen, Groot Kuppenhof, Leuthsestr.13
MELD MISDAAD ANONIEM
0800-7000
AANGEREDEN REEWILD
Bij Grofwild aanrijdingen (reeën en zwijnen)
dient men 112 te bellen. De politie zal dan de
dienstdoende persoon oproepen. Andere aangereden dieren kunt u ook melden bij de politie, deze meldingen zullen, indien nodig,
met hulp van de dierenambulance worden afgehandeld.
GEMEENTEHUIS:
• Gem. Berg en Dal, Dorpsplein 1, tel.14024
Locatie Millingen: Kulturhus.

Nutsbedrijven e.d.
NUON:Service nummer: 0900-0808;
bereikbaar ma. t/m vrij. 08.00-17.00 uur
LIANDER NETBEHEER
Nationaal storingsnummer gaslucht,
elektriciteits-, gas- of meterstoring:
0800-9009 www.meterkastman.nl
Meldingen voor storingen in de openbare
verlichting: 088-5426320
ZIGGO storing 0900-1884
VITENS: Servicenummer: 0900-0650 (0,10
/ min), bereikbaar ma. t/m vr. 08.00-17.00 u.
Storingsnummer: 0800-0359 (24u/d) gratis
Waterschap Rivierenland
Postbus 599 AN Tiel, tel. 0344-649090
Zuiveringsschap Rivierenland
Voorlichtingcentrum Jonkerstraat 42,
6551 DK Weurt. Tel: 024-3779529

Medisch / Sociaal
Verpleeghuis Kalorama, tel:024-6847777
EHBO Beek-Ubbergen
Postbus 11, 6573 ZG Beek
E: info@ehbobeekubbergen.nl
W: www.ehbobeekubbergen.nl
EHBO Millingen a/d Rijn-Kekerdom
secr.: Mw. J. Vergeer, Lijsterbesstr. 70, 6566
WC Millingen, 06-54252398, email:
secretaris@ehbomillingenkekerdom.nl
E.H.B.O. vereniging Ooij- Persingen.
mw.P.Brugman(secretaris), Pr.Irenestraat 29
6566 BM Millingen.Tel.:0481-431748
GGD GELDERLAND-ZUID
www.ggdgelderlandzuid.nl
algemeen nummer: (088) 144 7 144
afd. Jeugdgezondheidszorg 088-1447111
Beek-Ubbergen, Kulturhus, Roerdompstraat 6F, spreekuur donderdag 13.30-14.15.
Millingen, Heerbaan 115, spreekuur woensdag van 14.30-15.15.
Groesbeek, Op de Paap 10, spreekuur
Woensdag 9.00 - 10.00
SCHULDHULPBUDDY Berg en Dal. Tel. 06130 817 34. www.schuldhulpbuddy.nl
GESLACHTSZIEKTEN: (088) 144 71 20
seksuelegezondheid@ggdgelderlandzuid.nl
AIDS: Informatie via antwoordapparaat tel:
024-3231600
Bezoekadres GGD: Groenewoudseweg
275, Nijmegen
Kraamzorg Zuid-Gelderland
Kraamzorg Zuid-Gelderland, T 024 – 30 94
800, E info@kraamzorgzuidgelderland.nl
PRAKT. v. FYSIOTH. & MANUELE
THERAPIE VINK
• Leuth: Hengemunde 42, 024-6632784
• Millingen: Nielingen 91, 0481-432500
FYSIOTHERAPIE MILLINGEN E.O.
• Millingen: B.N.M. Jongerius,
Rustenburgweg 16, 0481-431573
• Leuth: Kerkplein 8, 024-6631658
www.fysiomillingen.nl
DE ORTHOPEDAGOGENPRAKTIJK
Kerkberg 18, 6573 DN Beek-Ubbergen
024 8488721 www.doppnijmegen.nl
Fysiotherapie Beek Ubbergen
Fysiotherapie - Manuele therapie
Kinderfysiotherapie - Dry Needling
Verbindingsweg 8, Beek, 024-6843575
beek@fysioboonstra.nl
www.fysiotherapiebeekubbergen.nl
DIËTISTENPRAKTIJK EvE
Mw. E. van Etteger T: 06.44330685
Ooij: De Bouwkamp 1H
Millingen: Heerbaan 121
Beek-Ubbergen: Oude Gracht 16
FYSIOTHERAPIE OOIJ
Praktijk voor fysio- & manuele therapie
Reiner v.Ooiplein 3, Ooij T 024-6631421
W www.fysiotherapie-ooij.nl

kijk voor actualiteit op
www.kaaijadvocaten.nl
tel. 024-3245937
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: 0900-0767.
www.deluisterlijn.nl Voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, anoniem, dag en nacht.
BURO SLACHTOFFERHULP
Spreekuur Nijmegen: St. Annastraat 172,
6524 GT Nijmegen, tel: 0900-0101 0243233322 van 9-17u., op feestdagen gesloten
TEL. HULPDIENST VOOR DIABETEN
9-17 uur: hulpverlening en voorlichting
033-463 05 66, mail: infolijn@dvn.nl.
BELANGENGROEP EPILEPSIE NIJM. E.O.:
Millingen: Jack Verkerk, tel: 0481-431816
PRAKTIJK VOOR OPVOEDKUNDIGE HULP
Mw.Drs. D.C.Jacobs, Orthopedagoge/
Kinderpsygotherapeute, tel: 024-6843933
HULPDIENST ‘OM ELKAAR’ geestelijke ondersteuning middels gesprekken en bezoek afleggen; 024-3238607
HELEN DOWNING INST. GROESBEEK
Centrum voor begeleiding van mensen met
kanker. Inlichtingen dagelijks 09.30-16.00
uur 024-6843620
ANONIEME INCEST OVERLEVENDEN:
www.sia-nederland.nl
LAND. ST. OUDERS V. DRUGGEBRUIKERS
tel. hulpdienst 0900-5152244
AMEVEDI: Gratis registratie van vermiste
gevonden huisdieren, tel: 08800-64687
HUURDERS VERENIGING WOONBELANG
Postbus 75, 6560 AB Groesbeek
info@hv-woonbelang.nl
http://www.hv-woonbelang.nl/
HUURDERSVERENIGING
Millingen aan de Rijn, p/a Klaproos 10,
6566 HM. Contact via de website:
www.hvmadr.nl. E-mail: info@hvmadr.nl
De Kentering voor mensen in / uit de psychiatrie: informatie, ondersteuning, lotgenotencontact, belangenbehartiging!
Open werkdagen 10-16 uur, Limoslaan 10
6523 RZ Nijmegen, Telefoon: 024-3249975
www.dekentering.info
WMO-Adviesgroep Berg en Dal: voor
kosteloos en onafhankelijk advies. Wij behartigen de belangen van al diegenen die een
beroep doen op de Wmo, met of zonder een
beperking. Correspondentie: Haydnstraat
16, 6561 EE Groesbeek (gem. Berg en Dal).
Tel: 06 - 1341 5975
E: info@wmoadviesgroepbergendal.nl
W: www.wmoadviesgroepbergendal.nl
Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling voor lokaal welzijnswerk. Wij ondersteunen en stimuleren mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling,
zowel individueel als groepsgewijs.
Postbus 109 6560AC Groesbeek | telefoon
085 040 60 66 | www.fortewelzijn.nl

Heeft u hulp of ondersteuning nodig?
Neem dan contact op met het
Sociaal Team Berg en Dal.
Telefoon: 024 - 751 65 20
Bereikbaar op werkdagen tijdens
kantoortijden (09.00 – 14.30 uur)
OOSTERPOORT
Verhuurt woningen in de gemeenten
Berg en Dal en Heumen
Bezoekadres: Atelierweg 12, Groesbeek
Openingstijden: ma t/m vrij van 8.30 - 12.30u
Telefonisch: ma t/m do van 8.30 - 16.00u
Postadres: Postbus 31, 6560 AA,Groesbeek
Tel (024) 399 55 55 Fax (024) 397 15 50
info@oosterpoortwoon.nl
www.oosterpoortwoon.nl Reparatieverzoeken
kunt u melden tijdens openingstijden via tel (024)
399 55 55 keuze 1. Of mail uw verzoek naar
reparatie@oosterpoortwoon.nl
Bij calamiteiten buiten kantooruren hoort u een
doorverwijzing via ons antwoordapparaat.
WAARDWONEN
Bezoekadres: Heerbaan 170,
6566 EV Millingen aan de Rijn
Postadres: Postbus 43, 6850 AA Huissen
U kunt een een afspraak maken via telefoonnummer 026 – 326 30 50 of
info@waardwonen.nl.
W: www.waardwonen.nl

Senioren
VRAAG & ANTWOORD TELEFOON
VOOR OUDEREN KBO - PCOB
030-3400655
De Zonnebloem:
regiosecretariaat: 024-3777749
SWOM (st.welzijn ouderen Millingen)
Kulturhus Den Ienloop, Heerbaan 115.
Werkdagen 9-11uur. telefoon 0481-431105
swom@hetnet.nl, www.swom-millingen.nl
LANGER THUIS IN NIJMEGEN
Tel. 088 - 00 171 21. Ma. t/m vrij. van 09.00

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222
- 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 Sint Jan de Deo
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
Sint Jan de Deo
Inlichtingen via Servicetelefoon van het
Gasthuis, telefoon 0481-43 30 35 (tussen
9.00 en 15.00 uur).
Gasthuis Millingen, St. Willibrordstraat 1
telefoon 0481-431644,
info@gasthuismillingen.nl
www.gasthuismillingen.nl
Ouderenadviseurs Millingen aan de Rijn:
Ida Jansen: 0481-431955
Ouderadviseurs in de gemeente Berg en
Dal:
u kunt bij ons terecht voor informatie, advies
en ondersteuning in de kerndorpen Berg en
Dal, Groesbeek en de Polder. Wilt u in contact komen met een van de ouderadviseurs?
Bel dan het telefoonnummer: 06-30763931

Kinderen / Peuters
KION kinderopvang
Beek:
Kinderdagverblijf Ollikido (0-4 jaar)
(024) 684 16 73
Peutergroep Ollikido (2-4 jaar)
(024) 684 29 44
Bso Villa Hoog en Laag (4-12 jaar)
(024) 205 33 13
Ooij:
Kinderdagverblijf Op Weg (0-4 jaar)
06 51 78 03 37
Peutergroep Op Weg (2-4 jaar)
06 51 70 28 20
Bso Op Weg (4-12 jaar)
06 33 63 59 01
Informatie: www.kion.nl - bel met
(024) 382 26 55 of loop gerust binnen!
Beek:
Ruilhus
(speelgoedruilbank),
Kulturhus, ingang achterzijde. Alleen op
afspraak open. Afspraak maken kan via het
contactformulier op www.ruilhus.nl
Via de mail: ruilhus@hotmail.dom
Of WhatsApp: 06 442 159 73
Of via Facebook Messenger.
Millingen:
Kinderopvang Humankind, 't Gengske 5
6566 WB Millingen aan de Rijn
1. Kinderdagverblijf De Kinderkorf
t. 0481-225250, 07:00-18.30 uur
2. Buitenschoolse Opvang Op Stelten
t. 0481-225120. Vóór en ná school en
tijdens vakanties, 07.00 - 18.30 uur
3. Peuteropvang Engel en Bengel
t. 0481-225130, ma-vrij 08.45-12.45 uur
Voor informatie: Regio Gelderland,
tel.0315-641.443
Berg & Dal: Kindercentrum Domino:
Kinderdagverblijf, peutergroep &
Buitenschoolse Opvang
Kerstendalseweg 17/Patrijsweg 2, (024)
6843424. Inlichtingen 024 3976320 of
www.Kindercentrum-domino.nl

Openingstijden bieb
met medewerkers
(Bibliotheken zijn ruimer geopend zonder
medewerkers. Voor zelfstandig zoeken, lenen
en inleveren.Kijk op obgz.nl/openingstijden)
Beek: ma, di en wo: 13 – 17u
do*: 11-15u, vr: 9-13u
Ooij: wo*: 12-14.30u; do: 9.30 -11.30u
Kekerdom: do: 12.30-14.30u
Leuth: ma: 10-12u, do: 15-17u
Millingen: ma:14.30-17; wo en vr: 13.30-17
Groesbeek: ma, wo, do,: 14-18u
di: 9.30-18 u, vrij: 14-20u, za: 10-14u
*Alleen hulpkracht of vrijwilliger aanwezig

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

Weekend Diensten
Tandartsen: Voor dienstdoende tandarts
bellen: 024-3244200
Huisartsen:
avond- en weekenddiensten voor alle huisartsen: wekelijks van 17.00-08.00 en vrij.
17.00-ma. 08.00: 0900-8880 (€0,10 p.min.)
• Dr. de Graaf en Dr. Veldhoven, gewoon
afsprakennummer: 024-6843356
• Huisartsengoep Milbergen, Dhr. Behr,
Mw. Houben-vd Berg, Dhr. Janssen, Mw.
vd Ligt, Mw. vd Schoot. A.M. Liefferink,
I.J.M.
Langenhuijzen-Maassen,
Dhr.
Krijgsman, Dhr. Leurs en Mw. Hund
centrale afspraken nummer: 024-6632111
Dierenarts
•Weekend diensten dierenartsen praktijk
Groesbeek e.o. bel: 024-397 29 00
• Drs. Bakker dierenkl. Ooijpold. Botsestr.
31 Kekerdom,Tel. 0481-433837

APOTHEKEN
Radboud Apotheek + huisartsenpost:
7 DAGEN P/WEEK 24 UUR PER DAG,
naast de hoofdingang 024-361 91 91
DIERENAMBULANCE NIJM.E.O.
Voor vervoer van huisdieren naar de dierenarts en voor hulp aan dieren in nood.
Info: 024-3562580 Alarm: 024-3550222
Diabeteslijn: 033-4630566 info@dvn.nl,
voor alle vragen over Diabetesver. Ned.
(24 uur per dag, ‘s nachts uitsluitend in geval
van nood)

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

Wat is er te doen in:
BEEK
-25.6. 19.30u. Taizé-viering, kapel kerkhof
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-19+20.6. Timia Rugenbrink
GROESBEEK
-woensdag 10-12 u. wandelen op woensdag, v.a. Hoflaan 1a
-vrijdag 14-16u. zomeropenstelling protestantse kerk
HEILIG LANDSTICHTING
- Orientalis: expo ‘Wederopbouw en internationale vriendschap’

www.derozet.nl
Het is mogelijk om ook rechtstreeks te
reageren op zaken uit de krant via onze
website www.derozet.nl. Ook uw
nieuws kunt u hier aanleveren en de
laatste kranten staan online.
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COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533
F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl

Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com

De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: Argos tankstation
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl
Inleveradressen kopij:
LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
MILLINGEN A/D RIJN
Atelier Mimi, Heerbaaan 174 a
T: 0481- 432069
Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

INGEZONDEN BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD
VAN INGEZONDEN BRIEVEN

De Helden van Hemelvaart
Op donderdag 13 mei fiets ik op mijn
mountainbike vanaf ons huis op de
Berg en Dalseweg weg naar de Nico de
Wit PLUS om wat boodschappen te
doen. In het kader van training voor
onze sponsortocht rondom de
Kilimanjaro voor Amref Flying
Dokters heb ik me voorgenomen om
vaker met de fiets te gaan en de klim
terug de stuwwal op te fietsen. Bij de
Plus aangekomen zie ik dat ik mijn slot
ben vergeten. Het is een prachtige zonnige dag in Beek. Ik heb maar een paar
dingen nodig dus ik besluit mijn fiets in
het zicht van de kassa neer te zetten en
snel naar binnen te gaan.
Terwijl ik bij de zelfscanner sta af te
rekenen zie ik een wat slordig type een
beetje rondom mijn fiets schuifelen.
‘Die moet ik in de gaten houden’ denk
ik nog en het volgende moment pakt hij
inderdaad mijn mountainbike en stapt
erop. Ik laat mijn boodschappen staan
en sprint te winkel uit. ‘Houd de dief,
dat is mijn mountainbike’ schreeuw ik
terwijl ik hard ren, maar op een fiets
ben je altijd sneller. Direct komt er een
jongen naast me rennen. Een paar
meisjes op fietsen en een jongedame op
een scooter sluiten ook aan. ‘Wij gaan
u helpen mevrouw!’ En met zijn allen
gaan we achter de dief aan. Helaas zien
we bij de volgende T-splitsing niet of
hij links of rechts gaat. We gokken
rechts, maar helaas, ook als we ons wat
verdelen is er geen spoor van hem te

bekennen. Weg fiets! ‘Hoe ga ik nu
trainen voor Afrika?’ denk ik direct.
Balend en boos op mezelf loop ik met
de behulpzame jongen terug naar de
supermarkt. Op de volgende hoek zie
ik ineens een dame op middelbare leeftijd met een mountainbike staan.
‘Opvallend’ denk ik en bij een tweede
keer kijken zie ik het, dat is mijn mountainbike. Ik ren naar haar toe:
‘Mevrouw, u heeft mijn mountainbike,
wat fantastisch!’ Ze vertelt dat ze het
zag gebeuren, snel tegen haar man
heeft gezegd dat hij de auto moest starten. Ze dachten de dief kwijt te zijn
maar toen fietste hij hen tegemoet en
hebben ze hebben klem gereden en
mijn fiets terug gevorderd! Geweldig,
wat een hulp in Beek, ik kan iedereen
wel zoenen! (maar we leven nog met
covid-beperkingen) De automobilist
achter het echtpaar heeft de dief zelfs
nog op de foto gezet. Met deze informatie informeer ik de politie en zij zullen hem in de gaten houden.
Opgelucht fiets ik de stuwwal op terug
naar huis. Het trainen voor Amref
flying dokters kan gewoon door gaan,
we gaan veel geld verzamelen om de
mensen in Oost-Afrika te helpen met
de strijd tegen COVID. En dit allemaal
dankzij mijn Beekse Helden van
Hemelvaart!
De hele maand juni is onze actie voor
Amref het goede doel bij het inleveren
van statiegeld bij de Nico de Wit –
Plus. Voor meer informatie zie:
www.africaclassic.nl/team-nimma
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BON VOOR 'ROZETJES'
Rozetjes dienen contant en met gepast geld
te worden voldaan.
Gebruik uitsluitend dit formulier

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

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

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50
5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

Rob van Alst

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

Gevraagd: huishoudelijke
hulp, 2 uur per week. 0610998036

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

Rozetjes

Groene vingers gezocht:
scholier, hulp in tuin & bos,
4-6 u.p.w., €5,- p.u. netto.
In stuwwal bij villa in Beek,
Hele jaar door. Leeftijd
vanaf 15 jaar. SVP whatsapp aan 06-43090566

3,00

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

nieuwbouw - renovatie - onderhoud - service - alarm - camera’s
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Gevraagd:
alle soorten luchtdrukwapens
(oud/gebruikt), ongeacht de
staat, tevens onderdelen etc.

Driessen Grondwerken

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Tel. 0481-433407

Cadeau-artikelen,
interieur-artikelen,
kaarten, kindercadeaus,
kleding en accessoires

of bel 06-23502075

Sidone Korse & Eveline de Lange

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

Brompton-dealer

Mail dan naar:
bezorgdienstderozet@gmail.com

Heerbaan 170c in Millingen.
Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00.
www.liselott.nl

van Nijmegen en omstreken

Nu ook in
Groesbeek

La Vie & Passie bestaat 4 jaar!
Nieuw: zondag lunch
ʻs maandags geopend
Gedurende de maand juni krijg
je ʻs maandags een verrassing

Dorpsstraat 16a
Groesbeek
024-3977110
www.la-vie.nl
info@la-vie.nl

Zelf stofferen van lampenkappen,
evt met bijpassende kussens

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

Exclusief
uw flyer
of folder mee
in de volgende
Rozet?

Rijwielhandel
Bruinewoud

Arno's Haarmode

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

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

www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557

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

www.duivelsberg.nl

NATUURSTEENBEDRIJF

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

ZAKELIJK
(Advertorial)

Nieuwe makelaars in jouw vertrouwde omgeving:
DorpsWonen
Vanaf heden heeft Groesbeek en
omgeving er een makelaar bij. Niet
zomaar een makelaar. Maar eentje
die gespecialiseerd is in de aan- en
verkoop van dorpswoningen. Hoe
wij dat doen? En benieuwd naar wat
DorpsWonen.nl voor jou kan betekenen? Lees snel verder.
Het team
DorpsWonen.nl maakt ruimtelijk, rustig, groen en gemoedelijk wonen in een
dorp mogelijk voor jou. Onze makelaar
William Peters is geboren en getogen
in Groesbeek. Hierdoor heeft hij ruime
kennis over de dorpen in het Rijk van
Nijmegen en bovendien in al die jaren
een groot netwerk opgebouwd. Wat
zeker meewerkt bij de verkoop van
jouw woning. Daarnaast kun je
Ineke Eversen treffen tijdens een
bezichtiging of afspraak. Zij is onze
assistent makelaar en zal gedeeltelijk
de bezichtigingen op zich nemen,
evenals de administratieve werkzaamheden rondom de aan- en verkoop van
jouw woning.

Nieuw maar toch ook niet
DorpsWonen.nl is een
nieuw label, maar zeker
niet nieuw in het makelaarsvak. Wij zijn namelijk een onderdeel van
AgriTeam Makelaars en
Taxateurs en LandelijkWonen.nl. Waar deze twee
bestaande succesvolle labels
zich richten op agrarische objecten, woningen en woonboerderijen in
het buitengebied, is DorpsWonen.nl dé
expert in de aan- en verkoop van dorpswoningen. Jij kunt profiteren van onze
brede kennis en expertise en de intensieve samenwerking tussen de verschillende labels.
Outlook for Android downloaden

We doen het samen
Het dorpse gevoel is de basis van onze
dienstverlening. We kiezen voor een
persoonlijke benadering en doen het
echt samen. Je wordt als verkoper van
begin tot eind meegenomen in het proces. Daarbij horen wij graag jouw fijne
verhalen en herinneringen aan de
woning zodat we deze tijdens de

bezichtigingen of in de verkoopbrochure
kunnen
delen met potentiële
kopers. Zo verkopen we
een woning met beleving en karakter! Laat je
de verkoop liever helemaal aan ons over, dat is
uiteraard ook mogelijk.
We gaan graag mee in jouw
wensen.
Jouw woonwens in vervulling
Twijfel je over de voordelen van een
aankoopmakelaar? Wij zijn vroegtijdig
op de hoogte van woningen die in de
verkoop komen waardoor het wellicht
wél mogelijk zou kunnen zijn om de
woning te bezichtigen waar jouw oog
op is gevallen. Tijdens een bezichtiging
word je door ons bijgestaan en geadviseerd. Zo denken we graag mee over de
aan- en verbouwmogelijkheden en
delen we onze fiscale, juridische en
bouwkundige kennis. Mocht het tot
een bieding komen dan zijn wij de
schakel tussen jou en de verkopende
partij. Laat die onderhandelingen maar
aan ons over!
Wil je meer weten?
Sta jij op het punt om jouw woning te
verkopen en zoek je iemand die het traject voor jou kan begeleiden? Of wil jij
graag een makelaar in de hand nemen
voor de aankoop van een woning?
Neem gerust contact op met William
Peters. We kunnen een vrijblijvend
gesprek plannen bij jou thuis of ontvangen je graag op ons kantoor aan de
Gooiseweg 36 te Groesbeek.
Contactgegevens:
Website: www.dorpswonen.nl
Email: info@dorpswonen.nl
Telefoon: 024-3971526

Vanaf 1 juli statiegeld op kleine plastic flessen
Statiegeldflessen inleveren kan op steeds meer plekken
Vanaf 1 juli zit er € 0,15 statiegeld op
kleine plastic flesjes frisdrank en
water. Deze flesjes zijn te herkennen
aan het nieuwe statiegeldlogo.
Consumenten kunnen kleine statiegeldflesjes inleveren bij (grotere)
supermarkten, tankstations langs de
snelweg en een aantal andere plekken zoals sportverenigingen. Ook in
Gelderland. Statiegeld Nederland
zorgt samen met producenten en
innamepunten voor een goede invoering van het nieuwe statiegeldsysteem.
“Het doel is zoveel mogelijk, maar
zeker 90% van de kleine plastic flesjes
die worden verkocht weer in te nemen,”
zegt Raymond Gianotten, directeur van
Statiegeld Nederland. “Plastic is een
waardevolle grondstof en het is zonde
als die verloren gaat. Van de kleine
plastic flesjes kunnen weer andere verpakkingen en producten gemaakt worden. Statiegeld op kleine plastic flesjes
stimuleert mensen om de flesjes weer in
te leveren.”
Tijdelijk kleine plastic flesjes met én
zonder statiegeld
Het nieuwe statiegeldsysteem start 1
juli maar ook voor die datum kunnen

consumenten al kleine plastic flesjes
frisdrank en water met het nieuwe statiegeldfleslogo tegenkomen omdat die
geleidelijk instromen. Bij aankoop van
een klein plastic flesje met het logo
betalen consumenten bij de kassa €
0,15 statiegeld. Dit bedrag krijgen zij
terug als ze de flesjes inleveren. Voor
oude plastic flesjes zonder statiegeldlogo geldt dit niet, deze flesjes kunnen
dan ook niet worden ingeleverd voor
statiegeld.
Meer innamepunten
Jaarlijks worden 900 miljoen kleine en
600 miljoen grote plastic flessen frisdrank en water verkocht in Nederland.
Kleine plastic flesjes met statiegeld
kunnen onder andere worden ingeleverd bij (grotere) supermarkten en benzinestations langs de snelweg. Later dit
jaar komen ook inzamelpunten op een
aantal grote NS-stations. Bij al deze
punten krijgen consumenten het statiegeld terug. Bij andere innamepunten
zoals sportverenigingen is dat niet
altijd het geval. Zij kunnen ervoor kiezen het statiegeld te doneren aan een
goed doel. Soms worden bij deze innamepunten beide opties – geld terug of
doneren – aangeboden. Bij elk inname-

punt staat dit duidelijk aangegeven.
Verandering
Raymond Gianotten: “Deze verandering zal best even wennen zijn. Daarom
starten wij een landelijke campagne
zodat iedereen in Nederland weet dat
vanaf 1 juli ook statiegeld op kleine
plastic flesjes frisdrank en water zit.
Het is belangrijk om op het statiegeldlogo te letten en ervoor te zorgen dat
het etiket bij inleveren nog op de fles
zit en goed te lezen is.”
Over Statiegeld Nederland
In april 2020 besloot staatssecretaris
Stientje van Veldhoven (IenW) het
bestaande statiegeldsysteem uit te breiden met kleine plastic flesjes frisdrank
en water om zo de hoeveelheid zwerfafval te verminderen. Het afgelopen
jaar is de invoering van het nieuwe statiegeldsysteem voorbereid, onder andere door producenten en verkopers van
kleine plastic flesjes. Zij zijn verenigd
in Statiegeld Nederland, de in- en uitvoeringsorganisatie van het nieuwe statiegeldsysteem.
Voor meer informatie over statiegeld
op kleine plastic flesjes ga je naar
www.statiegeldnederland.nl.

Regelmatig online spreekuren bij het GrensInfoPunt Rijn-Waal

Je droombaan in Duitsland vinden
Voor wie op zoek is naar zijn droombaan, kan een blik
over de grens de moeite waard zijn: ook in Duitsland zijn
volop mogelijkheden te vinden. Het is daarbij wel belangrijk om vooraf informatie in te winnen over juridische,
fiscale en culturele aspecten die bij een loopbaan over de
grens komen kijken. Daarbij helpt het GrensInfoPunt
van de Euregio Rijn-Waal, die regelmatig gratis online
spreekuren organiseert. De eerstvolgende spreekuren
zijn op 15 en 29 juni 2021.
Hoe kom ik aan een baan in Duitsland? In welk land moet ik
belasting betalen? En vooral welke? Hoe zit het met het pensioen en de zorgverzekering? Het antwoord op deze en vele
andere vragen hebben de adviseurs van het GrensInfoPunt
van de Euregio Rijn-Waal paraat. Op dinsdag 15 juni worden
ze bijgestaan door de experts van de Agentur für Arbeit en
UWV, terwijl op dinsdag 19 juni het Bureau voor Duitse
Zaken van de Sociale Verzekeringsbank (BDZ) van de partij

is.
“Er bestaat geen standaardantwoord op de vraag welke
gevolgen een baan in Duitsland voor iemand en diens gezin
heeft. Daarom is het belangrijk om hierover vroegtijdig
informatie in te winnen”, aldus Carola Schroer, adviseur bij
het GrensInfoPunt Rijn-Waal. “Er zijn veel factoren die hierbij een rol spelen. Daarom kunnen grenspendelaars voor
individueel advies bij ons terecht.” Niet alleen toekomstige,
maar ook huidige en vroegere grenspendelaars kunnen – net
als werkgevers die personeel uit het buurland in dienst hebben genomen – altijd contact opnemen met het
GrensInfoPunt Rijn-Waal.
De online spreekuren op 15 en 29 juni worden gehouden van
9 tot 13 uur. Geïnteresseerden kunnen vooraf telefonisch via
+49(0)2821/793079 of door een mail te sturen aan
gip@euregio.org een afspraak maken. Ook buiten de spreekuren om zijn telefonische adviesgesprekken mogelijk: van
maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur.
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Zomercursus zenmeditatie
Geniet van de zomer en wees af en toe stil

La Vie & Passie
Restaurant en
terras weer open
GROESBEEK. We zijn er klaar voor!
We kunnen je sinds 5 juni weer echt
ontvangen. Buiten, Binnen, Heerlijk.
Kom lunchen, high tea’en, borrelen.
Kom Dineren. Reserveer voor een privé
diner met vrienden, familie. Kortom:
kom en geniet.
De openingstijden zijn:
- van donderdag tot en met maandag
vanaf 15 tot 22 uur,
- zondag vanaf 12 tot 22 uur.
Elke maandag in juni krijg je een kleine verrassing omdat La Vie & Passie nu
vier jaar bestaat!
Op andere dagen iets te vieren? Neem
gerust contact met ons op.
Heerlijk om lekker onze nieuwe kaart,
het witte goud of een van onze specialiteiten uit te proberen.
2021 is een jaar waarin we La Vie &
Passie weer graag op de kaart zetten en
elkaar weer kunnen ontmoeten en onze
Gastronomie, uw verwennerij kunnen
laten ervaren.
Onze afhaal blijft intact, de vele positieve ervaringen dagen ons uit om met
nieuwe gerechten te komen, zoals je dat
gewend bent van ons. Graag van te
voren reserveren dan zorgen we dat het
voor de afhaal klaar staat. Idee voor
Vaderdag op 20 juni?
Kadotip: voor elk gewenst bedrag kun
je je vader verrassen!
Puur Persoonlijk Gepassioneerd.
Een smaakvol nieuw seizoen,

Hoe houd jij je hoofd koel deze zomer?
We zijn blij dat er met het afbouwen
van de Corona-maatregelen steeds
meer mag en kan.
Tegelijk hebben we ervaren hoe de
beperkingen ons ook rust konden brengen. Hoe houd jij straks daarin de
goede balans?
Deze zomer zijn er weer korte kennismakingscursussen zenmeditatie bij
Zen.nl Nijmegen.
In deze cursus van 4 lessen Ieer je
mediteren en ga je hier mee oefenen.
Ook maak je kennis met enkele zenmanieren van kijken naar jezelf en de
wereld. Thema van de lessen is ‘aandacht’.
De lessen zijn live in het meditatiecentrum aan de Lage Markt 5a te
Nijmegen. Zie voor neer informatie en
aanmelden: www.zen.nl/nijmegen.

Nieuwe winkel

Liselott
Liselott heeft haar deuren geopend op
de Heerbaan 170c in Millingen. Wij
zijn een cadeauwinkel en ons assortiment bestaat uit cadeauartikelen, interieurartikelen, kaarten, kindercadeaus en
kleding en accesoires.
Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in
het zelf stofferen van lampenkappen,
deze kunnen in overleg op maat en
kleur/print gemaakt worden, daarnaast
bestaat de mogelijkheid om er bijpassende kussens bij te maken.
Wie zijn wij?
Wij zijn zussen die na 25 jaar detailhandel de overstap hebben gemaakt
naar een eigen bedrijf zodat we onze
creativiteit meer tot uiting kunnen laten
komen, We willen onze winkel laagdrempelig houden en hebben daarom
ook prijzen voor elke portemonnee.
Elke klant is voor ons even belangrijk.
Bent u nieuwsgierig geworden.. dan
kunt u alvast een kijkje nemen op onze
webwinkel , maar we verwelkomen u
natuurlijk ook van harte in onze winkel.
Onze openingstijden zijn van dinsdag
t/m zaterdag van 10.00 – 17.00.
Onze webwinkel : www.liselott.nl

Nieuw op onze site is het kopje
‘Vitaliteit/Coachatelier’. Inmiddels
ervaren we allemaal hoe waardevol
onze gezondheid en ons welzijn wel
niet is en hoe we hier in de toekomst
nog beter mee om kunnen gaan.
Nieuwsgierig? Neem gerust contact
met me op.
Zie
ook
onze
website:
LaVieenPassie.nl
Team La Vie & Passie.
Dorpsstraat 16a, Groesbeek

Jos Verstegen lijsttrekker
D66 Berg en Dal
Jos Verstegen (65) is door de leden van
D66 Berg en Dal gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Na 6 jaar neemt
Tessa Vorderman afscheid: “ik heb met
veel plezier zes jaar de politieke kar
getrokken en zie in Jos een prima
opvolger! Daarbij is Jos geboren en
getogen in Berg en Dal.”
Jos was tot 2018 werkzaam als director/CFO bij Synbra Holding bv, een
internationaal kunststofverwerkend
bedrijf. Hij is nog steeds actief als partner bij Start Up Nijmegen en participeert in Noviocap bv, een bedrijf actief
in de ontwikkeling van medical devices. Daarnaast bekleedt Jos verschillende maatschappelijke functies.
Met deze lijsttrekker met veel ervaring
en een goed verhaal gaat D66 Berg en
Dal goed scoren bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen. Van 2015
tot heden is hij namens D66 actief als
carrousellid en voorzitter. In die rol
heeft hij met name zijn expertise op
financieel/economisch gebied ingezet
voor de gemeente Berg en Dal.
Verstegen: “Ik ben zeer vereerd met
mijn verkiezing tot lijsttrekker en ga
straks met veel energie de verkiezingscampagne in en wil mijn kennis en

ervaring in zetten om als D66 een
zichtbare bijdrage te leveren aan het
besturen van de gemeente Berg en Dal.
Voor mij is het belangrijk om op basis
van de sociaal liberale uitgangspunten
van de partij de vraagstukken binnen
onze gemeente aan te pakken en in alle
kernen oog te hebben voor de leefbaarheid. Ook is het ons doel dat onze
inwoners de ruimte krijgen om hun
kwaliteiten te laten zien. Dat is niet
alleen goed voor die inwoners maar
ook voor de ontwikkeling van onze
mooie gemeente. D66 Berg en Dal wil
hen daarvoor alle kansen bieden”.
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Zing je vrij!
Retraite dag aan de Waal, zondag 11 juli 2021
Een heerlijke dag met van Mantra
zingen, Stembevrijding en Vrije dans
op het waalstrand in de Ooijpolder
bij Nijmegen!

Je hoeft geen ervaring met
Stembevrijding en dans te hebben om
aan deze retraite dag mee te doen.
Voel je welkom en zing met ons mee!

Een dag vol ontspanning, bezinning
en plezier. We beginnen de ochtend
met een korte natuurwandeling, meditatie en oefeningen om te gronden.

Nog vragen? Bel of mail Eveline: 0644832637 of info@voetenverbinding.nl

Maak
vandaag
kennis
met
Stembevrijding. Je mag jouw klanken
vrij laten ontstaan, ongedwongen en
speels. Dans op je blote voeten op het
Waalzand! En zing met de verlangens
in jouw hart! Vier de zomer: lach,
dans, zing en geniet!

Aanrijding auto-fiets in Beek
Bij een aanrijding tussen een auto en
een fiets is zondagavond een jeugdige
fietser uit Ooij licht gewond geraakt.
Hij werd ter plaatse door ambulancepersoneel onderzocht en hoefde niet
mee naar het ziekenhuis. De automobi-

list reed op de Baron van Voorsstraat en
had waarschijnlijk de fietser over het
hoofd gezien. Wellicht kwam dat door
de laagstaande zon. De Ooijse jongen
kwam vanuit het centrum van Beek
over het fietspad aangefietst.

Aanmelden via:
www.voetenverbinding.nl/agenda
Wanneer? Zondag 11 juli 2021
Tijd: 10.00-17.00 uur
Bijdrage: 65 euro, inclusief biologische vegetarische lunch met drankje
Vertrekpunt: ‘t Roosje van Ooy,
Vlietberg 3, 6576 JB Ooij

Foto: Henk Baron

Lichtgewonde bij aanrijding
Nieuwe Rijksweg in Nijmegen

Hollandse nieuwe is er weer
Vishandel Jaco en Corrina de Graaf had
afgelopen weekend al een voorproefsetje Hollandse nieuwe bij zich en onze
Rozet-haring-voorproefspecialist
mocht alvast een hapje van de nieuwe
haring proberen. Hij meldde: “De
haring is echt heel lekker, eigenlijk nog

lekkerder dan vorig jaar. Zeer goed van
smaak, lekker ziltig en vettig. En bij
Jaco en Corrina altijd prima schoongemaakt, dus geen lastige graatjes”.
Vishandel Jaco en Corrina de Graaf is
op woensdagmorgen te vinden in Ooij
en op woensdagmiddag en zaterdag bij
de Plus in Beek. 06 22799800.

Afgelopen zondagmiddag vond een
aanrijding plaats op
de Nieuwe Rijksweg
te Nijmegen, op de
grens
met
Ubbergen. De enige
lichtgewonde kon
ter plaatse door personeel van de ambulance
behandeld
worden.
Een bestuurder, die
uit de inrit van het
tankstation kwam,
had kennelijk een
auto, die naderde vanuit de richting
Nijmegen over het hoofd gezien, waarna een aanrijding volgde. Beide auto’s

Foto: Henk Baron
zijn zwaar beschadigd door autosleepbedrijf Houterman uit Oosterhout afgevoerd.

Wethouder Sylvia Fleuren bracht een bezoek
aan de Weggeefwinkel in Groesbeek
Vrijdagmiddag bracht wethouder
Sylvia Fleuren van de gemeente Berg
en Dal een werkbezoek aan de weggeefwinkel in het centrum van
Groesbeek. Na diverse omzwervingen is de weggeefwinkel dit voorjaar
neergestreken in het voormalige
pand van de Hema, naast Scapino.
en daar is de winkel een groot succes.
Daarvoor zat ze niet zo centraal,
namelijk op het terrein van de
Treffers in Groesbeek. Maar deze
locatie voldoet tot volle tevredenheid
maar ook daar moet de weggeefwinkel uiteindelijk weer weg.

Gastronomie
wieder geöffnet
Kranenburg/Beek-Ubbergen.
Aufgrund sinkender und anhaltend
niedriger Inzidenzwerte im Kreis Kleve
kann in der Gastronomie neben den
Außenbereichen auch der Innenbereich
wieder von den Gästen genutzt werden.
Ein negativer Test wird hierfür nicht
mehr benötigt. Es gelten aber weiterhin
die Masken- und Abstandsregeln.

Nieuwe
pinapparaten in
Leuth en Millingen

De Geldmaat
Sinds kort is Rabobank begonnen met
het vervangen van haar automaten
samen met andere banken. Deze nieuwe automaten hebben de naam
Geldmaat en zijn herkenbaar aan de
gele kleur. Het is ook nu weer mogelijk
om geld te storten, wat eerder niet meer
mogelijk was. Dit kan bij de twee geldmaten in Millingen aan de Rijn (Albert
Heijn en oude Rabobank), in Leuth
(SPAR) en in Berg en Dal. Dit scheelt
veel reistijd, omdat veel klanten naar
Nijmegen moesten afreizen.
Via https://www.geldmaat.nl/ kunt u
zelf zoeken naar geldmaten in uw
directe omgeving.

De Initiatiefneemster van de weggeefwinkel, Wilma Fransen, heeft tijdens
haar werkende leven als wijkverpleegkundige altijd kleding weggegeven aan
hen die het nodig hadden. Omdat ze
nog een hoop goede kleding had kwam
ze op het idee om kleinschalig een
weggeefwinkel te starten in Groesbeek.
De weggeefwinkel is voor inwoners
door inwoners. Gratis kleding voor
iedereen. Het maakt niet uit hoe groot
je buidel is, het is tenslotte ook goed
voor de natuur als we minder nieuwe
kleding kopen.
De Weggeefwinkel geeft gratis kleding
en accessoires weg aan iedereen die
geïnteresseerd is. Per persoon mag je 5
stuks meenemen. Wat Wilma ook
belangrijk vindt, is dat iedereen die iets
wil betekenen voor de weggeefwinkel,
dat ook kan komen doen.
De weggeefwinkel draait volledig op
vrijwilligers. Maar daarnaast werkt ze
ook samen met Pluryn en Forte
Welzijn. Cliënten van Pluryn zijn ook
onderdeel van het vrijwilligersteam en
helpen mee door kleding te vouwen,
wegwijs bordjes te maken of knoopjes
te naaien. Forte welzijn ondersteunt dit
initiatief en denkt mee in het voortbestaan.
Momenteel is de weggeefwinkel niet
zo klein meer. Veel inwoners van
Groesbeek weten de weggeefwinkel te
vinden. Ze komen kleding brengen,
nemen zelf ook weer iets mee.
Gemiddeld zijn er zo’n 30 bezoekers
per openingsdag. Ze zien jongeren die

Wilma Franssen (l) en wethouder Sylvia Fleuren
een net pak komen uitzoeken voor hun
presentatie op school, moeders die kleding uitzoeken voor hun kinderen en
anderen die gewoon even een praatje
komen maken. Het mooiste is als de
medewerkers mensen trots de deur uit
zien lopen met hun nieuwe kledingstuk. ‘Die broek had ik nog nodig voor
het feestje van morgen’. Tegenwoordig
is nieuwe kleding niet zo belangrijk
meer. 2de hands kleding is nog net zo
goed.
Wethouder Fleuren was vol lof over dit
initiatief en denkt graag met ze mee. Ze
bracht vele ideeën in en probeerde
samen met de medewerksters een
oplossing te vinden voor straks, als er
weer een ander pand gezocht moet
worden. Het is heel mooi wat Wilma
doet en dit alles doet ze geheel vanuit
eigen initiatief. Dit betekent ook dat er
geen vast inkomen is om dit draaiende
te houden.
Iedereen is welkom om een bijdrage te
leveren in het fooienpotje, maar verder
vragen ze geen geld aan bezoekers. In
principe hoeft dit ook niet, omdat kleding door inwoners wordt aangeleverd,
ze met vrijwilligers werkt en materiaal
veelal gesponsord krijgt. Dus dat is

Foto: Henk Baron

heel fijn.
Het enige wat lastig blijft is een vaste
locatie. In dit pand kunnen ze gelukkig
tijdelijk zitten en de kosten zijn hier
laag. Maar uiteindelijk moeten ze weg
omdat het pand gesloopt wordt. Maar
waar dan naar toe? Ze hebben gemerkt
dat de plek in het centrum een hele
goede locatie is. Inwoners weten de
weggeefwinkel goed te vinden. En
daarom willen ze ook niet te ver van
het centrum weg. Wie kan deze hardwerkende inwoners helpen aan een
nieuw pand? En aangezien er geen
inkomsten zijn en dit initiatief volledig
op wilskracht van Wilma en vrijwilligers wordt gedraaid zou een sponsering
daarbij van harte welkom zijn. Dit mag
ook in materiaal, zoals stevige kledingrekken, kledinghaken, tafels etc….
Ben jij diegene die de weggeefwinkel
wil helpen? Neem dan contact op met
Wilma Franssen 06 11809216 of Ingrid
Smit van Forte Welzijn 06 49881094.
De weggeefwinkel is elke week open
op dinsdag en vrijdag van 10.00-14.00
uur. Je vindt ons in het pand aan de
Spoorlaan, recht tegenover het
gemeentehuis. Wees welkom. De weggeefwinkel is voor iedereen.

Ooijse
Klinkertjes
Terwijl ik mijn hersenpan in de werkstelling probeerde te krijgen, om een
onderwerp voor deze klinker te verzinnen, brak op het “Het Zand” de
pleuris uit. Door een nietsontziend
virusgaslek werden zij van het ene
op het andere moment in een volledige onvrijwillige en totale loc down
gestort. Alle straten werden afgezet,
alleen in de loopgraven bivakkeerde
hier en daar nog een gasmantelhulp.
Boa’s hielden de wacht, daarbij
geholpen door van die rood-witte
linten. Heel ondeugend werden deze
slangachtige linten meteen omgedoopt tot “Boa-constrictors”. De
besmettingsgraad in de “Vissenbuurt” was meteen gedaald tot het
nulpunt. Als dat zo blijft, is dat goed
nieuws voor hun nog komende
straatfestiviteiten. Dat zal met veel
enthousiasme worden begroet en
dan mag “de vonk” wel overslaan.
Maar ja, met die gasmalheur en bijbehorende riooljournalistiek had ik
nog geen geschikt onderwerp. Maar,
als de nood het hoogst is, is vaak de
redding nabij. De grijze massa inspireerde mij, om het dan maar niet
over die “nood” te hebben, want
een vrolijke “nood” is moeilijk te vinden. Een vrolijke “noot” ligt wat
makkelijker in de markt. Het is toch
duidelijk dat er tussen “hoge noot”
en “hoge nood” een wereld van verschil bestaat. Er wordt ook nog verschil gemaakt tussen de “vruchtnoot” en de muzieknoot”. Het eerste wat mij dan te binnen schiet is
het beroemde “Ooijse Nootje” van
onze zeer gewaardeerde “Ooijse
Toekomst”. Ik mis het blaadje al een
hele tijd, het zal toch niet aan die
vermaledijde “Corona” ten onder
zijn gegaan. Het is of was een zeer
opvallend blaadje met duidelijke
Arnhemse invloeden. De kaft van
deze muzikale publicatie zal men
toch niet voor niets hebben uitgegeven in de kleuren geel en zwart. In
Nijmegen zullen daardoor wel weinig abonnees te vinden zijn. De
hoofdredacteur, stylist, vormgever,
onderzoeker en letterzetter was of is
in handen van de taalkunstenaar en
muzikaal blazer Ferdie W. Hij is, bij
wijze van spreken, de Drs. P. van de
fanfare. Hij is niet voor niets een
groot liefhebber van: “Schorseneren
en Prei”. Over vijf jaar bestaat het
Ooijse muziekgezelschap 100 jaar.
Dat zal toch wel groots gevierd worden met bijvoorbeeld een rondgang
door het dorp en een “Vaderdagsconcert”, inclusief de collecte van
Kees R. op het “Vinkenterras”. Het
zou ook een mooie opmaat kunnen
zijn voor nog eens zo’n buitengewoon gezellige en goed georganiseerde uitvoering van: “Ooijt in
Concert”. Hopelijk kan ik dan het
vele altijd aanwezige Ooijse talent,
met of zonder “oor-toeter” nog
beluisteren. Ik kan niet wachten,
want een mooie muzikale noot,
zorgt voor veel geestrijke vitamines
in je bovenkamer. De “muzieknoot”
en de “vruchtnoot” hebben dus best
wel iets gemeen. Dat kan je van de
“hoge nood” niet zeggen, die wordt
in het algemeen afgevoerd naar een
andere kamer. Toch wik ik het wel
even over de “vruchtnoot’ hebben.
Het knabbelen erop, zorgt toch ook
wel eens voor luidruchtige ritmische
geluiden. Het knarsen der tanden
vind ik eigenlijk ergerlijker, maar, wat
geluid betreft, heb je het niet altijd
voor het “kiezen”. Eetbare noten is
dan een ander hoofdstuk. Lekker
knabbelen bij een glaasje aan hazelnoten, cashewnoten of borrelnoten,
daarbij “nootgedwongen” werkend
aan een stijgend gewicht. Mijn favoriete noot is wel de walnoot. Niet de
beukennoot, dat is zo’n gefriemel en
ik wil de eekhoorns niets te kort
doen. Walnoten zijn er veel te vinden
langs de dijken. Prachtige bomen,
die elk jaar veel vruchten dragen.
Deze bomen staan in het algemeen
onder aan de voet van de dijk.
Boomeigenaren vinden het vaak
geen probleem, als men de “valwalnoten” opraapt en mee naar huis
neemt. Ze zijn blij, als ze ervan af
zijn, want zo onder aan de dijk, vinden zij het toch maar: “aan lagerwalnoten”.
Groetjes medeklinker.

Jeugd & Jongeren
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Audities Jeugdtoneel Den Zuuten Ienval
GROESBEEK. De start van een nieuwe jeugdproductie van toneelvereniging Den Zuuten Ienval uit Groesbeek
zit er weer aan te komen.
Al vele jaren biedt de vereniging kinderen uit de omgeving van Berg en Dal
de kans om aan deze producties deel te
nemen.
Jaarlijks worden daarvoor audities
georganiseerd.
Ben je tenminste 9 jaar oud en woon je
in Groesbeek of in de omgeving? Houd
je van toneelspelen, zingen en dansen
en lijkt het je te gek, om samen met
ons, fantastische voorstellingen op de
planken te brengen?
Meld je dan nu aan voor onze audities
en misschien schitter jij komend jaar in
een toneelproductie! Op 12 september
vinden de audities plaats in zaal de
Sleutel aan de Bredeweg 71 te
Groesbeek.
In groepsverband wordt o.a. toneel
gespeeld en gezongen. Wij zijn op zoek
naar jeugd met lef en beleving die het

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf
vandaag inschrijven. Bij een minimaal
sponsorbedrag van € 950,- ontvangt de
deelnemer het startbewijs, de nodige
begeleiding, een kledingpakket, een
welverdiende medaille én natuurlijk
een geweldig avontuur om nooit te vergeten.
Meer informatie en inschrijven kan via
www.runforkikamarathon.nl

Gaslekken in Ooij
Spelersgroep jeugdtoneel Den Zuuten Ienval
leuk vindt om voor publiek te spelen.
Een uitleg over de audities is te vinden
op de website: www.denzuutenienval.
Voor het aanmelden voor de audities
(naam, adres en leeftijd opgeven) en

Foto: Samanta Nillessen

ook voor het stellen van vragen neem je
contact
op
via
jeugdzuutenienval@gmail.com.
Meld je snel aan want op 1 augustus
sluit de inschrijftermijn.

rond.
Nogmaals hartelijk dank en wij hopen

dat u volgend jaar weer mee wil sparen.
Wat is Kids en Koffie? Een gezellig
clubje (groot)ouders uit Beek en omgeving met kinderen in de leeftijd van 0
tot 4 jaar. Wij komen op woensdagochtend altijd samen in het Kulturhus in
Beek. Bij mooi weer en in de vakantie
spreken wij ook vaak buiten af in een
speeltuin, het bos of bijvoorbeeld bij de
molen. Spreekt dit je aan? Kom dan
eens langs, iedereen is welkom. Tot de
zomervakantie zijn wij op woensdag in
het Kulturhus in de Buurtkamer.
Aansluitend aan de peutergym (2-4 jaar
9.00-10.00 uur) eten wij samen met de
kinderen fruit. Zien wij jou ook binnenkort?

Jeugdbende KNA blij met opbrengst Anjeractie
BEEK. Een prachtig resultaat leverde de digitale collecte van
het Prins Bernhard Cultuurfonds op! Een bedrag van €422,heeft de Jeugdbende van Harmonie KNA uit Beek weten op
te halen. Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor
zijn of haar bijdrage. Met in het bijzonder een aantal donateurs van grote donaties! De jeugd is hier erg mee geholpen.
Ik hoor u denken: "Wat gaat er nou met dit geld gebeuren?".
Volgend jaar (2022) bestaat Harmonie Kunst Na Arbeid 100

jaar en dat moet gevierd worden. Het jeugdbestuur heeft
besloten op kamp te gaan met alle jeugdleden. We zijn druk
met alle voorbereidingen en door het houden van de
Anjeractie zijn we weer een stapje dichter bij dit kamp. Meer
weten over de Jeugdbende of over Harmonie KNA? Bezoek
onze vernieuwde website: www.harmonieknabeek.nl.
Nogmaals hartelijk dank en hopelijk tot snel!
De Jeugdbende van Harmonie KNA uit Beek

Aandacht voor je kind als je dit zelf even niet kan geven
Anne de Jong coördinator Forte
Thuis van Forte Welzijn vertelt over
haar werk.
“Onlangs hebben we een gezin uit Iran
geholpen. Het gezin woont al jaren in
Nederland. Hun zoon is autistisch en
ging drie keer per week naar het dr. Leo
Kannerhuis. Dit stopte in de meivakantie en pas na de meivakantie zou hij
naar een andere school en opvang gaan.
Hierdoor viel er een gat van acht dagen.
Normaal gesproken zou moeder voor
hem kunnen zorgen, alleen heeft zij
onlangs gehoord dat ze kanker heeft en
krijgt hiervoor zware chemokuren.
Gevolg is dat ze zich erg ziek voelt en
haar zoon niet de aandacht kan geven
die hij nodig heeft. Ook voor vader is
dit moeilijk. Forte Thuis is door het
sociaal team benaderd om mee te denken hoe dit gezin geholpen kan worden. Dit heb ik gedaan. Nadat ik de
situatie voorlegde aan onze vrijwilligers was er direct een vrijwilliger die
zei: “Ik wil dit wel gaan doen!”. De
vrijwilliger heeft acht dagen gezorgd
voor deze jongen. Op deze manier had
moeder rust en kon zij zich op haarzelf
richten. Dit is een typisch voorbeeld
dat ieder verhaal of behoefte anders is
en niks binnen één hokje past.”, vertelt

De Rozet

Run for KiKa Marathon zoekt
de prachtige Veluwe op
Run for KiKa Marathon voegt een
gloednieuwe editie toe aan haar marathonkalender. Op 2 oktober 2021 vindt
de allereerste Run for KiKa Marathon
Veluwe plaats. Deelnemers gaan backto-nature en rennen door het unieke
landschap die de Veluwe kenmerkt.
Dichterbij dan ooit krijgen KiKa-runners de kans om een (halve) marathon
te rennen voor Stichting Kinderen
Kankervrij (KiKa).

Kids en Koffie bedankt zegelspaarders
BEEK. Kids en Koffie bedankt iedereen die heeft meegeholpen aan de actie
om de bloembakken bij het
Dierenweitje in Beek weer te vullen.
Na een oproepje in april om samen de
bloembakken op te fleuren ging men
massaal zegeltjes sparen. Er werden
maar liefst 47 kaarten vol gespaard! Op
zaterdag 22 mei werden ondanks de
regen de bloembakken gevuld met 10
kratjes zomerbloeiers van Nico de Witt
Plus (met dank aan Rowill voor de
compost om de bakken te vullen). De
overige 37 kratjes zijn naar Kalorama
gegaan voor de nieuwbouw. Mensen
van Kalorama helpen 2x in de week bij
het Dierenweitje, zo is de cirkel weer
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Anne.
Ouders zijn de vrijwilliger en haar man
ontzettend dankbaar “Laat de mensen
weten dat medemenselijkheid nog
bestaat”, aldus de ouders..
Over Forte Thuis
Als gezin kun je in een situatie terecht
komen waarin het niet zo goed loopt.
Dat kan zijn door ziekte, moeilijkheden

met de kinderen, weinig contacten,
geldgebrek of bijvoorbeeld spanningen
in je relatie. Meestal lukt het om het
zelf op te lossen. Maar soms is het fijn
als iemand met je meedenkt, tijd en
aandacht voor je heeft. Een luisterend
oor of iemand die een handje kan helpen. De vrijwilliger van Forte Thuis
kan voor jou een steuntje in de rug zijn.
Forte Thuis ondersteunt gezinnen met
kinderen van 0-12 jaar. Als ouder geef
je zelf aan waar jij behoefte aan hebt.
Onze geschoolde vrijwilligers putten
ook uit eigen ervaring in het opvoeden,
de meeste zijn zelf vader/moeder. Zij
gaan meestal wekelijks naar gezinnen
toe om ouders te helpen bij waar zij
ondersteuning nodig hebben. Dit is
vooraf besproken en wordt onderling
goed afgestemd. Het is ondersteuning
op maat. Zij drinken een bakje koffie,
bieden een luisterend oor en/of praktische hulp en spelen met de kinderen.
De ondersteuning is voor circa 1 jaar.

Brandweer in actie voor gaslek in de Karperstraat
De vrijwillige brandweer
van Ubbergen moest
woensdagmiddag 2 juni
in actie komen voor een
gaslek in de Karperstraat
in Ooij. Dit is protocol als
er bij werkzaamheden een
gaslek ontstaat.
De Karperstraat wordt
opnieuw ingericht en er
wordt een nieuwe riolering aangelegd. Daarvoor
zijn de bomen in de straat
half afgezaagd, maar de
onderkant met de wortels De gasaansluiting wordt geïnspecteerd
Foto: Henk Baron
zijn nog blijven staan. Dit
tot groot ongenoegen van
de aannemer, want juist die onderkant kleine lek direct weer met zand afgemet de wortels vormen het probleem. dekt en behalve een meting, hoefde de
Hier moet heel voorzichtig mee omge- brandweer verder niet in actie komen.
gaan worden want daar zitten ook de Het lek is door een medewerker van
gasleidingen onder. De betreffende Liander gedicht.
medewerkers van het bedrijf hadden De aannemer hoopt nu dat de gemeenook deze keer met de nodige voorzich- te zelf de nog resterende boomstronken
tigheid de wortels verwijderd, maar en wortels gaat verwijderen, zodat zij
daarbij raakte toch een zogeheten mof hun normale werkzaamheden kunnen
in de leiding lek. Door hen werd het verrichten.

Gaslek in de Alverstraat
OOIJ. Donderdagmiddag
3 juni moest rond het
middaguur de brandweer
van Post Beek/Ubbergen
wederom uitrukken voor
een gaslekmelding in de
visbuurt in Ooij. Ditmaal
was er een lekmelding uit
de Alverstraat. Eerder
sprong er een gasleiding
in de karperstraat.
Vanwege het risico werden ook het riolen gecontroleerd op gaslucht, hiervoor moesten diverse Foto: Bert Roodbeen
Meer op www.inhetlaag.nl
riooldeksel weer vanonder de puinverharding opgegraven wor- met o.a. nutsleidingen riool en bestraden. De bewoners werden verzocht bin- ting. Het was trouwens niet voor het
nen of in de achtertuin te blijven. eerst dat brandweer werd gewaarHiervoor werd de wijk ruim afgezet en schuwd voor een gaslek in de visbuurt.
een tweede wagen opgeroepen. De oor- Medewerkers van Liander hebben verzaak lag vermoedelijk bij het verwijde- volgens het lek gedicht. Ook waren
ren van rest boomstronken. De wijk mensen van handhaving aanwezig om
wordt momenteel volledig gerenoveerd het verkeer om te leiden.

Volop onduidelijkheid en
gevaarlijke situaties voor
wielrijders in Ooij

Wil je meer weten of vrijwilliger worden? Neem dan contact op met Anne de
Jong coördinator Forte Thuis van Forte
Welzijn via 06 53 81 71 09 of
anne.de.jong@fortewelzijn.nl of kijk
op www.fortewelzijn.nl

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

Foto: Bert Roodbeen
OOIJ. Sinds enkele weken wordt er in
Ooij aan de Nassaustraat gewerkt met
het riool en andere werkzaamheden,
hiervoor is het rijwielpad langs de St
Hubertusweg vanaf de van de Venstaat
t/m de Mr. Boutenstraat afgesloten voor
tweewielers een officiële omleidingsroute ingesteld vanaf het begin van het
dorp via de dorpskern, komt men vanuit de richting Erlecom dan gaat de
route over het Schoolpad, Marialaan en
Pr. Beatrixstraat, ter hoogte van de
basisschool staat men dan voor een

éénrichtingsweg (afstappen dus) stukje
lopen?
Bij de tussenliggende straten moet men
het maar uitzoeken en sta je achter je
oren te krabben waar je heen moet voor
een
afgesloten
fietspad.
Waarschuwingsborden met ‘HIER
OVERSTEKEN’ en ‘LET OP WIELRIJDERS OP RIJBAAN’ voor het overige verkeer staan er niet wat gevaarlijke situaties oplevert, regelmatig hoor je
de claxons van automobilisten! Meer
op www.inhetlaag.nl.

De Rozet
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Zondag 27 juni bij galerie De Nieuwe Gang

Dichters in de Tuin 2021
Op zondagmiddag 27 juni a.s. is de
zevende editie van Dichters in de Tuin.
Op podia in de tuin van galerie De
Nieuwe Gang in Beuningen treden
twaalf regionaal en landelijk bekende
dichters op.
Vanaf 13.00 uur landen bezoekers in
een tuin vol klank, met een muzikale en
poëtische start op het hoofdpodium.
Daarna volgt een ronde langs de dichters die verdeeld over podia in de tuin
hun optredens verzorgen. Er zijn witregels naar keuze: wat drinken op het terras, in gesprek gaan met een dichter,
genieten van de muziek van Catch 22
of bladeren in tweedehands bundels.
De punt wordt rond 17.00 gezet op het
hoofdpodium.
Twaalf dichters
Het thema is ‘Dichter bij de aarde.’
Poëzie die zich voor je ogen ontvouwt,
woorden dicht bij de aarde, luisteren
met de voeten op de grond. Dit jaar treden twee dichters op die genomineerd
zijn voor de C. Buddingh-prijs 2021
voor het beste debuut: Dorien de Wit en
voormalig stadsdichter van Nijmegen
Wout Waanders. Daarnaast zijn er
optredens van Frouke Arns, Anne
Broeksma, Dorien Dijkhuis, Merel van
Slobbe, Willemijn Kranendonk, Jelmer
van Lenteren, Alexis de Roode, Rik

Sprenkels, Maaike Wolf en Martje
Wijers. Een line-up waar de organisatie
trots op is.
Vanaf 2021 is het festival Dichters in de
Tuin een samenwerking tussen De
Nieuwe Gang en Poëziecentrum
Nederland. Het doel van deze meerjarige samenwerking: een ontmoeting van
waarde tussen dichters en poëzieliefhebbers, tussen poëzie en beeldende
kunst, tussen natuur en kunst.

Zondag 27 juni:
Klangfabrik Allstars
Deze 7-koppige Band
uit Kleve speelt sinds
2009 Songs uit 50 Jaar
Pop- en 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.
Heerlijk!

De workshops zullen worden geleid
door de kunstenaars René Joosten en
Robert Maillé. De twee kunstenaars,
die in Kleef wonen, tonen hun schilderijen en tekeningen in de lopende tentoonstelling "Souvenir de Clèves" in
het B.C. Koekkoekhuis. René Joosten
richt zich vooral op stadsgezichten en
landschappen. Robert Maillé houdt
zich vooral bezig met bloemstillevens

“De Amerikanen kuieren al door
ons dorp” weer te koop
Helaas was door de ‘lock down’ van de
boekwinkels vanaf december 2020 het
oorlogsdagboek van Eva de Ranitz,
over de dagelijkse gebeurtenissen in
Beek en Ubbergen, maar enkele weken
te koop. Gelukkig zijn de boekwinkels
sinds begin mei weer open en is het
boek weer te koop.
Dus een nieuwe kans om het boek over
de oorlogsperiode september 1944 tot
mei 1945, een heftige periode voor de
bewoners, te kopen. Eva de Ranitz
schrijft met veel gevoel over de gevechten in Beek, Ubbergen, Nijmegen
(oost) en omgeving. Zij woont samen
met haar dochter Meta in de Blokhut
aan de Natte Beek 2 en om de blokhut
heen hebben de geallieerden hun thuisbasis ingericht.

Het boek ondersteunt aan de hand van
vele foto’s en de huidige adressen het
verhaal van Eva. Het boek is uitgebreid
met een aantal zeer interessante bijdragen, welke nooit eerder zijn gepubliceerd. Onder meer over de evacuatie
van de inwoners van Beek, Ubbergen,
Berg en Dal en Groesbeek naar Hoge
en Lage Mierde en een verslag van de
Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers
afd. Ubbergen over haar werk in het
laatste oorlogsjaar.
Het boek, met harde kaft en veel foto’s,
is voor 15 euro te koop in de volgende
winkels:
Primera Beek en Millingen; Bruna
Groesbeek; Antiquariaat Supplement
Beek; Nenini Beek, Slijterij Peters
Beek en de Thornsche Molen.

Aan de poort kost een toegangskaart €
10,00. Meer informatie over het programma, de dichters en de kaartverkoop: https://www.poeziecentrumnederland.nl/activiteiten/agenda/
De organisatie volgt bij deze buitenactiviteit de RIVM-richtlijnen.
Wijzigingen in het programma worden
vermeld op www.poëziecentrumnederland.nl.

Het heeft er om gespannen maar u kunt
zich onderdompelen in de veelzijdigheid van deze expositie na zo heel lang
verstoken te zijn geweest van oog in
kunst staan. De expositie is een sprankelende viering van het gecreëerde!
Timia toont werk vanuit verschillende
disciplines; een veelheid aan teken- en
schilderkunst, boetseerwerk, textiele
werken, daarnaast een tweetal installaties en een grotere.
U bent van harte uitgenodigd voor een
ontmoeting met Timia en haar werk.

C’est la Vie
Algemeen:
Aanvang: 15.00u Entrée: € 10,Ivm de huidige maatregelen voor concerten is het noodzakelijk om te reserveren.
Alleen toegang met volledig vaccinatiebewijs waarvan de laatste vaccinatie
meer dan 2 weken oud is of met negatief testbewijs (48 uur max).
De beeldentuin is gebonden aan een
maximum aantal bezoekers Daarom is
reserveren noodzakelijk!
Reserveren: sambom@hotmail.de of
via 0049 2826 918532.
‘Nieuw Begin’, zum Querdamm 67a
47559 Zyfflich / Kranenburg
www.nieuwbegin.de

Klangfabrik Allstars

Schilderworkshops Kleef met
René Joosten en Robert Maillé
KLEEF. Tijdens de twee weekenden
van 19/20 en 26/27 juni biedt het B.C.
Koekkoekhuis in de tuin van het museum schilderworkshops realistisch schilderen in de openlucht aan. Zaterdag is
gereserveerd van 14.00 tot 17.00 uur
voor kinderen en jongeren vanaf 10
jaar en acrylschilderen, en zondag van
11.00 tot 16.00 uur voor olieverfschilderen en volwassenen.

Timia Rugenbrink exposeert met 'Meer
mens, meer landschap en een enkele
ontmoeting' in Het Kerkje van
Persingen, Persingenstraat 7, 6575 JA
Persingen op 19 en 20 Juni van 11.00 17.00.

Praktisch
Dichters in de tuin is op zondag 27 juni
van 13.00 tot 17.00 bij De Nieuwe
Gang, Kloosterstraat 7 in Beuningen.
Kaarten koop je liefst in de voorverkoop via ‘Ik ben aanwezig’: €8,29 per
persoon.
(https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/dichters-in-de-tuin)

Optredens bij Nieuwe Begin
Zondag 20 juni: C’est
la Vie
Twee begenadigde gitaristen (van wie 1 tevens
liedjeszanger),
die
elkaar hebben gevonden en je trakteren op
een middag om te
genieten van zang en gitaarspel. Op het
repertoire staan een aantal stevige
songs, afgewisseld met ingetogen liedjes, ondersteund door fraai gitaarwerk.
Laat je meenemen op deze muzikale
reis langs enkele klassiekers uit de sixties en seventies, gelardeerd met een
theelepel Americana, een vleugje Rock
’n Roll, een mespuntje soul en een
snufje Folk. Naast luisteren mag je
zeker ook meezingen met de vele
bekende liedjes. Wat ons betreft: Houd
je vooral niet in!
Kortom: Deze middag wil je niet missen!
C’est la Vie zijn Ben Beurskens (zang,
gitaar en mondharmonica) en Phil
Poffé (gitaren, bas en zang). Op deze
zondag opnieuw met een gastoptreden
van Charlot Beurskens (zang).

Expositie in
Persingen

en sculpturen. De workshops geven
beginners en gevorderden nieuwe
inzichten in de spannende wereld van
het schilderen. Materiaal wordt ter
beschikking gesteld door het museum,
gelieve een lunch/tussendoortje mee te
brengen voor de pauze op het terras van
het museum. Omdat er geschilderd
wordt met olieverf is het belangrijk om
kleding of een schort te dragen die vies
mag worden.
Volwassenen: 5-10 personen, kinderen
en tieners vanaf 10 jaren: 5-8 personen.
Deelnameprijs: 60,- Euro (workshop
voor volwassenen), 11,- Euro (workshop voor kinderen en tieners). Alleen
na reservering vooraf, met vermelding
van naam en leeftijd, en betaling bij de
receptie van het museum (Tel.: 00492821/ 768833) of op kasse@koekkoekhaus.de

In de ochtend van 8 februari 1945 staat de 51e Highlands Division aangetreden
voor de start van Operatie Veritable. De soldaten staan voor het huis van Margot
van Boldrik aan de Rijksstraatweg 81.

Het Smokkelpad
Voor één dag opmarsroute van het Geallieerde leger
De heer Jacobs uit Groesbeek stuurde recent een drietal
foto’s op naar Gerrie Driessen van de Heemkundekring
Groesbeek. Hoewel het hem al duidelijk was waar de
foto’s genomen waren, was niet duidelijk welke
Geallieerde eenheid daarop te zien is. Op een van de
foto’s is een schuurtje zichtbaar dat er vandaag de dag
nog staat. Gerrie vroeg de Groesbeek Airborne Vrienden
dit verder te onderzoeken. Het resultaat hiervan is te vinden in dit artikel:
Het betreffende pad is gelegen waar de Cranenburgsestraat
afbuigt richting Kranenburg en in het verlengde overgaat in
een pad richting Haus Kreuzfurth. Vroeger een onopvallend
veldpad, dat door de verscholen ligging ideaal was voor
smokkelaars. Toen Ton Leijser op die plek een jaar of tien
geleden een natuurcamping begon, besloot hij het de naam
‘Het Smokkelpad’ te geven.
Begin 2021 kreeg Leijser bezoek van de aan de Plakseweg
wonende Jan Jacobs (de Uilenman), die een bosuilenkast
kwam inspecteren. Tijdens die ontmoeting vertelde Leijser
hem in bezit te zijn van vier nabij het huis gemaakte oorlogsfoto’s, een onderwerp waarvoor Jacobs zich ook interesseerde. De locatie van de opnamen was vastgesteld aan de
hand van een nog altijd bestaand schuurtje aan het
Smokkelpad. Jacobs wilde er graag meer over te weten te
komen en mailde de foto’s naar de heemkundige Gerrie
Driessen. Deze reageerde enthousiast op deze “geweldige
vondst” en vermoedde dat de start van Operatie Veritable er
op zien was. Om er zeker van te zijn en voor meer informatie, stuurde Driessen de foto’s onmiddellijk door naar Marco
Cillessen, de secretaris van de Groesbeek Airborne Vrienden
en voorzitter van Stichting Ons Historisch Erfgoed 2WO.
Deze herkende op zijn beurt de foto’s en wist dat ze onderdeel uitmaken van een serie, inderdaad gemaakt op de eerste
dag van de Operatie Veritable, 8 februari 1945.
Tot zover niks bijzonders. Echter, doordat de locatie van de
eerste vier foto’s bekend werd, was het meteen een stuk makkelijker de locaties waarde overige foto’s zijn geschoten te
vinden. Die locaties blijken allemaal te liggen in een relatief
klein gebied tussen het Smokkelpad en Haus Kreuzfurth.
De logische volgende stap is uitzoeken welke Geallieerde
eenheden op 8 februari 1945 over het Smokkelpad richting
Duitsland optrokken. Een zeer behulpzame bron daarbij is
een reeds in 1947 verschenen boek over de eerste drie dagen
van Operatie Veritable. Eigenlijk is het een Battlefield Tour

Het Smokkelpad, in de richting van de Cranenburgsestraat,
met rechts de natuurcamping. De blauwe cirkel markeert
het schuurtje met venster waarmee de locatie van de onderstaande foto vastgesteld kon worden.

Een groep Britse medics passeert een stapel huisraad op
het Smokkelpad, met links hetzelfde schuurtje. Foto: © Time
Inc.
van Groesbeek naar Kleve waarin de verrichtingen van de
15th Scottish Division uitvoerig aan bod komen. De info uit
het boek is aangevuld met gegevens uit de War Diaries (oorlogsdagboeken) van tankeenheden die het 15th Scottish op 8
februari 1945 ondersteuning gaven.

Waar is de Pr. W. Alexanderstraat in Ooij?
OOIJ. Waar is de Pr. W. Alexanderstraat in Ooij, voor inwoners is dit wel bekend, maar voor vreemden wordt het zoeken. Door wegwerkzaamheden van de straat zijn ook de
straatlantarens alvast vernieuwd, alleen bij het verwijderen
van de oude lantaarns is men ‘vergeten’ het straatnaambord
weer terug te plaatsen, in plaats daarvan belandde het op de
puinafval hoop. Het bord is veilig gesteld en kan bij de fotograaf opgehaald worden, wel even bellen (0651707979), of
een mail naar: info@inhetlaag.nl.
Foto: Bert Roodbeen
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Zaterdag 26 juni en zondag 27 juni, 11.00 -17.00 uur

Expositie vier Arnhemse kunstenaars in kerkje Persingen
Met als motto ‘Mirjam nodigt uit’ exposeren vier kunstenaars uit Arnhem en omgeving in het weekend van 26 en
27 juni in het kerkje van Persingen, in de Ooijpolder bij
Nijmegen. Bezoekers kunnen rekenen op een breed scala
aan kunstvormen. Beide dagen is het kerkje geopend van
11.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.
Nadat Mirjam Groothedde zich had ingeschreven voor
Persingen besloot ze nog drie kunstenaars uit te nodigen:
Annemieke Daniëls, José Sprenkels en Gaby Stove. De vier
kennen elkaar van kunstfabriek De Transformatie in
Arnhem, waar ze alle vier een atelier hebben. Hoewel ze alle
vier in de loop der jaren een geheel eigen stijl hebben ontwikkeld, vullen ze elkaar mooi aan. Een gemeenschappelijk
kenmerk is dat ze met hun kunst graag buiten de gebaande
paden treden.

BERG en DAL. Zanglijsters, wulpen, merels en leeuweriken trekken
hun mooiste zangrepertoire uit de
kast tijdens een liveconcert op zaterdag 26 juni in Berg en Dal.
Saxofonisten Frank Nielander en
Inga Rothammel gaan dan muzikaal
'in gesprek' met vogels.
Het is de eerste keer dat er op
Hollandse bodem een live concert
plaatsvindt tussen wilde vogels en
musici. "Ik breng mensen graag op een
laagdrempelige manier in contact met
de natuur", zegt initiatiefnemer Frank
Nielander. "Via onze saxofoon zoeken
we, geïnspireerd door vogelgeluiden,
naar verbinding."
Muzikaal in gesprek
Het idee om samen met vogels te musiceren ontstond tijdens de coronapandemie. "Alle theaters en concertzalen
waren dicht en als podiumkunstenaar
ga je dan toch op zoek naar nieuwe
mogelijkheden", zegt Nielander. "Ik
trok de natuur in met mijn saxofoon en
liet me inspireren door de enorme
diversiteit vogelgeluiden. Op mijn
saxofoon probeerde ik rustig met ze in
gesprek te gaan. De verbinding die dan
ontstaat is ontroerend."
Bluesvogels
Nielander ontdekte dat vogels zoals de
grote lijster en de wulp echte blueszangers zijn. "Ze laten intens melancholische klanken horen, alsof ze hun
levenslied zingen." Geïnspireerd door
zijn samenspel met vogels in de natuur

stuitte Nielander dit jaar op een tweedehands boek Het Vogeljaar van JP
Thijsse uit 1904. "Er staan uitgewerkte
zangnoten in van diverse vogels.
Geweldig! Mijn idee om een vogelconcert te geven was vanaf dat moment
onafwendbaar".
Exoten
Met het vogelconcert laat Nielander
horen hoe mooi en divers de vogelwereld is. "Steeds meer exoten zoals de
mandarijneend, flamingo's en halsbandparkieten vinden hier hun leefgeluk. Jammergenoeg wordt er soms argwanend gekeken naar onze multiculturele vogelsamenleving. Veel exoten zijn
ontsnapt uit vogelkooitjes en overleven
prima in ons opwarmende klimaat. Met
het vogelconcert wil ik ook hen welkom heten".
Landelijke tournee
Het eerste live concert met vogels vindt
plaats op zaterdag 26 juni 2021 om
20.00 uur in Beek, gemeente Berg &
Dal. Tijdens het concert geven de saxofonisten hun muziek letterlijk vleugels.
Ze improviseren op live vogelgeluiden
en laten fragmenten horen uit het boek
'Het Vogeljaar' van JP Thijsse, medeoprichter van Natuurmomenten. Het
concert is de aftrap van hun landelijke
tournee Zomervogels.
Reserveren kan via: zomervogels2021@gmail.com. Er is plaats voor
maximaal 50 personen zodat de anderhalve meter gewaarborgd wordt. Het
concert vindt buiten plaats.

KNA Beek oefende weer
buiten bij het Kulturhus
Donderdagavond 3 juni werd de omgeving geteisterd door zware regenbuien.
Ondanks dat is een groot gedeelte van het harmonieorkest van KNA in Beek na de
regenbui direct op de fiets gesprongen om de eerste repetitie weer bij te wonen.
Foto: Harmonie KNA

The Beauty of Aging
Mirjam Groothedde laat in Persingen met name werk zien uit
haar serie ‘The Beauty of Aging’. Ze heeft met haar
smartphone foto’s van haar lichaam gemaakt en deze digitaal
getransformeerd tot nieuwe vormen en patronen. Het resultaat is soms grappig en soms heftig en alles ertussen. Door
de motieven op sjaals en blouses te printen, heeft ze haar
kunst draagbaar gemaakt. De ontwikkeling van het werk is te
zien op de Facebookpagina ‘Transformed by Mirjam
Groothedde’.
Schijnbare kleinigheden
José Sprenkels heeft vele kunstvormen beoefend, zoals druktechnieken en ruimtelijk werk, maar houdt zich de laatste
jaren voornamelijk bezig met tekenen en schilderen. Aan het
meest recente werk, dat zij in Persingen exposeert, voegt ze
kleine elementen toe zoals stukjes papier of stof. “Mogelijk
dat ik ooit collages ga maken”, zegt José, "nu zijn het schijnbare kleinigheden die het beeld versterken”.
Ruimte en weidsheid
Annemieke Daniëls werkt vooral in inkt, tekeningen en grafiek. Haar werk in Persingen is geïnspireerd op een verblijf
in Noordpolderzijl, een Gronings buurtschap op een steenworp afstand van de Waddenzee. Annemieke Daniëls: “Ik

V.l.n.r. Annemieke Daniëls, Gaby Stoové, José Sprenkels en
Mirjam Groothedde.
heb naar de zee en de wolken en de horizon gekeken, en
geprobeerd dat gevoel van ruimte en weidsheid vast te leggen. Voornamelijk in mijn hoofd, maar ook in tekeningen en
grafiek.”
Unheimisch
Gaby Stoové (Studio Maranti) is multimediakunstenaar met
een divers palet aan kunstwerken, zoals collages, fotografie,
keramiek, performances, interactieve kunst en sculpturen.
Gaby’s werk is verleidelijk en verontrustend tegelijkertijd.
Haar meest recente werk ‘in wording’ is een onderzoek naar
vorm en houding. De bleke, ontkleurde sculpturen (ledematen) ontvouwen zich als beelden van ingehouden kracht en
energie. Als de toeschouwer naderbij komt, ontstaat een
‘unheimisch’ gevoel van aantrekken en afstoten.
Het kerkje in Persingen is zaterdag 26 juni en zondag 27 juni
geopend van 11.00 tot 17.00 uur geopend. De toegang is gratis. De coronaregels worden in acht genomen. In de directe
nabijheid zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig. Een
bezoek per fiets is zeer de moeite waard. Persingen wordt
vaak het kleinste kerkdorp van Nederland genoemd, de
Ooijpolder staat bekend om de schitterende natuur.

Albany en Nijmegen: een internationale vriendschap
Sinds woensdag 9 juni is de tentoonstelling ‘Wederopbouw en internationale vriendschap’ te zien in het
binnenmuseum van Museumpark
Orientalis. De expositie is onderdeel
van de 1e lustrumviering van
Stichting
Friendship
Albany
Nijmegen (FAN). In de tentoonstelling hebben ook Stichting Nijmegen
W e d e r o p b o u w s t a d ,
Vrijheidsmuseum en Groesbeek
Airborne Vrienden een bijdrage
geleverd uit hun collectie. De expositie vertelt het verhaal rondom de
hulpactie vanuit Albany voor de stad
Nijmegen
na
de
Tweede
Wereldoorlog en schetst een beeld
van Nijmegen en Groesbeek in een
periode van wederopbouw.
De bezoeker van de tentoonstelling
beleeft de totstandkoming van deze bijzondere verbintenis tussen een
Amerikaanse en Nederlandse stad door
middel van oud fotomateriaal, brieven

en historische documenten, posters en
beeld- en geluidmateriaal. Het toont het
belang van internationale samenwerking, vriendschap en solidariteit tussen
mensen van verschillende culturen en
richtingen in tijden van grote nood.
Een belangrijk moment voor deze
internationale samenwerking vond
plaats in 1947 toen er vanuit Albany
schepen arriveerden in Nijmegen met
300 ton hulpgoederen waaronder voedselpakketten, babykleertjes, schoenen
en typemachines. De pakketten gingen
vergezeld met brieven van de families
in Albany aan de families in Nijmegen,
waardoor er internationale vriendschappen ontstonden. Ook de relaties
tussen Groesbekenaren en de VS vanaf
die wederopbouwtijd sterk geweest en
nog steeds sterk. De vracht vol hulp
was een sein voor de Nijmegenaren om
de wederopbouw van de stad met
goede moed ter hand te nemen. De vele
verhalen en enkele objecten die in deze

vracht werden meegenomen zijn te
bewonderen in de expositie. De tentoonstelling is tot en met zondag 5 september te zien in Museumpark
Orientalis.
De eerste lustrumviering van Stichting
FAN is met ondersteuning van het
vfonds, US Embassy en DELA tot
stand gekomen.

INTERNATIONALE KEUKEN
BALKANSPECIALITEITEN

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

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

Activiteitenagenda voor Leuth
Vriendenkring & Kulturhus
- cultuur – educatie – sport – ontmoeting Na de versoepelingen vinden de hieronder vermelde activiteiten, onder
door de overheid bepaalde voorwaarden, weer plaats in het
Kulturhus en de Vriendenkring.

Eerstvolgende concert
Mozart(k)ring zondag 15 augustus
Door de corona crisis hebben dit jaar
nog geen concerten plaatsgevonden
van
de
Mozart(k)ring
GelreNiederrhein. Maar naar verwachting
worden de maatregelen van de overheid
binnenkort versoepeld. Het eerstvolgende concert met de bevlogen jonge
pianist Ramon van Engelenhoven is
daarom verplaatst van 30 mei naar zondag 15 augustus 2021. Dit concert met
muziek van Mozart, Debussy en
Wagner/Liszt vindt plaats in de O.L.V.
van het Heilig Hartkerk – Oude
Kleefsebaan 123a te Berg en Dal. Het
is tevens de (her)start van de concertserie van de Mozart(k)ring GelreNiederrhein, met in het najaar van 2021
maar liefst zes mooie concerten.
Op zondag 5 september in Berg en Dal
een muzikaal optreden van bescherm-

vrouwe Eleonore Pameijer-fluit en
Andrei Banciu-piano. Voorts op zondag
19 september in Kleve de violist Bob
van der Ent en pianist Daniël Kramer
met Weense klassiekers.
Zondag 10 oktober in Velp een literair
concert met het Berlage Saxofoon
Kwartet en de auteur Jan Brokken en
op 24 oktober het Elyseum Amsterdam
Strijkkwintet in Goch. De serie wordt
vervolgd op zondag 28 november met
de sopraan Wendy Roobol en Ursula
Dütschler op pianoforte en een prachtig
strijkersensemble. Het laatste concert
betreft het Ella van Poucke strijktrio op
zondag 19 december in Hotel Erica te
Berg en Dal.
Meer informatie staat op: www.mozartkring.nl

Elke maandag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.00
uur in het Kulturhus (informatie Elvira
Schreijenberg tel. 06 51373295)
- Inloop en Ontmoeting 14.00-16.00
uur in Kulturhus. Voor wie andere mensen wil ontmoeten door samen, met wat
ondersteuning, bezig te zijn.
- KBO Bingo op maandag 5 juli om
14.00 uur in de Vriendenkring (info:
024 6631727)
Elke dinsdag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.00
uur in het Kulturhus (informatie Elvira
Schreijenberg tel. 06 51373295)
- Bewegen op muziek (senioren) van
15.15-16.15 uur in sportzaal /
Kulturhus (info Bert van Swelm tel.
024-6631727)
Elke woensdag
- Koersbal KBO van 14.00-16.00 uur
(info: 024 6631727)

- Biljarten Senioren om 19.00 uur in de
Vriendenkring-oneven weken (info:
024 6631727)
- Stoelyoga van 18.00u tot 18.30u in de
kleine zaal van de Vriendenkring
(Stoelyoga: eenvoudige lichaamsoefeningen en concentratie/meditatie-oefeningen)
- Yoga van 19.00-20.00 uur en 20.3021.30 uur in Vriendenkring/DESgebouw. Info: Angelique BrokVerhoeven, tel. 024 – 3249700 of
yogaindepolder@hotmail.com
(3
proeflessen voor € 10,00 - juli en
augustus zomerstop, start weer op 1
sept)
- Volleybal Switch (recreanten dames)
van 20.45-22.00 uur in sportzaal /
Kulturhus
Elke donderdag
- Prikpost CWZ (trombosedienst) van
08:00-08.30 uur in het Kulturhus
- Gym Senioren 09.30-10.30 uur in de
Vriendenkring o.l.v. Rik Kremer (info:
024 6631727)
- Biljarten Senioren 13.00-17.00 uur in
de Vriendenkring (info: 024 6631727)
- Vertel eens….verhalen delen met
anderen 15.00-16.00 uur in het

Kulturhus
- Aerobic Workout o.l.v.Patricia
Winteraeken van 20.00-21.00 uur in
sportzaal/Kulturhus
(informatie
Patricia 024-6631802 of Els 0246631534
Elke vrijdag
- Volleybal Jeugd Switch van 17.3020.30 uur in sportzaal/Kulturhus
Bibliotheek in Kulturhus: elke werkdag geopend tot 18.30 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
15.00-17.00 uur. U kunt elke dag m.u.v.
woensdagmiddag terecht om boeken
op te halen of terug te brengen m.b.v.
selfservicepunt.
Contact
Mensen en organisaties die gebruik
willen maken van een ruimte in een van
de accommodaties onder de nu geldende voorwaarden kunnen bellen voor het
Kulturhus/sportzaal (tel. 06-18514735)
en voor de Vriendenkring (tel.0243789351).

De Rozet

PAGINA 10

15 juni 2021

DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

Geänderte Öffnungszeiten - Weer open!
Kranenburg:
Donsbrüggen:

Mon-Son 11.00 - 20.30 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
Buiten geen test nodig. Binnen test / enting gevraagd

Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de

DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.
ELEMENTS-SHOW.DE
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



Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Coronaproof aan huis bezorgd

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Actie
Horren in vele soorten
ACTIE
meten en montage gratis

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

5
,9ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Albert Heijn van den Hatert
Heerbaan 99 - Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481-438240
Openingstijden: ma t/m za: 08.00 tot 20.00 uur
Zondag: 10.00 tot 18.00 uur

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.

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

Aanbiedingen geldig t/m zondag 20 juni

15 juni 2021
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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 t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur

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

■ De Berg en Dalse Kroegjesroute

■ Veilig online
We zijn steeds actiever op internet. Helaas zijn er ook mensen
die hier misbruik van maken.
Criminaliteit via het internet
neemt sterk toe. En internetcriminelen worden steeds slimmer.
Het is erg lastig om te herkennen
als internetcriminelen u willen
oplichten.

liteit is de Vriend In Nood fraude
(VIN fraude). Een vriend of familielid stuurt u een bericht dat hij geld
nodig heeft. U wordt gevraagd om
snel geld over te maken. Achteraf
blijkt het account van deze vriend
gehackt te zijn. Of er is een vals
account of nieuw telefoonnummer
gebruikt door de oplichter.

Week van de digitale veiligheid
De week van 21 tot en met 26 juni
is de ‘Week van de digitale veiligheid’. We besteden dan extra aandacht aan online veiligheid. Hoe
herkent u een phishing mail? Hoe
voorkomt u dat u slachtoffer wordt?
En hoe kunt u zich als ondernemer
beschermen tegen online criminaliteit? Houd onze sociale media
kanalen in de gaten of kijk op
www.veiliginternetten.nl voor informatie en tips.

Maak nooit zomaar geld over zonder dat u iemand eerst hebt gesproken of gebeld. Controleer altijd bij
de bekende door het oude nummer
te bellen of door iemand eerst te
spreken.
Slachtoffer van fraude?
Denkt u dat u slachtoffer bent
geworden van fraude? Doe dan
aangifte via de website van de politie, politie.nl. Als u aangifte wilt
doen via internet moet u wel DigiD
hebben.

Als inwoner van onze prachtige gemeente weet u
het waarschijnlijk al lang. U hoeft niet naar verre
oorden te reizen om heerlijk te wandelen. In de
gemeente Berg en Dal kunt u wandelen met tóch
dat buitenlandse gevoel. De regio staat niet voor
niets bekend als Ons Binnenste Buitenland.

de kroegje en dan, via een andere route, weer terug.
Maar u kunt de kroegjes ook met elkaar verbinden en
grotere wandelingen maken. De routes zijn gratis verkrijgbaar bij de 9 kroegjes. Of download ze via
www.bergendalsekroegjesroute.nl Of via de gratis IZI
Travel app.

De Berg en Dalse Kroegjesroute
De Berg en Dalse Kroegjesroute verbindt 9 gezellige
‘kroegjes’ en ‘herbergen’ met elkaar via gevarieerde
wandelroutes. In totaal geeft de route 300 km wandelplezier. Er zijn korte wandelingen vanaf 3,5 km. Maar
ook wandelingen van een hele dag. Het rivierenlandschap heeft vlak landschap met water, uiterwaarden en
polder. In de bossen van de heuvelrug ervaart u letterlijk Berg en Dal.

Meer wandelroutes
Berg en Dal is Wandelgemeente van het jaar 2020. Op
de website www.wandeleninbergendal.nl staan al meer
dan 50 mooie wandelroutes. Wat dacht u bijvoorbeeld
van wandelen over boerenlandpaden? Of één van de
14 Dorpsommetjes die inwoners zelf hebben gemaakt?

Hoe werkt het?
U start bij het ene kroegje en wandelt naar het volgen-

Minder goed ter been of op pad met de kinderwagen?
Ontdek de toegankelijke routes in het Rijk van
Nijmegen én alle locaties met extra aandacht voor toegankelijkheid op www.zorgeloosopvakantie.nl. Veel
wandelplezier in Ons Binnenste Buitenland.

Niet gebeld = geen geld
Een voorbeeld van internetcrimina-

De Elyzeese velden / Westerakker in Beek, foto Marja Hakoer

■ Ratten bestrijden met luchtbuks
Een voorbeeld van fraude via Whatsapp

■ De schapen zijn er weer
Ze zijn er weer! Van juni tot november helpen deze schapen ons om het
gras in de gemeente kort te maken. De schapen doen dat op plekken waar
we met machines lastig kunnen komen. Bijvoorbeeld langs de spoorlijn
naar Kranenburg. Het lastige van schapen is wel dat ze poep achterlaten.
Op plekken waar dat overlast veroorzaakt ruimen we de poep zo snel
mogelijk op.

De gemeente Berg en Dal gaat
ratten bestrijden door ze neer te
schieten met een luchtbuks. In
het buitengebied gebeurt het al
op deze manier. Hier is gebleken
dat het heel effectief is. We gaan
daarom ook binnen de bebouwde kom deze methode gebruiken.
Andere manieren om ratten te
bestrijden zijn verboden of ze werken niet goed. Zo is rattengif verboden omdat het slecht is voor mensen, andere dieren en het milieu.
Het gebruik van klemmen in kooien
geeft te weinig resultaat. Bovendien
sterven ratten in klemmen vaak een
pijnlijke dood. Bij schieten zijn ze
meestal meteen dood.
Veiligheid
Het bestrijden van zwarte en bruine
ratten met een geweer is sinds
2018 toegestaan. Het mag alleen
onder strenge voorwaarden door
mensen met een vergunning. De
veiligheid van inwoners en andere
dieren staat hierbij voorop. De
gemeente gaat bijvoorbeeld niet op
pleinen en in straten schieten. Ook
wordt er alleen na zonsondergang
geschoten. Er zijn dan minder mensen op straat. Daarnaast is er altijd

een extra persoon aanwezig. Deze
‘buddy' houdt samen met de schutter de omgeving in de gaten. De
schutter en de buddy hebben allebei een warmtebeeldcamera. Met
deze camera kunnen ze goed zien
waar de ratten zitten.
De rattenbestrijder van Verriet
Dienstverlening uit Ooij heeft een
speciale opleiding gevolgd. Hij
gebruikt een luchtbuks geweer met
een gedempt geluid.

Voorkomen beter dan bestrijden
Rattenoverlast wordt meestal veroorzaakt door gedrag van mensen.
U kunt zelf veel doen om overlast te
voorkomen. Zoals vogels en eenden niet voeren, geen etensresten
op het terras laten liggen en vuilniszakken kort voor het ophalen pas
buiten zetten. Hierbij geldt dat voorkomen altijd beter is dan bestrijden.
Meer informatie:
www.bergendal.nl/ongedierte-ratten.

De plaagdierbestrijder van de gemeente Berg en Dal, Geert Verriet
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Mededelingen
De mededelingen van deze week gaan over onderstaande adressen. De mededelingen in dit huis-aan-huisblad zijn géén formeel
juridische bekendmakingen. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Meer informatie over deze mededelingen vindt u op
www.overheid.nl/overuwbuurt. U kunt zich ook abonneren op de
e-mailservice op www.overheid.nl/attenderingsservice om op de
hoogte te blijven van bekendmakingen binnen uw postcodegebied.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Eikstraat 1, plaatsen dakopbouw (verleend)
▪ Kerkberg 20b, kappen en herplanten 3 bomen (aanvraag)
▪ Nieuwe Holleweg 12, vergunning brandveilig gebruik (verleend)
▪ Rijksstraatweg 82, kap boom (verleend)
▪ Rijksstraatweg 205C, plaatsen opbouw van twee verdiepingen
(verlengen beslistermijn)
▪ Rijksstraatweg 251, bestemming detailhandel omzetten in maatschappelijke zorg/wonen (aanvraag)
▪ Van der Veurweg 41, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Van Randwijckweg 33, renoveren en uitbreiden woning (aanvraag)
Berg en Dal
▪ Oude Kleefsebaan 84, bouw woongebouw met 9 appartementen
(aanvraag)
▪ Prinses Beatrixlaan 26, kap boom (aanvraag)
Groesbeek
▪ Cranenburgsestraat 23e 0070, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Gen. Gavinstraat 246, aanleggen inrit (aanvraag)
▪ Gen. Gavinstraat 248, uitbreiden inrit (aanvraag)
▪ Grafwegen 17, bouw loods (verleend)
▪ Hoflaan 74 en 76, splitsen groepswoning in 4 appartementen
(verlengen beslistermijn)
▪ Houtlaan 30, plaatsen overkapping (verlengen beslistermijn)
▪ Ketelstraat 3, aanleggen inrit (aanvraag)
▪ Lage Horst 22, uitbreiden woning en bouw veranda (verleend)
▪ Lijsterbesstraat 3, plaatsen nokverhoging (verlengen beslistermijn)
▪ Pannenstraat 2a, verbouwen kantoorruimte tot 2 zelfstandige
woonfuncties (verleend)
▪ Rectificatie: herroeping kennisgeving: Spoorlaan 1-1b-3-5 (Spoorlaan
fase 2), bouw commerciële ruimte met 24 appartementen en
uitbreiden 2 bestaande winkels (ontwerpbesluit)
▪ Veldzicht, (plan de Heikant) Cranenburgsestraat, bouw 16 woningen
(verleend)
Heilig Landstichting
▪ Andreaslaan 8, uitbreiden woning (verleend)
▪ Lucaslaan 9, plaatsen dakkapel (verlengen beslistermijn)
▪ Meerwijkselaan 23 en 25, aanbrengen isolatieglas (verlengen
beslistermijn)
Kekerdom
▪ Schoolstraat 48, aanleggen uitrit (aanvraag)
Leuth
▪ Botsestraat 14b / Lieskes Wengs, aanleggen uitrit en plaatsen poort
(aanvraag)
▪ Bredestraat 36 o, bouw opslagloods (van rechtswege verleend)
▪ Kerkplein 2, vervangen van bestaande T-Mobile antennes ter
verbetering dekking en capaciteit (aanvraag)
▪ Pastoor van Tielstraat 46, vervangen gedeelte erfafscheiding
(verleend)
▪ Pastoor van Tielstraat 82, plaatsen hekwerk en poort (aanvraag)
▪ Plezenburgsestraat 2, splitsen en renoveren boerderij (verleend)
Millingen aan de Rijn
▪ Elzenstraat 6, plaatsen garagedeur in carport (aanvraag)
▪ Van Egmondstraat 13, aanleggen inrit (weigering)
▪ Van Egmondstraat 16, verbouwen woning (verleend)
▪ Lincolnstraat 8, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Molenveld 29, wijzigen gebruik bedrijfsruimte (aanvraag)
▪ Rubensstraat 3, tijdelijk plaatsen van een mantelzorgwoning
(intrekking)
▪ Vossengraaf 7, plaatsen 2 stacaravans (aanvraag)
Ooij
▪ Kerkdijk 26, verbouwen pastorie tot 7 appartementen (aanvraag)
▪ Pr. Mauritsstraat 2 - 28, renovatie en isoleren dak van woningen
(aanvraag)
Ubbergen
▪ Kasteelselaan 22a, vervangen dakbeschot, pannen, lood- en
zinkwerk (aanvraag)

Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan telefonisch contact op met de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024 - 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke
Ordening en Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en
Dal via telefoonnummer 14 024.
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■ “Ons Dorpsnetwerk zorgt voor een ‘zachte, warme
landing”
2021 is het Nationaal Jaar
Vrijwillige Inzet. Een jaar waarin
het belang van vrijwilligerswerk
centraal staat. Dit jaar laten we
vrijwilligers uit onze gemeente
aan het woord. Lees wat hen
beweegt om iets voor een ander
te doen. Dit keer het verhaal van
Marja
van
Rossum-van
Oppenraaij
uit
Heilig
Landstichting.
“Elke straat heeft zijn eigen ‘contactpersoon’ in Heilig Landstichting.
Niemand hoeft hier eenzaam of
alleen te zijn. Hierdoor ontstaat
onderlinge verbinding en brengen
we de mensen op een plezierige
manier met elkaar in contact. Dit is
niet vluchtig, dit is er al jaren en dat
blijft ook zo, hopen wij.”
Aan het woord is Marja van
Rossum-van Oppenraaij, liefelijk
soms de ‘Moeder van het dorp’
genoemd. Marja woont al bijna vijftig jaar in Heilig Landstichting en
veel mensen kennen haar vanuit de
vele rollen die ze heeft gespeeld als
belangenbehartiger voor andere
mensen. Dat is niet onopgemerkt
gebleven en zij werd daarvoor
beloond met een Koninklijke
Onderscheiding.
“Nieuwe bewoners worden met een
hartelijk woordje, compleet met een
flesje Heilig Landwijn en een informatiepakket welkom geheten door
de vertegenwoordiger uit die straat.
Dat is een kleine moeite voor ons,
met altijd een warme reactie van de

nieuwe
bewoner.
Ons
Dorpsnetwerk zorgt dan voor een
‘zachte, warme landing’. De nieuwe
bewoners worden gezien en hebben een vraagbaak direct in hun
eigen straat.”

in vrijwel alle hulpvragen. En het
mooiste is: er is nauwelijks
schroom om hulp te vragen of hulp
te bieden. Het is juist die verbinding
die ons dorp dat menselijke gezicht
geeft!”

“Voor praktische zaken, met veel
uiteenlopende
onderwerpen
bestaat een uitgebreide sociale
kaart. Aankondiging van dorpsactiviteiten, informatie over cursussen
en clubs, actieve verenigingen,
kerk en museum, dorpsnetwerk en
zorg en welzijn. Ons dorp voorziet

Helpen of hulp nodig?
Wil je ook graag anderen helpen of
zoek je hulp? Kijk dan op www.geldersehanden.nl/bergendal. Wil je
liever persoonlijk met iemand spreken? Bel dan naar 085 - 040 60 66
en vraag naar het vrijwilligerssteunpunt van Forte Welzijn.

■ Planten in de plantsoenen: het groeit als kool!
De planten in onze plantsoenen
groeien als kool. Maar niet alleen
de planten groeien hard, ook het
onkruid. Door het mooie en natte
weer is Dar druk met het onderhoud van de plantsoenen.
Wat doet Dar in de plantsoenen?
Dar haalt het onkruid uit de plantvakken en snoeit de planten. Zo
blijft het groen mooi en verzorgd.
Ook kijkt Dar of er bijzondere planten en dieren voorkomen in het
plantsoen. Als er bijvoorbeeld een
vogelnest of konijnenhol zit, dan
houden de medewerkers daar rekening mee en verstoren ze de dieren
zo min mogelijk.
Elke plant eigen snoeiwijze
Het onderhouden van planten is
een vak. In de plantsoenen komen
meer dan 100 soorten planten voor.
Elke plant heeft zijn eigen snoeiwijze. De groenmedewerkers van Dar
zijn getraind om planten te snoeien.

Zij zorgen dat de bloei gestimuleerd
wordt en de vorm mooi blijft.
Meer informatie of vragen?
Kijk op www.dar.nl/wijkonderhoud
voor meer informatie of neem con-

tact op met het klantencontactcentrum van Dar. Bereikbaar via
info@dar.nl of 024 -371 60 00 van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 17.00 uur.

■ Verleng uw reisdocument op tijd!
Op dit moment hebben de meeste landen nog code
oranje. Dit betekent: ga er alleen naartoe voor
noodzakelijke reizen – ook als u al gevaccineerd
bent!
Op tijd verlengen
Wilt u toch tijdens de zomervakantie naar het buitenland? Verleng uw paspoort of identiteitskaart dan op
tijd. Of vraag het op tijd aan. In de weken voor de
zomervakantie kan het namelijk erg druk zijn. U moet
dan langer wachten op een afspraak voor uw nieuwe
reisdocument. Maak een afspraak via
www.bergendal.nl/paspoort.
Rijbewijs
Voor het rijbewijs gelden aangepaste coronaregels.

Rijbewijzen die voor 30 juni verlopen zijn, zijn 10 maanden langer geldig. Kijk op www.rijksoverheid.nl en zoek
op ‘Corona en regels verlopen rijbewijs’.
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■ Gratis webinar ‘Maak het inbrekers niet te makkelijk’
In de zomer neemt de kans op
woninginbraken toe. We laten
vaker ramen en deuren open en
zijn vaker van huis. Hierdoor
hebben inbrekers meer gelegen-

heid om hun slag te slaan. Doe
daarom mee aan de gratis webinar ‘Maak het inbrekers niet te
makkelijk’ op woensdag 16 juni
om 19.30 uur.

In het gratis webinar krijgt u antiinbraaktips voor uw woning en
vakantieverblijf. U krijgt informatie
over het Politiekeurmerk Veilig
Wonen. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen. En u maakt kans op
een keyless smartlock. U kunt het
webinar online volgen.
Meer informatie en aanmelden
Het webinar wordt aangeboden
door
het
Centrum
voor
Criminaliteitspreventie
en
Veiligheid (CCV) en de politie.
Aanmelden
kan
via
www.hetccv.nl/webinarinbraakpreventie. Hier vindt u ook meer informatie.
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■ WhatsUpp?! Jongerenchat
Zit uw kind niet zo lekker in zijn
vel? Maakt u zich zorgen over uw
kind, maar lukt het niet om er
samen over te praten? Wijs uw
kind dan eens op de mogelijkheid om te chatten met een
jeugdconsulent van het Sociaal
Team. Uw kind kan dan anoniem
zijn zorgen kwijt op een manier
die bij hem past. Na het gesprek
worden de WhatsApp-berichten
verwijderd.
De jeugdconsulenten zitten elke
dinsdag en donderdag klaar.
Kinderen kunnen van 19.00 tot
20.30 uur met ze chatten via tele-

foonnummer 06 - 18 70 60 56.
Geregistreerd
De jeugdconsulenten zijn geregistreerd in het Beroepsregister voor
jeugdprofessionals (SKJ). En opgeleid om met kinderen te werken.
Uw zorgen bespreekbaar maken?
Wil u zelf tips over de omgang met
uw kind, of hoe u uw zorgen
bespreekbaar kunt maken? Bel dan
met het algemene nummer van het
Sociaal Team op 024 – 751 65 20.
De chat is een proef en eindigt 29
juli 2021.

■ Meepraten over woningbouwlocatie Knapheideweg
Op het terrein van voormalig tuincentrum Groen
Groesbeek is een plan voor woningbouw in ontwikkeling. Het terrein ligt tussen de Knapheideweg, 1e
Colonjes en de Piet Heijnstraat in Groesbeek. Er is een
eerste stedenbouwkundig plan gemaakt. Bij het maken
van dit plan zijn de direct aanwonenden en de gemeen-

te betrokken. Via de website
www.nieuwgroengroesbeek.nl kunnen nu ook andere
belanghebbenden kennisnemen van het plan en
reageren op het plan. Dit kan tot 28 juni 2021 via de
hiervoor genoemde website.

■ De Taxus Taxi haalt uw taxussnoeisel gratis op

■ Carrouselvergaderingen Berg en Dal weer in het
gemeentehuis
De carrouselvergaderingen van
de gemeenteraad van Berg en
Dal zijn vanaf deze maand weer
in het gemeentehuis. De fysieke
vergaderingen zijn onder voorbehoud van de landelijke ontwikkelingen rondom het coronavirus.
Raadsvergadering 17 juni nog
wel digitaal
De raadsvergadering van 17 juni is

nog wel digitaal. Maar we kijken of
we de laatste raadsvergadering
voor de zomervakantie (op 15 juli
2021) fysiek kunnen organiseren.
Mogelijk is dat dan op locatie; dit
wordt nog onderzocht.

najaar van 2020. Inmiddels laten de
omstandigheden het toe om weer
samen te komen. De politieke partijen hebben aangegeven dit ook
graag te willen. Hierbij moeten we
wel de regels van het RIVM volgen.

Partijen willen fysiek vergaderen
De gemeenteraad vergadert vanwege de coronasituatie al één jaar
lang digitaal. Uitzondering waren
de carrouselvergaderingen in het

Mag er publiek aanwezig zijn?
Door de 1,5 meter-maatregel is er
voor een fysieke vergadering meer
ruimte nodig dan normaal. Daarom
kan er bij de vergaderingen helaas
nog geen publiek aanwezig zijn. De
vergaderingen zijn live te volgen via
Omroep Berg en Dal en
http://bergendal.raadsinformatie.nl.
Is inspreken mogelijk?
Inspreken is tijdens de carrouselvergaderingen wél gewoon mogelijk. Hiervoor moet u zich vooraf bij
de griffie aanmelden. Voor meer
informatie over het inspreken kunt u
contact opnemen met de griffie via
telefoonnummer 14024 of mail:
griffie@bergendal.nl.
Vergaderingen
De vergaderingen en de vergaderstukken kunt u vinden in de kalender op
https://bergendal.raadsinformatie.nl.

Uw tuin snoeien én een bijdrage
leveren aan de strijd tegen kanker? Dat kan! Sinds 25 mei haalt
Stichting Taxus Taxi uw taxussnoeisel weer gratis thuis op.
Van dit snoeisel wordt medicatie
tegen kanker gemaakt. Een
prachtig voorbeeld dat afval een
waardevolle grondstof is! De
gemeente en Dar ondersteunen
dit dan ook graag.
Maak makkelijk een afspraak
U kunt een afspraak maken met
Taxus Taxi om gratis taxussnoeisel
bij u thuis op te halen. Dit kan vanaf
15 kilo. Ook kleinere hoeveelheden
zijn natuurlijk welkom. Dit kunt u
zelf inleveren bij een van de locaties van Taxus Taxi.
Gratis materialen
Om zoveel mogelijk taxussnoeisel
op te halen, biedt Taxus Taxi gratis
tassen en zeilen aan. Deze materialen haalt u op bij een van de
locaties. Het taxussnoeisel mag u

ook op een hoop leggen. Taxus Taxi
ruimt alles dan netjes op. Hou het
taxussnoeisel zoveel mogelijk in de
schaduw. En maak een kuil zo
groot als een voetbal in de tas of
hoop. Dat voorkomt dat het snoeisel gaat broeien. Taxus taxi heeft
op de website meer tips en instructievideo’s staan.
Kwaliteit taxussnoeisel is erg
belangrijk
Ook in 2021 is elke taxusdonatie
van harte welkom. In de kleine
taxustwijgjes zit de belangrijke stof
10-dab. Van deze stof wordt het
medicijn Taxol gemaakt. Dat heeft
een kankerremmende werking.
Taxus Taxi kan alleen snoeisel
gebruiken dat in 1 jaar op de haag
groeit. Takken en hele planten zijn
helaas niet bruikbaar. Meld uw
snoeisel meteen na het snoeien
aan. Dan kan Taxus Taxi dit zo vers
mogelijk ophalen. Kijk voor meer
informatie en instructievideo’s op
www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.
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■ Loket Duurzaam Wonen Plus met
Vakantie
Het Loket Duurzaam Wonen Plus
is gesloten van 21 juni tot en met
9 juli 2021.
U kunt natuurlijk uw vraag per email blijven sturen naar
info@duurzaamwonenplus.nl. En
de website
www.duurzaamwonenplus.nl blijven
bezoeken voor actuele informatie.

■ Themabijeenkomsten psychische
kwetsbaarheid
Heeft u last van eenzaamheid,
somberheid, angst of andere
(psychische) problemen? Of
kent u iemand die dit heeft? Voelt
u zich wel eens onbegrepen? En
heeft u behoefte aan contact met
een ervaringsdeskundige?
Kom dan naar de bijeenkomsten
psychische kwetsbaarheid. Elke bijeenkomst staat een ander thema
centraal.
De bijeenkomsten
Donderdag 17 juni: Ervaringsverhalen
Ervaringsdeskundigen vertellen
waar zij mee zitten. Ze geven tips
die u kunnen helpen beter om te
gaan met psychische kwetsbaarheid.

Donderdag 22 juli: Stigma’s doorbreken
Taboes doorbreken en mentale
gezondheid bespreekbaar maken
door samen het ‘Ixta open spel’ te
spelen.
De bijeenkomsten vinden plaats
van 14:00 tot 16:00 uur in de MOKruimte bij de St. Martinusschool:
Chopinstraat 2 in Millingen. Binnen
moet u zich aan de coronaregels
houden.
Aanmelden of meer informatie
In verband met corona moet u zich
aanmelden voor deze bijeenkomsten. Wilt u zich aanmelden of wilt u
meer informatie? Neem dan contact op met Astrid Verbiest van
Forte Welzijn via
mok@fortewelzijn.nl of via
06 - 15 45 68 61.

■ Bibliotheek Groesbeek mogelijk naar gemeentehuis
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 8 juni ingestemd met het plan om in het
gemeentehuis ruimte te maken
voor de bibliotheek Groesbeek.
Het plan gaat nu naar de
gemeenteraad. Die neemt hierover 15 juli een besluit.
De bibliotheek heeft een brede
maatschappelijke taak. Daarom wil
ze graag op locaties zitten met
zoveel mogelijk reuring en mogelijkheden voor samenwerking.
Daarnaast heeft de gemeente een
bezuinigingsopgave aan de bibliotheek gegeven die een verhuizing
noodzakelijk maakte. De bibliotheek moet vanaf 2021 jaarlijks
€ 50.000 bezuinigen en daar komt
vanaf 2022 jaarlijks nog eens
€ 25.000 bij.
Besparen op huur
Door de ruimte in het gemeentehuis
te delen, kan de bibliotheek besparen op de huur. Dat is een van de
grote kostenposten van de bibliotheek. De bibliotheek zit nu nog in
Cultureel Centrum de Mallemolen.
Meer ruimte gemeenteraad
De gemeente moest sowieso
opnieuw kijken naar de indeling van
de ruimtes op de begane grond van
het gemeentehuis. Er komen

De eerste schetsen van hal van het gemeentehuis en de kelder met de
bibliotheek. Tekeningen door Zenber architecten.
namelijk vanaf 2022 meer raadsleden omdat de gemeente meer
inwoners heeft gekregen. De huidige raadszaal biedt dan niet meer
voldoende ruimte voor de volledige
gemeenteraad en publiek.
Verbouwing
Het voorstel is nu om de begane
grond van het gemeentehuis en

een klein stuk van de kelder te verbouwen. Daarin krijgen dan bibliotheek, gemeenteraad en de
gemeentelijke dienstverlening een
plek. De verbouwing kost 1,6 miljoen euro. Voor een deel hiervan
heeft de gemeente al geld gereserveerd. Voor het andere deel wordt
aan de gemeenteraad gevraagd
hier budget voor vrij te maken.

■ Waarschuwing voor de eikenprocessierups
In de maanden mei, juni en juli
kunt u op eikenbomen behaarde
rupsen aantreffen. Dit zijn eikenprocessierupsen. Na contact met
de brandharen van deze rups
kunnen klachten ontstaan zoals
jeuk, huiduitslag, irritatie aan de
ogen of aan de luchtwegen. Blijf
uit de buurt van bomen waarin de
eikenprocessierupsen zitten.
Gezondheidsklachten
De eikenprocessierups is een vervelend beestje door zijn brandharen. Een volgroeide rups heeft er
ongeveer 700.000. Deze haartjes
zijn met het blote oog niet te zien.
Als u de rups aanraakt, dringen de
pijlvormige brandhaartjes in de

■ Inschrijving IGNITE Award voor sociaal ondernemers
van start
Sociaal ondernemers maken kans op €100.000
Tot 30 juni kunnen beginnend
sociaal
ondernemers
zich
inschrijven voor de IGNITE
Award. IGNITE is een groeiprogramma voor beginnend ondernemers die een sociaal of maatschappelijk doel nastreven. Uit
alle inzendingen worden acht
deelnemers gekozen. Deze acht
ondernemers krijgen een inten-
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sief trainingstraject én de kans
op een investering van 100.000
euro.

veelbelovende beginnend ondernemers worden uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek.

Deelnemende ondernemers worden na aanmelding beoordeeld op
maatschappelijke impact, ondernemerschap, financiële haalbaarheid
en het vermogen om in de toekomst op te schalen. De meest

Acht ondernemers starten vervolgens op 1 september aan een
intensief groeiprogramma. Tijdens
dit traject worden zij bijgestaan
door succesvolle ondernemers en
experts. Zij coachen de deelnemers
op ondernemersvaardigheden en
begeleiden hen bij het verder realiseren van hun plannen.

huid, ogen en luchtwegen.
▪ Na het aanraken van de brandhaartjes kunt u meteen (hevige)
jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid
en een ontsteking krijgen.
▪ Ogen kunnen rood en dik worden
en/of ontstoken raken.
▪ Andere klachten lijken op een verkoudheid. Een loopneus, kriebel
in de keel, hoesten, moeilijk slikken en kortademigheid.
▪ Braken, duizeligheid, koorts en
algehele malaise passen ook bij
de klachten.
Wat kunt u doen?
Heeft u klachten? Voorkom dan dat
de brandharen zich verder op uw
huid verspreiden. Strip de huid met
plakband. Doe dit direct na contact.
Spoel daarna de huid en de ogen
met lauw water af. De brandharen
krijgt u moeilijk uit uw kleding. Het
beste is om besmette kleding te
wassen op 60ºC.
Meestal verdwijnen de klachten
binnen enkele dagen tot twee
weken vanzelf. Bij hevige jeuk kunnen zalfjes tegen jeuk (bijvoorbeeld
op basis van menthol) verlichting
geven. Zijn de klachten ernstiger,

dan is het verstandig om naar de
huisarts te gaan.
Hoe voorkomt u problemen?
Gaat u naar een natuurgebied waar
de rups voorkomt? Bedek dan uw
hals, armen en benen goed.
Vermijd routes met veel eikenbomen. Raak de rupsen, (oude)
brandharen, spinselnesten en vervellingshuidjes niet aan. Vertel ook
aan uw kinderen dat de rupsjes
gevaarlijk zijn.
Wat kunt u doen bij overlast?
Ziet u een nest in een gemeenteboom op een plek waar het veel
overlast geeft? Geef het dan aan
ons door. U kunt dat doen via
www.bergendal.nl/meldpuntbuitenruimte of via de app Meldpunt
Buitenruimte (categorie dieren en
dierenoverlast).
Heeft u een nest in uw eigen
boom? Dan moet u die zelf laten
verwijderen. U kunt daarvoor contact opnemen met een professionele bestrijder. Er zijn verschillende
lokale bedrijven die deze dienst
aanbieden.

Op 28 oktober strijden de vier sterkste deelnemers tijdens de finale om
de IGNITE Award. Voor publiek,
pers en jury pitchen zij hun verhaal.
De winnaar van de IGNITE Award
2021 ontvangt een startkapitaal van
100.000 euro. De nummer twee
ontvangt 50.000 euro. Beginnend
sociaal ondernemers kunnen zich
hier aanmelden:
www.igniteaward.nl/aanmelden

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

KBO Beek nieuws
Beste leden, lezers,
Maandagmiddag 7 juni is de fietsclub
van de maandag na een lange tijd weer
begonnen.
Om 13.00 uur verzamelden onze rijders
zich bij het tunneltje, voorzien van veel
zon, goede zin en voor een stop onderweg natuurlijk het mondkapje..
Het wordt langzamerhand weer normaler, maar nog niets is normaal.
Steeds meer kleine versoepelingen
doen ons uitkijken naar een open zomer
voor onze vereniging.

van onze fietsclub de Kwieke Beekse
Ouderen, een tocht wordt al uitgezet
enwel op vrijdag 30 juli, start 10.00 uur
bij het tunneltje. Graag nog enkele
leden of vrienden of bekenden die
bereid zijn om nog enkele tochten uit te
zetten, 024 3226377 of tessersenior@hotmail.nl

Onze gymgroepen op de maandagmiddag zijn alweer enige tijd bezig, komt u
eens kijken of meteen een uurtje meedoen om 15.30 u en 16.45 u. bent u van
harte welkom.

Voor 20 euro per kalender jaar bent u
lid van de KBO Beek, u leest het goed
voor maar €20,= waarom treuzelen,
doe het nu en geniet u van alles wat de
KBO Beek u iedere keer weer opnieuw
biedt.
o.a. tien maal per jaar een mooi
Magazine met onze nieuwbrief.
De KBO Beek de vereniging waar je
bij wilt horen.

Ook voor onze lijndansgroep zijn de
vooruitzichten goed.
Dat geldt ook voor de vrijdagtochten

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

Foto: René Hendriks

Bewoners van Kalorama op berzoek bij boerderij de Plak in Ooij
Vorige week heeft boerderij De Plak gezellig een aantal bewoners van het Höfke
mogen ontvangen. Heerlijk genietend van de zon hebben ze ook kennisgemaakt
met de koeien. En niet alleen dat. Ze hebben ook tussen de koeien en het stro
geluncht (zie foto). Natuurlijk hebben ze ook een glaasje verse melk gedronken en
geproefd van de zelfgemaakt vla. Het was echt een topdag!
Foto: Henk Baron
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Piet Cremers uit
Beek overleden

Echtpaar van Gemert in Beek
60 jaar getrouwd
Een diamanten huwelijk op Kalorama
in Beek! Afgelopen woensdag 19 mei
was het echtpaar Van Gemert 60 jaar
getrouwd. Zij wonen allebei op afdeling De Vossenberg bij Kalorama. Het
team regelde samen met familie een
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grote
verrassing:
Restaurant
Duivelsberg kwam pannenkoeken bakken. Het jubilerende echtpaar heeft
zichtbaar genoten. Van harte gefeliciteerd en nog vele jaren samen!
Foto: Kalorama

Foto: Henk Baron
In de vroege ochtend van 9 juni is Piet
Cremers uit Beek op de leeftijd van 96
jaar overleden.
Piet was het boegbeeld van schutterij
BUB en heeft binnen de schutterij
diverse functies en taken vervult. In
september 2020 is hij nog gehuldigd
voor zijn 75 jarig lidmaatschap.
Piet werd in 1945 lid van de schutterij
en werd in ’49 lid van de drumband, en
werd later tambour-maitre. In 1952
werd Piet voorzitter van de schutterij en
hij bleef dat tot 1991. Na zijn aftreden
werd Piet benoemd tot ere-voorzitter.
In 1957 en 1981 is Piet samen met zijn
vrouw Bets koningspaar geweest. In
september 2020 heeft hij een medaille
ontvangen i.v.m. zijn 75 (!!) jarig lidmaatschap. Ondanks het feit dat het
achteruit ging met zijn gezondheid,
toonde hij nog altijd interesse in zijn
schutterij B.U.B.

Het echtpaar van Gemert met hun trouwakte van 60 jaar geleden

Lenie Rikken-Verriet 80 jaar
Afgelopen donderdag 10 juni werd Lenie Rikken- Verriet uit de Loeffenstraat in
Ooij 80 jaar. Voor haar broers en zussen een reden om haar per auto te komen feliciteren. Met ballonnen aan de auto’s en een toeterconcert werden de felicitaties
overgebracht. Lenie is jarenlang “het gezicht” van de Ooijse EHBO geweest. Van
harte proficiat.
Foto: Henk Baron

Piet was ook nog enige tijd lid van de
gemeenteraad van Ubbergen en heeft
zich ingezet voor het Vrijheidsmuseum.
Tevens werkte hij mee aan de bouw van
het herdenkingsmonument in Beek.
Piet was al enkele jaren weduwnaar en
de laatste jaren woonde hij, tot zijn
volle tevredenheid, in verzorgingshuis
’t Höfke in Beek. We wensen zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, de jongste is net geboren, heel
veel sterkte bij het verwerken van dit
grote verlies.
Vrijdag 18 juni is er van 19.30-20.30
uur een afscheidsbijeenkomst bij het
Kulturhus in Beek. De dag erna wordt
hij begraven.

De klusspecialist
Eric Creemers

Dromenlab bij de Vijverhof
in Berg en Dal

Telefoon: 024 - 6844281

Column
Vervoersauto SWOM rijdt vanaf
maandag 28 juni ook weer voor
niet-noodzakelijke ritten!
Het doel van de vervoersservice is om mensen zo lang
mogelijk te laten deelnemen
aan het maatschappelijke verkeer zoals het bezoeken van
familie, vrienden, verenigingen en de soos.

Langzaamaan komt het normale leven
weer op gang. Na een lange periode
waarin alleen noodzakelijke ritten werden gereden gaat SWOM de vervoersservice weer uitbreiden.
Vanaf maandag 28 juni 2021 rijden we,
onder voorbehoud, weer dagelijks van
08.30-22.00 uur, ook voor niet-noodzakelijke ritten. De ritten gaan op rekening, wij vervoeren slechts één cliënt
per rit en een mondkapje is verplicht
voor de passagier.

De vervoersservice is bedoeld
voor inwoners van Kekerdom,
Leuth en Millingen die voor
hun sociale contacten zijn aangewezen op het openbaar vervoer, maar hier geen gebruik
meer van kunnen maken. Deze
service is niet bedoeld voor ritten voor
behandeling en controle in het ziekenhuis.
Voor informatie kunt u terecht bij de
coördinator van:
Stichting Welzijn Ouderen Millingen
aan de Rijn, Heerbaan 115
6566 EG Millingen aan de Rijn
Telefonisch bereikbaar elke werkdag
van 09.00-11.00uur via 0481-431105
Of per mail swom@hetnet.nl

Oud
Ons ideaal is succesvol oud worden.
Je moet op je 80-ste nog de marathon
kunnen rennen.Dit zegt Frits de Lange
in zijn boek ‘Eindelijk Volwassen’.
Maar dat is niet voor iedereen weggelegd, daar moet je goede genen voor
hebben. Gerontoloog Andrea Maier
legt in haar boek ‘Eeuwig houdbaar ‘
de nadruk op het belang van lichamelijke oefening en het onderhoud van
het lichaam.Zij wil dat we ons blijvend uitdagen, door bijv. te multitasken. Op een been de vaatwasser uitruimen of onder de douche staan.
Beide schrijvers geven tips over hoe je
ouderdom op een andere manier kunt
bekijken. De Lange komt met de term
gelatenheid. Hij stoort zich aan mensen die vaak tot hun dood bezig zijn
zichzelf neer te zetten. Wijsheid
bestaat uit het feit dat je nederig
wordt. Dat betekent niet dat je bij de
bakker anderen voor laat gaan! Hij
sluit zijn verhaal met een interessant
inzicht. Het feit dat over pakweg twintig jaar niemand meer weet dat je ooit
heb bestaan, kan een geruststellende
gedachte zijn. Andrea Maier zegt dat
als je weet dat je tijd beperkt is en niet
oneindig, je ergens naar uit kan kijken
en bezig blijven. Als we eeuwig zouden leven zouden we dat verliezen.
Dan zouden we niets doen, want dan
hebben we toch de tijd.
Phil Poffé, Groesbeek.

Dromenlab op de Vijverberg
De KlokGroep wil graag van bewoners
en belanghebbenden weten hoe zij De
Vijverhof in Berg en Dal in de toekomst zien. Hoe zorgen we voor verbinding met de omliggende wijken?
Hoe maken we een fijne plek van en
voor mensen uit de omgeving? Aan
welke voorzieningen op het terrein is
behoefte? Wat vinden de toekomstige
bewoners belangrijk in en om hun
woning? Om aan te sluiten op de online
inspiratiesessies van december jl. organiseerde KlokGroep samen met De
Plekkenmakers een Dromenlab.
Buiten bij het oude restaurantgedeelte
van de hoofdingang van De Vijverhof
was 5 juni een markt, waar iedereen
zijn of haar dromen kon invullen. Dit
gold voor bewoners van het terrein,

Foto: Henk Baron
omwonenden, inwoners van de
gemeenten Berg en Dal en Nijmegen,
ondernemers, organisaties, frisdenkers
en criticasters, jong en oud, iedereen
was van harte welkom om mee te denken over de toekomst van het terrein.
Bezoekers konden o.a. een droomkaart
invullen en briefjes met hun ideeën op
de borden plakken. En dat werd een
succes. Zaterdag zijn er ca. 100 mensen
geweest. Online hebben 161 mensen de
enquête ingevuld. De kaarten in de
brievenbus worden nog geteld! Deze
resultaten worden nu verzamelend en
hierover zullen ze een terugkoppeling
geven via de website www.vijverhofbergendal.nl en de nieuwsbrief (men
kan zich ook via de website inschrijven
voor deze nieuwsbrief.
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Vrijwilligersvacatures in de
gemeente Berg en Dal

Voedselbank
gaat verhuizen
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Het Vrijwilligerssteunpunt verzamelt
alle vacatures uit de gemeente en
bemiddelt potentiële vrijwilligers aan
organisaties.
Zorgboerderij
Oures
zoekt
chauffeurs die de deelnemers om
10.00 uur thuis ophalen en naar de
zorgboerderij brengen. Om 16:00 uur
worden de mensen weer naar huis
gebracht. Dit kan zijn in de hele
gemeente Berg en Dal, Nijmegen Oost
of Mook en Heumen.
De chauffeurs zijn van groot belang
omdat er voor deze doelgroep (mensen
met een lichte dementie of niet aangeboren hersenletsel) vaak persoonlijke
begeleiding nodig is die een taxibedrijf
niet kan bieden. Denk bijvoorbeeld aan
de achterdeur even checken of deze
afgesloten is of nog even mee zoeken
naar de juiste schoenen die aangetrokken moeten worden. Een vast vertrouwd gezicht die de deelnemer dan
krijgt - allemaal aspecten die voor deze
doelgroep heel waardevol zijn. Er is
altijd gelegenheid om een kop koffie
mee te drinken als je de deelnemer naar
de zorgboerderij toe brengt.

Om dit werk te kunnen doen moet je in
bezit zijn van een eigen auto en om
kunnen gaan met de doelgroep dementerende ouderen of mensen met NAH
(niet aangeboren hersenletsel).
Je krijgt een onkostenvergoeding van €
0,30 per gemaakte kilometer. Verder
maak je deel uit van een fijne groep
vrijwilligers die ook voor de zorgboerderij werkzaam zijn. Daarnaast heb je
te maken met dankbare mensen die het
fijn vinden als ze gehaald en gebracht
worden en mantelzorgers die het fijn
vinden dat ze ondersteund worden.
Lijkt dit je iets of wil je meer informatie? Bel met Marijke Theunissen op 0623 75 16 80 of stuur haar een mail
info@oures.nl.
Geïnspireerd geraakt?
Kijk voor leuke actuele vrijwillige
vacatures op
www.geldersehanden.nl/bergendal.
Staat er geen geschikte vacature voor je
bij maar wil je wel graag iets doen?
Neem dan contact op met Theo Zegers
via vspbergendal@fortewelzijn.nl of
06-28779192.

RepairCafé Groesbeek Virusvrij
alleen nog in juni
In de maanden juli en
augustus
is
het
Repaircafé gesloten.
Hopelijk kunnen we in
september weer open
op onze locatie op De
Paap.
U kunt dus in juni nog bij
RepairCafé Groesbeek
terecht voor de reparatie van apparaten.
Deze reparaties worden door de reparateurs thuis uitgevoerd. Hierbij kunt u
denken
aan
koffiezetapparaten
(Senseo!), stofzuigers, strijkijzers etc.,
maar ook aan (oudere) audioapparaten
zoals casettedecks en platenspelers.
Ook zijn er vrijwilligers met verstand
van computers. U kunt bij hen terecht
met uw smartphone, tablet, laptop of
desktop. Bij een ‘ouderwetse’ desktop
is het mogelijk om onderdelen te vervangen of bij te plaatsen, zoals een

harde schijf of een
videokaart. Wij adviseren u graag en zo mogelijk voeren wij dit ook
voor u uit.
N.B. De reparatie van
kleding etc. is op dit
moment niet mogelijk!
Wanneer u iets te repareren hebt moet u
dat per email aanmelden bij:
repaircafegroesbeek@gmail.com
In de mail vertelt u wat u te repareren
hebt en geeft u uw telefoonnummer.
Wij nemen contact op met onze reparateurs en kijken wie er tijd heeft om de
reparatie uit te voeren en bellen u terug.
Reparaties gebeuren onder de gebruikelijke voorwaarden, zoals oa. een vrijwillige bijdrage voor de reparatie. Deze
voorwaarden zijn te vinden op onze
Facebookpagina.

Martijn Saat nieuwe
coördinator Kulturhus Beek
Mijn naam is Martijn Saat. Ik ben sinds
1 maart coördinator bij het Kulturhus in
Beek. Ik kom zelf uit Ooij en daar
woon ik dan ook al 39 jaren lang. Beek
is niet geheel onbekend voor mij dus!
Ooit in een ver verleden zelfs mijn
MAVO afgerond hier in Beek! Naast
deze rol heb ik ook nog mijn eigen
marketing bureau (PuntenCo branding
en marketing) en samen met het team
kunnen wij hierin een mooie rol spelen
van communicatie tot coördinatie!
Samen met de vrijwilligers en alle
huurders willen wij het Kulturhus na
deze Corona tijden weer gaan laten
bruisen! We hopen dat we je eens
mogen ontmoeten op het terras. Mocht
het nou zo zijn dat je naast je studie een
bijbaantje zoekt in de horeca en in

Beek woont, geef mij dan even een belletje op 0640113624 of mail me op
martijn@puntenco.nl en kom eens kennis maken!

der Meulen, arts bij GGD GelderlandZuid, is blij met deze pilot: 'We merken
dat het binnen het huidige vaccinatieprogramma lastig is voor arbeidsmigranten om een vaccinatie-afspraak te
maken. Ze komen wel in aanmerking
volgens de landelijke vaccinatiestrategie van het RIVM, maar hebben moeite om afspraken te maken door taalbarrières. Door samenwerking met de uitzendbureaus kunnen we deze doelgroep in eigen taal informeren en uitnodigen voor een vaccinatie. We verwachten op termijn een groot deel van
de arbeidsmigranten in onze regio op
deze manier te bereiken.'
Als de proef slaagt, dan worden ook
andere uitzendorganisaties in de regio
benaderd. De arbeidsmigranten zijn
voor een groot deel afkomstig uit
Polen, Bulgarije en Roemenië. De
voorlichtingsinformatie is vertaald in
drie talen; Pools, Roemeens en Engels.

Geluk in Beweging
De pas opgerichte Maartens
Foundation is voortgekomen uit een
initiatief
van
de
Sint
Maartenskliniek. De foundation wil
revalidanten met een beperking aan
het bewegingsapparaat helpen om na
hun periode in het ziekenhuis hun
‘nieuwe’ leven op te pakken.
Hiervoor vormt het programma
Geluk in Beweging de leidraad. Het
indrukwekkende boek over dit programma wordt zaterdag 19 juni a.s.
officieel gelanceerd.
Het unieke programma Geluk in
Beweging van de Maartens Foundation
komt voort uit de kennis en ervaring
van revalidanten, artsen, therapeuten en
zorgmanagers. Voor dit programma
bundelden zij hun inzichten met die
van onder andere personal trainers,
sportwetenschappers en voedingsdeskundigen.
Drijvende krachten achter het programma zijn Rob Harmeling, directeur van
de Maartens Foundation en voormalig
profwielrenner, en Anne Gerritsma,
beleidsmedewerkster van de Sint
Maartenskliniek.
Het boek ‘Geluk in Beweging: actief in
het leven met een beperking’ is - net als
het programma – speciaal ontwikkeld

voor kinderen, jongeren en volwassenen die de rest van hun leven moeten
omgaan met hun lichamelijke beperking. Het boek biedt hen praktische en
persoonlijke wegwijzers, handvatten en
tips waarmee zij direct aan de slag kunnen.
Hoofdstukken die het boek een extra
bijzondere lading geven zijn de verhalen van revalidanten, zorgprofessionals,
deskundigen op verschillende gebieden, trainers, coaches en topsporters.
Ook bekende Nederlanders als onder
andere Bibian Mentel, Mart Smeets,
Wilfried de Jong, Barbara en Frits
Barend, Erik Scherder, Pieter van den
Hoogenband, Lucia Rijker, Erben
Wennemars en Louis van Gaal leverden
een bijdrage aan dit indrukwekkende
boek.

Stichting Vagebond

Longfonds
bedankt gulle
gevers

Meedenken en Doen ten behoeve
van Dak- en Thuislozen

Namens Longfonds heel hartelijk dank
voor uw gulle gift, ondanks corona, aan
collectanten in Beek en andere regio's
afgelopen mei.
Organisator Nicole Aarts

Meditatie
in de Refter
UBBERGEN. Vanaf 30 juni geeft Evert
van de Ven weer wekelijkse meditatie
in de bibliotheek van de Refter in
Ubbergen.
Tijd en ruimte om vanuit je briljante
hoofd in je fantastische lichaam te landen; muziek, beweging, meditatie,
adem- en lichaamswerk & vragen en
praktische antwoorden voor een bewuster leven, in lijn met wat je werkelijk
nodig hebt om je handelen in harmonie
te brengen met je leven.
Elke woensdagmiddag 13.00 tot 14.15
Lokatie: De Refter, Rijksstraatweg 37,
Ubergen

GGD start met proef vaccinatie
voor arbeidsmigranten
GGD Gelderland-Zuid is 10 juni
gestart met een proef voor vaccinatie
van arbeidsmigranten. Zo’n 50
arbeidsmigranten kregen op de vaccinatielocatie in Tiel hun eerste prik
met het Pfizervaccin.
Dit gebeurt in samenspraak met de uitzendorganisaties waarvoor zij werken.
De vaccinatie vindt op vrijwillige basis
plaats. Arbeidsmigranten van alle leeftijden kunnen zich aanmelden, maar
worden pas uitgenodigd als zij aan de
beurt zijn volgens de landelijke vaccinatiestrategie.
De GGD onderneemt op dit moment
acties om specifieke doelgroepen bij
wie de vaccinatiebereidheid achterblijft
apart te benaderen. Zo worden onder
meer ook de dak- en thuislozen nu
benaderd om zich te laten vaccineren.
In dit kader wordt ook met de uitzendbureaus overlegd hoe arbeidsmigranten
het beste worden bereikt. Martijn van

Na een aantal jaren gastvrijheid te hebben genoten van Pluryn, gaat de
Voedselbank Groesbeek e.o. deze
maand verhuizen naar de Pannenstraat
29 te Groesbeek. Een gedwongen stap,
want het Pluryn-gebouw aan de
Zevenheuvelenweg is verkocht aan een
projectontwikkelaar. Het nieuwe pand,
een voormalige slachterij, is de afgelopen maanden ingrijpend aangepast aan
de wensen van de voedselbank. De aanpassingskosten konden worden betaald
uit de gulle bijdragen van een aantal
particuliere sponsoren; hun bijdragen
geven vertrouwen dat de huur de
komende jaren betaald kan worden.
Een verhuisteam met enkele enthousiaste vrijwilligers heeft vele uren
gestoken in o.a. het verlagen van de
plafonds en het brandveilig maken van
de ruimte. Het resultaat is een opslagen een uitgifteruimte die optimaal voldoet aan de eisen van zowel externe
instanties als van de voedselbank zelf.
Op 16 juni wordt het gebouw in
gebruik genomen door de vrijwilligers,
op 18 juni vindt er voor de eerste maal
voedseluitgifte plaats. Voor de sponsors
zal een aparte bijeenkomst met rondleiding worden georganiseerd.
Wilt u ook doneren, dan kan dat snel en
gemakkelijk via de website van de
voedselbank www.voedselbankgroesbeek.nl/geld-doneren.

Maartens Foundation presenteert haar boek

“Ik bied je mijn 25 jaar ervaring als life
coach; liefdevolle vriendelijkheid,
humor, begeleiding en heldere en compassievolle inzichten bij het vinden van
de antwoorden op je levensvragen.
Misschien krijg je niet altijd wat je wilt,
maar ik ben er zeker van dat je zult krijgen wat je nodig hebt.”

De Stichting Vagebond behartigt de
belangen van Dak- en Thuislozen.
Organiseert een interessante wandeling
in Nijmegen en probeert op gemeentelijk en landelijk niveau iets te betekenen voor deze groep. Een groep welke
rond Nijmegen 300 mensen groot is.
En niemand is blij met zijn leven op
straat! Een klein deel is verslaafd, het
grootste deel serieus op zoek naar een
vast dak boven het hoofd.
Vagebond is een professionele groep
vrijwilligers met de behoefte aan uitbreiding. Heb je een paar uur per week
tijd (meer hoeft echt niet), kun je netwerken en wil je bijvoorbeeld de
spreekbuis zijn naar de gemeente? Dan

ben je van harte welkom. Ben je organisatorisch bekwaam, dan kun je ons
op veel punten helpen. Handjes, we
hebben veel handjes nodig.
Wil je ons media-team versterken en zo
ervaring opdoen? Er loopt een scholenproject waar we on the spot voorlichting geven hoe te voorkomen dat je
dakloos wordt aan de ene kant en waarom de situatie van de huidige daklozen
zo treurig is. Heb je ervaring in filmwerk, vindt je het leuk te monteren,
neem gerust contact met ons op.
Bel naar telefoonnummer +31 6
40645264
of
mail
naar
weedareus@hotmail.com

Wandelen op Woensdag in Groesbeek
Meerculturenwandeling, méér dan wandelen alleen!
“Kleine boot. Boot voor vijftien mensen, misschien twintig.
Boot vol, vijftig mensen. Gevaarlijk.
Ja, angstig. Varen in nacht, van Turkije naar Griekenland.”
Mohammed vertelt wat het heeft gekost. Veel geld en spanning. Daar schrik je van.
“Alle mensen in boot bidden. Allah, God, help.”
Vrolijk lachend: “God help. Ik hier!”
In Syrië was hij niet veilig. Alles liet hij achter. Een moeilijke en verdrietige beslissing. In die donkere nacht op dat
Griekse strand barstte zijn hart bijna uit zijn lijf van dankbaarheid en blijheid. Veilig! Zijn reis ging verder. Naar
Nederland. Auto in, auto uit. Ritten voor woekerprijzen. Zijn
vrouw en zoontje volgden later. Al bijna zes jaar woont hij
in Groesbeek. “Ja, is goed hier.” Maar hij mist familie, vrienden en werk.
Met plezier doet hij vrijwilligerswerk op het Montessori collega in Groesbeek en als het maar even kan wandelt hij mee
met Wandelen op Woensdag in Groesbeek. Naast dat hij
daardoor de Groesbeekse bossen meer leert kennen wordt er
ook volop met elkaar gepraat en zijn Nederlands aangevuld
en gecorrigeerd als dat nodig is. Mohammed wil graag vast
werk. Wilt/kunt u hem verder helpen? Bel dan met: Farnosh
Amini van Agile Welzijn: 06 36574892.
Wandelt u mee? En vraagt u uw buurtgenoot die in een ander

land is geboren dan ook mee?
Iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. Vertrekpunt
Hoflaan 1a. Groesbeek. Welkom! www.agile-welzijn.nl
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Juni maand van de Open Tuinen in Berg en Dal
Op zaterdag 19 en zondag 20 juni zijn
6 tuinen, verspreid over de hele
gemeente, gratis open voor bezoekers
van 11.00 tot 17.00 uur.
Iedereen die wil genieten, inspiratie
zoekt, andermans kunst wil bewonderen is welkom! We houden ons wel aan
de dan geldende corona maatregelen.
De tuinen variëren in grootte en aanleg,
maar de tuiniers zijn bevlogen en trots.
Dit jaar is het thema “de Levende

Sterrenstof
Vier de midzomeravond in de Hortus
19 juni 19.30 tot 22.30
Een ode aan de langste dag. De zon
staat op het hoogste punt en de natuur is
krachtig en barst van de energie en vitaliteit. We vieren dit met een sfeervol
programma in de Hortus Theetuin.
Proef de avondsfeer in de Hortus.
Luister naar verhalen, bewonder kunstwerken, volg de sterrenkundige naar de
sterrenstof, of laat je rondleiden langs
geurende planten en avondgeluiden. En
geniet op het terras.
Alles vindt plaats binnen de coronanormen, met vaste aantallen mensen per
activiteit (totaal 50) en vaste zitplaatsen of looproutes
Garandeer voor €1,- je plaats via de
website: www.hortusnijmegn.nl
Voor de activiteiten kun je je opgeven
in de Theetuin en vol is vol.
Geef wat het je waard is en betaal met
pin.

Tuin”: een tuin waar het voor mensen
en dieren goed toeven is.
De variatie is groot: cottage tuinen,
ecologische moestuinen, schaduwrijke
tuinen en kleurrijke paradijzen.
Ook in andere gemeenten in en rond
Nijmegen kunnen tuinen bezocht worden. Bij de deelnemende tuinen kan
een folder meegenomen worden waar
alle tuinen in vermeld staan.
Ook op www.nijmegen.groei.nl staan
alle tuinen met foto’s en beschrijving.
De deelnemende tuinen
Gemeente Berg en Dal:

in

Berg en Dal
1200 m², kleurrijke siertuin, moestuin
en boomgaard met tentoonstellingen
van aquarellen van Maria Faassen.
Zondag open
“ De Hoek” Klappeijenpad 2, 6571
BB Berg en Dal
Perceel van 1400 m² uitkijkend op
schapenwei met sier-moes en fruittuin.
Veel potplanten en zelf gezaaide bijzonderheden.
Zondag open.

de

Tuin van Erna Gerrits,Toon van
Iperen & Loes Kraaijvanger, Hogewaldseweg 4, 6562KS Groesbeek
Uniek gelegen (thee)tuin met aandacht
voor ontmoeten en verstilling.
Zondag open
Kloostertuin van Park Mariëndaal,
Achter Gasterij Het Groeske vlakbij
het Marktplein
Oude kloostermoestuin in ere hersteld
met bijzondere groenten en een
Mariagrotje.
Alleen zaterdag tot 16.00.
“De Elfenbank” , Maria en Wim
Peters, Klappeijenpad 14, 6571 BB
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Boom omgevallen langs
stuwwal Nieuwe Ubbergseweg
Afgelopen zondagmiddag omstreeks
13.30 uur is op de Nieuwe
Ubbergseweg te Nijmegen een grote
boom omgevallen waardoor de gehele
rijbaan versperd werd. Sander Joosten
uit Beek zag het gebeuren en kon zich
nog net in veiligheid stellen. Het
gebeurde zo snel, dat de boom in 3
seconden op de grond lag.
De Nijmeegse brandweer kwam ter
plaatse en zag dat het voor hen te veel
werk was om de boom te vellen en heb-

ben het overgedragen aan gemeentewerken van de gemeente Nijmegen,
zodat de brandweer zelf weer inzet baar
was voor andere dingen. Ze hebben de
plek met lint afgezet.
Overigens was de gemeente aan het
begin van de avond nog niet geweest
om de boom te verwijderen, zodat de
fietsers nog steeds door de berm moesten. De boom stond in de stuwwal. Er
deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Samen een tuin, Ron Does
Kasteelselaan 4 en 6, 6574 AJ
Ubbergen (za en zo)
Engelse geïnspireerde cottagetuin
tegen de heuvel aan, met verassend
beplante hoekjes en kippen. Zaterdag
èn zondag open
“Ooijse Velt’ tussen Kerkdijk 8 en 10,
6576 CE Ooij
Groot ecologisch bloemen- en moestuincomplex met 32 tuinen en wat lekkers.
Ecologisch moes- en bloementuincomplex van 1,7 ha groot waar een versnapering op u wacht. Parkeren op de dijk
of in de omgeving en niet voor toegangshek a.u.b.
Zondag open.

Meer klaprozen
Er zijn dit jaar meer klaprozen te bewonderen in de Nederlandse bermen dan voorgaande jaren, zo ook hier in Groesbeek. De recente hete zomers hebben de meeste concurrenten van de klaproos buiten spel gezet. Door aanhoudende droogte
kwamen zaden van andere bloemen niet meer uit, waardoor er meer ruimte ontstond voor het klaprooszaad om te ontkiemen.
Foto: Henk Baron

Foto: Henk Baron

Een zonnige zondagmiddag

Hortus Nijmegen, d'Almarasweg 22d
6525 DW Nijmegen, Tel: 024 - 785
3871
www.hortusnijmegen.nl contact@hortusnijmegen.nl

Contactavond
bij Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is een vereniging.
Een club waar je lid van kunt worden
en bij kunt horen. Iedere provincie
heeft dan ook een ledencommissie. Zij
hebben contact met de leden en kunnen
vragen en standpunten inbrengen in de
ledenvergadering.
In het Rijk van Nijmegen beheert
Natuurmonumenten gebieden als
Heumensoord, Landgoed Mookerheide, Mookerheide en Sint-Jansberg.
Samen met de boswachters van de
werkorganisatie organiseert de ledencommissie geregeld een contactavond
in het Rijk van Nijmegen. Daarin geeft
de boswachter uitleg over de werkzaamheden van Natuurmonumenten,
zoomen we in op de issues uit de ledenraad en is er vaak een interessante korte
lezing over een onderwerp dat actueel
is.
Op 24 juni organiseert Natuurmonumenten (dit keer een online) weer een
contactavond. Tijdens deze avond
wordt je weer helemaal bijgepraat over
de ontwikkelingen bij Natuurmonumenten in het Rijk van Nijmegen.
Graag nodigt Natuurmonumenten je uit
voor de bijeenkomst van de contactgroep Rijk van Nijmegen die plaats zal
vinden op 24 juni 2021 van 19.30 uur
tot ongeveer 21.30 uur via een online
teams vergadering.
Natuurmonumenten gaat je deze avond
meenemen met diverse onderwerpen.
Zo krijg je de laatste informatie van de
ledenraad. Zoomen we in op de lopende campagne. Een van de boswachters
zal het laatste nieuws uit de beheereenheid laten passeren. Ecoloog boswachter Jan van Mierlo zal een verhaal houden over droogte en klimaatverandering. Al met al staat je een informatieve
en interessante avond te wachten.
Ook interesse in deze avond? Dan is het
mogelijk je aan te melden bij boswachter Lieke de Grunt, rijkvannijmegen@natuurmonumenten.nl. Ook met
vragen over deze avond kun je bij haar
terecht. Aanmelden kan tot 21 juni. Wij
zullen na 21 juni de link voor Teams
delen, met daarbij de informatie over
het inloggen, zodat je de avond goed
kunt volgen.

Zomerse taferelen aan de Kolk (de Wilhelminaplas) te Ooij.

Tijd voor een camping in Ooij?
Er lijkt behoefte te zijn aan een camperplaats in Ooij. Afgelopen vrijdagavond vertoefde er een aantal toeristen met hun campers langs de Erlecomse Dam.
Foto: Henk Baron

Paarden zoeken wat verkoeling bij de Oude Waal, onder toeziend oog van enkele
toeristen
Foto’s: Henk Baron

De ooievaars
Eind mei fotografeerde Ton Rutten een aantal ooieversnesten in de Ooijpolder met
zijn drone. Links is het nest te zien bij Oortjeshekken en rechts zie je het nest bij
de Thornsche Molen.
Foto’s: Ton Rutten

Pioenrozenseizoen bij
Schuurman in Ooij begonnen
Zondag 30 mei is de
verkoop van pioenrozen bij de familie
Schuurman aan de
Kruisstraat in Ooij van
start
gegaan.
Aanvankelijk kon er
slechts mondjesmaat
geplukt worden, maar
het mooie weer van de
laatste dagen heeft er
voor gezorgd dat er nu
weer volop pioenrozen
te koop staan. De
pioenrozen zijn laat dit
De eerste pioenrozen zoals ze er zondag 30 mei bij
jaar, omdat het weer
Foto: Henk Baron
niet mee wilde werken. stonden
Vorig jaar in deze tijd
was het seizoen al weer voorbij. Maar nu kan er weer volop genoten worden.
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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.
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
CHRISTUS IN
DE PASTORIETUIN
Op woensdag 9
juni j.l. is het
beeld van de heilige Johannes de
Deo van bij de
ingang van het
Gasthuis
verplaatst naar de
pastorietuin in de
Schoolstraat aan
de achterkant van
het Gasthuis en
wel naast de
Mariakapel. Dit is gebeurd op verzoek
van het Gasthuis en in overleg met het
kerkbestuur. Het is goed dat dit beeld
behouden blijft voor Millingen en dat
het zelfs heel dicht bij het Gasthuis
blijft, voor het eerst gekeerd naar het
Gasthuis, als om over het Gasthuis te
blijven waken. De verplaatsing is vakkundig gedaan door aannemingsbedrijf
Spann-Eerden uit Millingen. Sokkel en
beeld(en) zijn reeds grondig gereinigd
en zullen zo goed mogelijk opgeknapt
worden
Op 15 november 1904 begonnen de
zusters van Julie Postel in Millingen
aan de Rijn, en wel met Sint Jan de Deo
als gasthuis en ziekenhuis. Van 12
november 1944 tot 24 mei 1945 was de
evacuatie naar Harreveld. Op 1 maart
1962 werd begonnen met wijkverpleging en vanaf 1 mei 1962 met de kleuterschool en het Lager Onderwijs. In
2006 nam de communiteit afscheid van
Millingen, na ruim 100 jaar.
Het beeld stelt de heilige Johannes de
Deo (1495-1550) voor. Die naam betekent Jan van God. Die naam heeft hij te
danken aan de laatste 11 jaar van zijn
leven, toen God in zijn leven kwam,
juist in zieken en armen. In de zieke die
door Jan in zijn armen wordt gedragen,
herken je meteen het gezicht van Jezus
Christus. Van Hem zijn de woorden
bekend: Wat je aan de minsten van mijn
broeders en zusters hebt gedaan, heb je
aan Mij gedaan (Matteüs 25, 40). Dit
beeld is dus eigenlijk ook een
Christusbeeld. Wie weet, worden we
geïnspireerd tot een beetje meer menselijkheid in onze wereld, als we voorbijkomen aan dit beeld. Bij Jan ‘viel
het kwartje’ toen hij 44 jaar was.
Mensen kenden hem niet meer terug.
Ze noemden hem voortaan Jan van
God.
Mogelijk is God, is Christus voor u niet
in beeld. Maar in onze zorg en aandacht
voor mensen die ons nodig hebben,
kunnen we Christus dus ontmoeten,
zoals Jan van God en velen in zijn
geest. In het uitgemergelde lichaam van
deze zieke kunnen we zeker ook de
kerk zien, die lichaam van Christus
wordt genoemd, maar ook állen die het
moeilijk hebben. Herstel en genezing is

Gelegenheid voor
gebed en kaarsje:
Leuth Mariakapel elke
dag 9.00-17.00 uur
Beek Mariakapel Grote
Bartholomaeus elke dag
9.30-17.30 uur
Beek kapel kerkhof elke
dag
Millingen dagkapel elke
dag 9.00-17.00 uur
Millingen Fatimakapel,
Schoolstraat 4, elke dag

Foto: Erik Hell
mogelijk. We hoeven maar door Hem
geraakt te worden. Ieder heeft daarin
zijn of haar eigen weg. Er zijn evenzovele wegen naar God als dat er mensen
zijn…
BLOEMSCHIKKEN MILLINGEN
De bloemschikgroep kerk Millingen
verwelkomt graag een paar nieuwe
mensen (man/vrouw) voor het sieren
van de kerk. Een paar oudere leden zijn
onlangs gestopt. Hebt u interesse,
neemt u dan contact op met Thea
Onstein, 0481-432444.
VELE HANDEN MAKEN LICHT
WERK, OOK IN DE KERK!
En het is ook gewoon gezellig!
Voor een levende parochiegemeenschap is het kerkgebouw van grote
waarde. Vier keer per jaar helpt een
groep vrijwilligers een aantal uren met
het schoonmaken van de kerk in
Millingen. U kunt hierbij bijvoorbeeld
denken aan ramen zemen, spinrag verwijderen, stofzuigen, koper poetsen.
Zaterdag 3 juli is onze volgende
afspraak. Deze keer zullen we ook het
onkruid rondom de kerk verwijderen!
Om 10:00 uur starten we in de ontmoetingsruimte met instructie door ervaringsdeskundigen en taakverdeling.
Aanmelden is niet noodzakelijk, wel
handig: liannevanderburgt@gmail.com
NB: mannen zijn ook heel welkom!
MISBOEKJES
VOOR
LIVESTREAM THUIS BEZORGD
In onze parochie wordt de eucharistieviering van elke donderdag 9.00 uur,
vrijdag 9.00 uur, zaterdag 9.00 uur en
zondag 10.30 uur via livestream (youtube, zoekwoord ‘kerk Millingen’) live
uitgezonden, maar kan ook later op de
dag op uw eigen tijd gevolgd worden.
Als u een Misboekje hierbij op prijs
stelt, kunt u contact opnemen met
Brigit van Raaij, telefoon 0623304932.
Zij zal u graag een Misboekje aanreiken. Voor de viering door de week is
een standaard Mis- en gezangenboekje
beschikbaar, voor de zondag een zondagsboekje.

PAROCHIEBLAD ONTVANGEN
Wilt u het parochieblad ontvangen, bij
u in de brievenbus en/of digitaal, dan
dient u dit door te geven: Schoolstraat
21, 6579 AN Kekerdom of
m.g.b.oosterwijk@gmail.com.
Uiteraard kunt u het parochieblad ook
lezen op onze website.
H. MISSEN EN MISINTENTIES
Woensdag 16 juni 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus; 2 Kor.9,6-11,
ps.112,1-4.9, Mt.6,1-6.16-18.
Donderdag 17 juni 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. 2 Kor.11,1-11, ps.111,1-4.78, Mt.6,7-15.
Vrijdag 18 juni 09.00 uur H. Mis
Millingen: 2 Kor.11,18.21b. ps.34,2-7,
Mt.6,19-23.
Zaterdag 19 juni 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed ; 2 Kor.12,1-10, ps.34,8-13,
Mt.6,24-34.
Zaterdag 19 juni 17.00 uur H. Mis
Beek (orgel en voorzang) – 12e zondag
door het jaar B: Job.38,1.8-11,
ps.107,23-26.28.31, 2 Kor.5,14-17,
Mc.4,35-41.
Henny Pijnenburg, Thea en Bert van
der Heide,
Zaterdag 19 juni 19.00 uur H. Mis Ooij
(orgel en voorzang) (zie boven)
Wilma Donderwinkel–ten Haaff,
Overleden ouders van den Brink–
Lentjes, Mini, Wim, Rigo; Overleden
ouders Leenders–Tissen, Piet, Patrick,
Marcel, Overleden ouders Verriet–van
Steen, Leo, Wim, Lies, Wim van den
Brink, Erlecom, Jo Delsink, Henk van
de Ven, Ouders, Schoonouders en
Familie.
Zondag 20 juni 10.30 uur H. Mis
Millingen (deel Familiekoor) (zie
boven) – met vormelingen en toediening van Vormsel aan twee van hen
Nol Driessen, Ben Engelen (verjaardag) Truus Gesthuizen-Berns en ouders
Berns-Gerritsen, Henny Janssen.
Dinsdag 22 juni 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Gen.13,2.5-18,
ps.15,2-5, Mt.7,6.12-14.
Woensdag 23 juni 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus: Gen.15,112.17-18, ps.105,1-4.6-9, Mt.7,15-20.
Donderdag 24 juni 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Jes.49,1-6, ps.139,1-3.1315, Hand.13,22-26, Lc.1,57-66.80.
Vrijdag 25 juni 09.00 uur H. Mis
Millingen;
Gen.17,1.9-10.15-22,
ps.128,1-5, Mt.8,1-4.
Zaterdag 26 juni 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed ; Gen.18,1-15, Lc.1,46-50.53-55,
Mt.8,5-17.
Zaterdag 26 juni 19.00 uur H. Mis Ooij
(orgel en voorzang) – 13e zondag door
het jaar B: Wijsheid,1,13-15;2,23-24,
Ps.30,2-4.5-6.11-12a.13b, 2
Kor.
8,7.9.13.15, Mc.5,21-43 of 21.24.35b43.
Wilma Donderwinkel–ten Haaff, Tonny
Reijnen–van Wijck, Ronald Rikken.
Zondag 27 juni 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel en voorzang) (zie
boven)
Dinsdag 29 juni 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth; Hand.12,1-11,
ps.34,2-9,
2
Tim.4,6-8.17-18,
Mt.16,13-19.

Kerkklok in
De Horst
luidde weer
Voor het eerst sinds maanden is de
kerkklok in De Horst op zaterdag 5 juni
weer geluid bij een begrafenis.
Dat heeft de familie en de mensen in
De Horst goed gedaan.

Zingen in de buitenlucht:
Taizéviering 25 juni in Beek
BEEK. Samen met andere
mensen zingen en stil zijn op
een prachtige buitenlocatie:
dat kan op 25 juni in de kapel
van het RK kerkhof op de
Kerkberg in Beek-Ubbergen.
Een Taizéviering is voor
iedereen. Kenmerkend is het
herhalend zingen van mooie
meditatieve liederen die
afgewisseld worden met
korte stiltes en gedichten of
overdenkingen. Ben je eenmaal bij een Taizéviering
geweest dan kom je waarschijnlijk ook naar een volgende viering. Veel mensen
vinden de vieringen rustgevend en ontspannen.
Het thema van deze avond is Nieuw
Begin. Want zo voelt het: we mogen
opnieuw beginnen. De sociale contacten, het leven van vóór corona komt
langzamerhand weer een beetje op
gang. En daar kijken wij naar uit en
daar zijn wij dankbaar voor!
De viering start om 19.30 uur en duurt
ongeveer één uur. Als u of jij wilt
komen zingen, meld je dan vooraf per

email aan bij jvanderzande8@upcmail.nl met naam, telefoonnummer en
aantal personen (uit 1 huishouden?). En
fijn als je je ook afmeldt, als je die dag
toch niet aanwezig kunt zijn. Dan kunnen we de 20 plaatsen optimaal benutten. Op Facebook kun je nieuws over
de Taizévieringen in de gaten houden.
Volg dan de pagina van Taizévieringen
Kleine Bartholomeuskerk BeekUbbergen.

Verhalen over de historie van de
Protestantse Kerk Groesbeek
Net als in voorgaande
jaren stelt de PKNgemeente in Groesbeek haar historische
gebouw in de zomermaanden weer open
voor het publiek:
inwoners, mensen uit
de regio en passanten.
Iedere vrijdagmiddag
van 14.00-16.00 uur
staat de deur van het
gebouw
aan
de
Kerkstraat
18
in
Groesbeek weer open.
U bent van harte wel- Protestantse kerk met begraafplaats.
Foto: Jannie Schaapman
kom. Onze gastvrouwen en –heren leiden u
graag rond en vertellen u over het van haar schilderworkshops en muzikagebouw met haar rijke geschiedenis. le activiteiten. Zoals zij zelf zegt:
Zo zijn er diverse panelen te bewonde- “Schilderen en muziek zijn mijn pasren over de geschiedenis van de kerk. sies ik vind het leuk om je hierin mee te
Of bezoek het prachtig onderhouden nemen.” Laat u zich verrassen door
kerkhof met enkele historische graven, haar kleurrijke werk. Het is een bijzoneen urnenwand en de gedenkboom. dere tentoonstelling.
Uiteraard kunt u ook gewoon plaatsne- Ten overvloede: bij de kerkopenstelling
men om te mediteren, voor een gebed, gelden ook hygiëneregels als handen
voor een gesprek of om te luisteren ontsmetten en afstand houden.
naar –meestal levende- muziek.
De komende weken wordt steeds een
Of kijken naar kunst. Deze zomer zijn vraag gesteld. Het antwoord kunt u tijdrie kunstenaars bereid gevonden om dens een rondleiding te horen krijgen.
hun werk in onze kerk te tonen. In de Vraag van de week: Wanneer werd
maand juni exposeert de Groesbeekse de kerk gerestaureerd? Wat was de
kunstenares Mariëlle Poelen, bekend voornaamste wijziging?

Zacht zitten… dankzij de kerk!
GROESBEEK. Dat De Treffers graag
en breed samenwerkt is wel bekend.
Om die reden toog voorzitter Theo
Jochoms een aantal maanden geleden
voor kennismaking naar de relatief
nieuwe pastoraal werker voor
Groesbeek, Peter Pot. Het was een interessant gesprek met de pastor, die in
zijn vrije tijd ook als voetbalscheidsrechter actief is. Dat er snel daarna al
samengewerkt ging worden was door
beide heren toen nog niet in te schatten.
Bij De Treffers wordt op dit moment
een terras ingericht als ‘Coffee To Goterras’. Daar kunnen bezoekers onder
het genot van een consumptie vanaf het

terras de wedstrijden en trainingen van
de jeugd volgen. De harde betontrap is
dan de enige plek waar je op kan zitten.
Intern werd het idee geopperd om daarvoor kussens aan te schaffen om op te
zitten. Ze zouden moeten lijken op de
smalle knielkussentjes die in de kerk
worden gebruikt. Dat kwam Theo
Jochoms ter oren en hij belde met
Peter. Als snel schoot Peter te hulp en
stelde de kussens ter beschikking totdat
ze niet meer nodig zijn. Waar een kennismakingsgesprek onverwacht al niet
toe kan leiden. De Treffers is pastor
Peter Pot en uiteraard de parochie H.H.
Cosmas en Damianus dankbaar voor
het uitlenen van de kussens.

V.l.n.r.: Pastor Peter Pot, koster Piërre Ronden en voorzitter Theo Jochoms
Foto: Marco Schoofs
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Nieuws uit Nijmegen
Frits, Sander en Thomas lopen naar huis!
Van het Radboudumc naar Papendrecht 120 km

Ook museum De Bastei opende
op 5 juni voor het eerst zijn deuren na een half jaar sluiting. De
eerste bezoekers stonden om tien
uur te trappelen om naar binnen
te mogen. Directeur Hans
Hooijmaijers verwelkomde hen
met een mooie bos bloemen. “Ik
ben heel blij dat we weer bezoekers mogen ontvangen. Na mijn
aantreden afgelopen november
sloot het museum bijna direct.
Super dat er weer bezoekers
door het museum lopen!”

Hij was nog maar 14 toen Sander van Loon in 2012 te
horen kreeg dat er tumoren op zijn zenuwen groeiden.
Sindsdien onderging hij al drie zware operaties. Na de
operaties kon Sander bijna niet meer lopen. Nu wandelt
hij samen met zijn vader en broer maar liefst 120 kilometer om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker.
‘We weten hoe belangrijk onderzoek is. Behandelmethodes
die er nu zijn bestonden tien jaar geleden niet eens. Als het
niet voor mezelf is, dan voor alle anderen die ooit een
behandeling moeten ondergaan’’ zegt Sander.
Artsen zwaaien ze uit
De familie van Loon, bestaande uit Frits, Sander en Thomas,
startte hun tocht op vrijdag 4 juni in Nijmegen. Om 08 uur ’s
ochtends. Vanaf de hoofdingang van het Radboudumc, waar
ze werden uitgezwaaid door zijn arts prof. dr. Carla van
Herpen en andere teamleden. Op zaterdag 5 juni was de
tweede etappe van Tiel naar Gorinchem en op zondag 6 juni
de derde : van Gorinchem naar Papendrecht. De route die ze
zo vaak met de auto hebben afgelegd. Maar dan andersom.
Wandelen voor zeldzame vorm van kanker
Familie van Loon wandelt al een paar jaar als team FST
(Forever Strong Together) de Nijmeegse Vierdaagse om geld
op te halen voor de zeldzame vorm neurofibromatose type 2,
de officiële benaming van de ziekte van Sander. De oudste
zoon van de familie wordt hiervoor behandeld in het
Radboudumc. “Omdat zijn toekomst onzeker is, hebben we
besloten om samen de grenzen op te zoeken en nog te genieten alle mooie momenten onderweg tijdens onze wandelingen” zegt Frits van Loon. “Hoe zwaar het wandelen soms
ook gaat!”
Stapje voor stapje
Nadat Sander heeft ervaren hoe het is om niet meer te kunnen lopen, is hij stapje voor stapje verder gegaan. Elke dag
een stukje verder. In 2019 werd de Nijmeegse Vierdaagse

Een nieuw boek:

uitgelopen en werd er geld gedoneerd aan het Radboud
Oncologie Fonds. Ook dit jaar komen ze hiervoor in actie
met hun eigen sponsor solo wandeltocht, waarbij de teller al
op ruim 5800 euro staat: https://radboudoncologiefonds.
voorradboudfonds.nl/actie/teamfst
“We weten niet hoe de toekomst zal zijn, maar al wandelend
halen we geld op voor de ziekte die Sander treft.
Ondertussen genieten we van deze speciale tocht die we zo
vaak hebben gereden met de auto. Van het ziekenhuis naar
huis, 120 km, soms balancerend tussen wanhoop en hoop.
Door onze actie willen we de toekomst voor kankerpatiënten
verbeteren’’.
Thuiskomen met een gouden medaille
Uiteraard verdient zo’n bijzondere inspanning een blijvende
herinnering. Door Carla van Herpen (hoogleraar Rare
Cancers Radboudumc) zijn ze zondag 6 juni met alle egards
thuis in Papendrecht ontvangen en kreeg ieder een welverdiende medaille opgespeld!

De Geschiedenis van de Grotestraat

Zojuist is verschenen het boek ‘Van
Blauwe Steen tot Kraanpoort’, de
geschiedenis van de Grotestraat.
Geschreven door de Nijmeegse auteurs
en historici René van Hoften en Hans
Wegman. Het boek is deel twee in de
reeks Oud-Nijmegen.
Voor de argeloze wandelaar van tegenwoordig is de Grotestraat één van de
straten die vanaf de Grote Markt afdalen naar de Waalkade. In vroeger eeuwen was het één van de vier hoofdstraten van de stad, met Burchtstraat,
Lange Hezelstraat en Broerstraat. Er
woonden burgemeesters en notabelen,
er waren toonaangevende herbergen,
waar je de hertog kon aantreffen, het
was de hoofdader van de Benedenstad.
Het was een onderdeel van de
Nijmeegse jodenbuurt, paardenkarren
stuiterden er naar beneden en kinderen

vonden het geweldig er ’s winters sleetje te rijden. Later
telde de straat tientallen winkels en bedrijven, zoals drukkerijen en uitgevers. Zowel
aan de bovenkant als aan de
onderkant lagen gerenommeerde cafés en herbergen: de
Oude Toelast, de Eenhoorn,
Dollars en Extase. Na het verval en de afbraak in de vorige
eeuw is er rond 1980 nieuw
elan ontstaan. Nieuwbouw in
het oude stratenpatroon. De
auteurs nemen je mee, van
boven naar de beneden langs de
Grotestraat en weer terug, en trakteren
je ondertussen op zeshonderd jaar
Benedenstadse verhalen over smokkelhandel, illegaliteit en kolonialen. Het
boek heeft meer dan 100 mooie foto’s

en afbeeldingen waaronder een aantal
van fotograaf Hans van Meteren en is
professioneel opgemaakt door Ingrid
Sewpersad. Het boek is verkrijgbaar bij
de Nijmeegse boekhandels Dekker van
de Vegt en Roelants en kost € 7.50.

Er wordt alleen op afspraak gewandeld. We mogen wandelen
met maximaal drie deelnemers op anderhalve meter afstand.
Mochten mensen uit dezelfde 'bubbel' komen, dan kunnen er
drie 'bubbels' (van ieder twee personen) meewandelen, zes
mensen in totaal dus. Als er op de aangevraagde tijd meer
mensen willen wandelen dan toegestaan, en er zijn meerdere
gidsen beschikbaar, dan wordt er vaker gelopen.
Er wordt ook gewandeld als zich maar één persoon heeft
aangemeld.
De gids staat buiten, vóór de bibliotheek, op de afgesproken
tijd klaar om met u te wandelen.
Belangstellenden kunnen bij het Poëziecentrum minimaal 24
uur te voren via 0653856040 of poëziecentrumnederland@gmail.com. een wandeling aanvragen.
Een wandeling kost € 10, voor papieren gedichtenbundel én
gids.

Collin Hoeve brengt een ode aan de ochtend
Hoe muziek, beeld en kunst samenkomen
De Nijmeegse singer-songwriter
Collin Hoeve (37) heeft tijdens de
corona-crisis niet stilgezeten. Op 4
juni kwam zijn nieuwe single uit,

COLOFON
NIJMEGEN OOST:
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genaamd Hymne For The Morning,
dat het eerste deel is van een zesluik
van liedjes die samen zijn nieuwe
album vormen. Voor ieder lied is er
ook een videoclip opgenomen die
samengevoegd kunnen worden tot
een korte film.
Bij eerdere albums werkte Collin
Hoeve al samen met de beeldend kunstenares Yolet Luijendijk om de boodschap van mijn muziek te ondersteunen
met beeld. Dit keer gaat hij nog een
stapje verder door de handen ineen te
slaan met regisseur Koen Gijsman en
cinematograaf Max Schonenberg om
het hele album te voorzien van filmbeelden. Dankzij een succesvolle
crowdfunding via het VoorDeKunst

De vroege gasten mochten ook
een stuk appeltaart eten op het
terras van DROOM! de Bastei. Met een
prachtig uitzicht over de Waal, de brug
en de uiterwaarden is dit mooiste terras
van Nijmegen ook weer open.
De Bastei opent direct met een nieuwe
tentoonstelling: De Kunst van het
Verdedigen. Daarin maakt de bezoeker
kennis met de Gelderse politieke verhoudingen in de zestiende eeuw. Je ontdekt waarom de Nijmegenaren bijna
500 jaar geleden een bastei als verdedigingstoren bouwden. De prachtige
maquette van deze bastei, een interactief kanon en een spannende virtuele

reis brengen het zestiende-eeuwse
Nijmegen tot leven.
Vanwege de coronamaatregelen zijn
kaartjes voor het museum alleen online
te bestellen via debastei.nl/tickets.
De Bastei is gevestigd aan de Waalkade
83 in Nijmegen, ingang via entreegebouw aan de Lange Baan 4, telefoon
024 - 3297070. De entree bedraagt € 9,voor volwassenen en € 6,- voor kinderen. De Bastei is dagelijks geopend van
10.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.debastei.nl.

Nijmeegs “HartVoorDeKunsten”
reanimeert Muziektheater!
HartVoorDeKunsten (afgekort HVDK)
is op zoek naar projectleden die 10
maanden aan hun zang en spelvaardigheden willen werken met verschillende
thema’s. Hierin zijn allerlei muziekgenres (Pop, Jazz, Musical en
Klassiek) en spelstijlen (Theatersport,
Tekstinterpretatie, Waarachtig-spel en
Zanginterpretatie) verwerkt met bijhorende techniek. Alles voor een goede

podiumperformance! Uiteraard ontstaan er tijdens zo’n jaar vol creativiteit
mooie dingen die in een korte revue
aan het publiek getoond zullen worden
binnen de coronaregels.
HVDK start op 8 september 2021 en
aanmelden kan tot 1 juli. Voor meer
info kijk op www.hartvoordekunsten.nl
of
mail
naar
emanuelle@heartforarts.com

Eerste dance optreden in
Stadsschouwburg Nijmegen

Ook bij het Poëziecentrum kan weer meer
Ook in het Poëziecentrum zijn we blij weer meer voor in ons
geval de poëzieliefhebbers te kunnen betekenen. We zijn niet
alleen weer elke werkdag open (max. 5 mensen naar binnen),
maar er wordt ook volop gewandeld langs de gedichten in de
Nijmeegse binnenstad.
Tijdens onze populaire poëziewandeling komt u met een van
de drie gidsen langs historische plekken waar dichters inspiratie vonden voor een gedicht. Sommige gedichten zijn
opgenomen in de Literaire Bakens van de stad, zoals het
onlangs onthulde ‘Oude huizen aan de Kade’ van Augusta
Peaux uit 1926…. De andere worden u voorgelezen. Over de
locaties hoort u achtergrondinformatie.
De gidsen van het Poëziecentrum Nederland, gevestigd achter in de bibliotheek Mariënburg, moeten nog steeds bepaalde coronaregels in acht nemen, maar ze zijn versoepeld en de
wandeling kan aangevraagd worden voor alle dagen van de
week, aanvangstijd in overleg.

De Bastei weer open voor bezoek

platform kon deze creatieve samenwerking bekostigd worden en op vrijdag 4
juni zullen de eerste videoclip en de
eerste single online te zien en te horen
zijn.
Hymne For The Morning gaat over het
innerlijke gevecht dat iedereen wel
eens heeft, de zwaarte die je soms met
je mee draagt en hoe je daar mee om
gaat in je dagelijkse bestaan. Een lieflijk klinkend protest tegen het taboe op
het laten zien van je problemen en
negatieve gedachtes.
Iedere eerste vrijdag van de maand
komt er een nieuw deel uit van de film
en een nieuwe single, voor meer informatie kun je kijken op www.collinhoeve.com

In tijden waar geen festivals of feesten
zijn gaat Stan Alpha voor het maximale! De pandemie heeft hem niet tegengehouden om door te blijven gaan met
hetgeen wat hij het liefst doet.
Namelijk muziek maken. Zo heeft hij
zich van zijn beste kant laten zien tijdens het eerste dance optreden in de
Stadsschouwburg Nijmegen. Dit optreden was volledig gefocust op de nieuwe track ‘Witches’ die hij 21 mei heeft
uitgebracht. Met zijn explosieve track
wordt iedereen klaargestoomd voor het
festival seizoen waar weer licht in het
einde van de tunnel is.
Met de maatregelen die tijdens het
optreden golden resulteerde het optreden in een mixtape. Des al niet te min
heeft dit geresulteerd in een prachtige
video waarbij de locatie en de muziek
op zijn best naar voren komen. Met dit
optreden wilde Stan Alpha dan ook
twee werelden samenvoegen en het
beste van allebei in beeld laten komen.
Daardoor heeft de betoverende locatie
in combinatie met de elektronische
dancemuziek van Stan Alpha ervoor

gezorgd dat het een magisch opname is
geworden.
De video is vanaf vandaag te bekijken
op het YouTube kanaal van Stan Alpha.
Houdt zijn kanaal in de gaten, want
binnenkort komt er nog een extra video
online waarin hij op een andere uitzonderlijke locatie speelt.

Frank Tarenskeen exposeert
in Dorpsschuur Lent
Door de coronacrisis gingen twee van
zijn eerder geplande exposities niet
door, maar nu kan het eindelijk weer.

Van vrijdag 26 juni t/m zondag 28 juni
exposeert Frank Tarenskeen schilderijen en tekeningen in de Dorpsschuur
Lent. Het leven ging ook door, met de
wisselingen der seizoenen, met verdriet
en geluk, pijn en vreugde.
De kleine selectie van recent werk die
Frank Tarenskeen voor deze expositie
gemaakt heeft legt getuigenis af van
hoe de kunstenaar het leven in de
wereld gezien heeft en ziet. Er is veel te
zien op een expositie van schilderijen
en tekeningen die het product zijn van
een zoektocht naar schoonheid en
troost, van verlangen en hoop.
Dorpsschuur Lent, Oosterhoutsedijk
29, 6663KV Lent
Openingstijden 25-6: 13.00u-17.00u
en 19.00u-21.00u, 26/27-6: 11.00u17.00u
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Betrouwbaarheid, kwaliteit en service

Wij doen alles voor uw auto

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Personeel
Gevraagd
•
•
•
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•

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

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

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

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

www.kuijpersgrondwerken.nl
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Van diesel naar elektrisch voor de bestelauto
De Volkswagen Transporter, de Ford Transit, Fiat
Talento, Peugeot Expert, Opel Vivaro, Mercedes-BenzVito en vele andere bestelbusjes worden momenteel
meestal verkocht met een efficiënte dieselmotor. Een dieselmotor is lekker zuinig en biedt veel trekkracht.
De elektrisch bestelbus zal uiteindelijk de bekende dieselbusjes gaan vervangen. Emissievrije zones voor vrachtverkeer gaan in dertig tot veertig Nederlandse steden komen.
Zeventien gemeenten hebben inmiddels al besloten om vanaf
2025 emissievrije zones in te voeren, dertien andere gemeenten hebben het voornemen. De relatief schone dieselbusjes in
de emissieklassen Euro 5 en 6 krijgen nog wel een paar jaar
respijt, maar over zo’n vijf jaar zal goederenvervoer binnen
de zones van die gemeenten geheel emissievrij moeten zijn.
Dat gaat de ondernemer en veelal middenstander veel geld
kosten, want een elektrisch aangedreven exemplaar, die ook
nog een redelijke actieradius heeft, is dubbel zo duur in aanschaf.
Dankzij de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s,
SEBA, kan men op de lichte bestelbussen, die beschreven
staan op deze autopagina, 10% van de aanschafprijs via de
overheid terugkrijgen. (zie: https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/seba ). Daarnaast kan men gebruik
maken van de MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil
(Willekeurige afschrijving milieu-investeringen), die fiscale
voordelen opleveren voor bedrijven die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Met de MIA-regeling mag in

2021 tot 36% van het investeringsbedrag worden afgeschreven van de winst. Dit bedrag mag naast de aanschafkosten
van het voertuig ook de kosten van accessoires (die in de
fabriek zijn ingebouwd), een oplaadpunt, de verwijderingsbijdrage en legeskosten bevatten. Voor de MIA-regeling is in
2021 een budget van €114 miljoen beschikbaar gesteld door
de overheid.
Met de Vamil-regeling kun je daarnaast tot 75% van duurzame investeringskosten afschrijven. Voor de Vamil-regeling is
in 2021 €25 miljoen beschikbaar. Beide regelingen zijn met
elkaar te combineren.
Een elektrische bestelbus is niet voor iedereen weggelegd.
Voor landelijke bezorgdiensten, die ruim tachtigduizend
kilometer per jaar rijden, is een bus met een grote 75 kWhaccu, waarvan op deze pagina een testverslag, geen reële
optie. De fabrikant belooft wel dat men 330 km ver kan rijden op een volle batterij, maar de kilometers, die beloofd
worden zijn toch 20% tot soms wel zo’n 50% korter dan de
folder beloofd. Ze halen het dus gewoon niet. Voor bouwvakkers, hoveniers en marktkooplui, die een aanhanger
erachter willen koppelen is het ook geen alternatief, want er
mag vaak geen aanhanger achter gekoppeld worden en het
gewicht van de accu's gaan ten koste van het maximale laadgewicht. Voor besteldiensten en monteursdiensten (installatiebedrijven) in de Randstad en in de grote steden zijn de
nieuwe generatie elektrische bestelbusjes ideaal. Vooral als
daar waar ze de werkzaamheden uitvoeren een laadpaal aanwezig is.

Ford Transit Custom PHEV
De Ford Transit Custom, die vorig jaar al een model-update heeft gekregen,
heeft sinds kort een model met plug-in hybide (PHEV) aandrijving. Ford
loopt de race naar de elektrische bestelauto door eerst een lineaire hybride te
ontwikkelen. Het probleem van te snel leeglopende accu’s tijdens de rit met
een elektrische bestelauto is daardoor weggenomen. De bekende Ford 1,0 liter
EcoBoost-benzinemotor is ingebouwd om zo nodig te dienen als stroomgenerator en dat neemt veel (oplaad) stress weg.
Als men met de Ford Transit Custom
middelgrote bestelauto korte stukjes
rijdt of als men regelmatig ergens stilstaat, waar de accu opgeladen kan worden, kan men volledig elektrisch rijden.
Volgens de specificaties kan men op de
13,6 kWh grote accu 50 kilometer
afleggen, maar in de praktijk bleek dat
bij ons (met respectievelijk zonder
lading) ongeveer 36 tot 39 km te zijn.
De maximaal te rijden afstand is ook
heel erg windgevoelig, want het frontaal oppervlak is bij een bestelbus uiteraard groot.

Amsterdamse stadsbestuur blij van,
maar men moet natuurlijk wel voldoende stroom in de accu hebben, anders
gaat automatisch de benzinemotor
weer aan.
Daarnaast kan men ook instellen, dat
de benzinemotor altijd aan staat en de
accu continu bijlaadt. Wij gebruikten
meestal de ‘gewone’ hybride stand,
waarbij eerst de accu leeg wordt gereden en er wordt bijgeladen indien dat
nodig is.
Veel koppel van elektromotor
Het geheim van de gekozen lineaire
hybride aandrijfvorm, waarbij de benzinemotor slechts de accu oplaadt, is
het grote koppel dat de 126 pk sterke
driefasen wisselstroom elektromotor
met permanente magneten levert. Dat
bedraagt vanaf nul toeren al direct 355
Nm en blijft maar aanhouden. Dat is
ideaal voor een bestelbus in de stad.
Het is ook fijn, dat de Transit lekker
vlot in de stad is. In 10,1 seconden
sprint de bus vanuit stilstand naar 80
km/uur. Het stukje van 80 naar 100
km/uur kost relatief veel tijd, namelijk
6,8 seconden, maar daarvoor is het ook
een bestelbus. De topsnelheid ligt bij
120 km/uur en dat is voldoende voor de
Transit. Bij zijn topsnelheid is er weinig puf over om zo nodig te accelereren.

overal daar waar mogelijk is bij te
laden. Op een standaard 220 volt stopcontact laadt de Ford Custom PHEV in
ongeveer vijf uur op. Bij een laadpaal
langs de straat bedraagt de laadtijd
ongeveer drie uur. Dat is dus redelijk
snel. Helaas is snelladen bij een gelijkstroomlader langs de snelweg niet
mogelijk.
Uitvoeringen en prijs
Ford levert bij de Transit een grote verscheidenheid van accessoires. Wij
reden de Trend PEHV versie met een
prijs van € 41.250,-.
Het interieur is al standaard luxe afgewerkt, met onder meer een met leder
bekleed stuurwiel. De Transit Custom
Plug-In Hybrid Trend is bovendien uitgerust met FordPass Connect, een elektrisch verwarmbare voorruit, stoelverwarming voor de bestuurder en passagiers, additionele airbags, een alarm en
een audiosysteem met 4.2-inch kleurenscherm en DAB-radio. In het instrumentarium is de toerenteller vervangen
door een indicator die informatie over
het accupakket weergeeft. Onder de
rechtervoorstoel is een handige opbergmogelijkheid voor de laadkabels.
De elektrische versie van de Ford
Transit ziet er vrijwel hetzelfde uit als
alle
andere
Transits
Custom.
Verschillen zijn het typeplaatje op de
rechterachterdeur en het klepje met
laadaansluiting onder de linker koplamp. Het laadvermogen van de geteste
versie is 1198 kilogram in 6 kubieke
meter. Het koppelen van een aanhangwagen is niet mogelijk.

Altijd elektrisch rijden
De Ford Transit rijdt dus altijd elektrisch met zijn 92,9 kW sterke elektromotor met een koppel van 355 Nm, die
van stroom wordt voorzien door een
13,6 kWh lithium-ion-accupack. Als de
accu leeg is, dan kan de 1-liter driecilinder benzinemotor onder motorkap
aanslaan om bij te laden Dan kan men
nog zo’n 450 km verder rijden.
Theoretisch zou men dus 500 km in
één stuk met de auto kunnen rijden en
daar kan op dit moment geen enkele
puur elektrisch aangedreven bestelbus
tegenop. Uiteraard gebruikt men dan
wel benzine om de accu op te laden en
rijdt men niet geheel emissievrij. De
driecilinder kan lekker rustig constant
draaien om zo optimaal mogelijk elekConclusie
trische energie aan de accu te leveren.
Met de Ford Transit Custom PHEV kan
Alleen als men krachtig optrekt met de Laadsnelheid
men emissievrij rijden zonder laadslege accu, dan gaat de motor op een Het is natuurlijk de uitdaging om tress. Fantastisch in de stad, maar de
hoger toerental draaien om nog meer zoveel mogelijk elektrisch te rijden en hoogte van de Transit, 192 cm, maakt
stroom voor de elektrihet net niet mogelijk
sche aandrijving te
om in een parkeergaragenereren.
ge van 1,90 te gaan
Het gemiddelde benzistaan. In een bekende
neverbruik bij een lege
parkeergarage te Den
accu ligt tussen de 5
Haag reden we tegen
tot 7 liter brandstof per
het hoogtebeperkings100 gereden kilomebalkje aan, die de
ters. Wij reden gemidPeugeot wel toeliet.
deld overall 1 op 15,1.
De
Ford
Transit
Met vaak bijladen
Custom PHEV is een
komt men natuurlijk
voorbode van nieuwe
wel tot een veel lager
ontwikkelingen bij de
brandstofverbruik.
Ford bestelauto’s. Er
Snelladen kan echter
komen ook volledig
niet met de Ford
elektrisch aangedreven
Transit. Wel kan men
bestelauto’s en een verzelf met een schakesie met een waterstof
laar bij het stuur bepa‘fuel-cell’ in plaats van
len of men puur elekde benzinemotor in de
trisch wil rijden, zongeteste uitvoering is
der dat de benzinemoook al aangekondigd.
tor iets doet. Dat is de Het is opmerkelijk dat de Ford Transit met lineaire hybride aandrijving aan Daarmee kan men dan
optimale
instelling een 1-liter driecilinder benzinemotor voldoende vermogen heeft om de elek- ook in de stad rijden en
voor de toekomstige trisch aangedreven bus van voldoende energie te voorzien. Dat komt door- zo nodig elektrisch
Amsterdamse binnen- dat de benzinemotor in een lineair hybride opstelling veel efficiënter ener- naar de waterstof pomp
stad. Daar wordt het gie opwekt gelijk aan de dieselelektrische trein.
rijden.

Peugeot e-Expert
Er komt een nieuwe generatie bestelbusjes aan, zo ook bij Stellantis, de fusie
van de Fiat groep, Peugeot, Citroën en Opel om maar een paar merken van
het nieuwe, grote autoconcern te noemen. Zo is er de kracht om èchte vernieuwingen in de automobielbranche te bewerkstellingen. Zoals elders op
deze autopagina is beschreven, is het hoog nodig om de bestelauto voor stadsverkeer milieuvriendelijker te maken en elektrische uitvoeringen te introduceren, die in plaats van de gebruikelijke diesels komen. De (gemeente)politiek
vraagt erom en gaat het mogelijk afdwingen.

De Peugeot e-Expert biedt net zo veel bergruimte
als de brandstof aangedreven varianten door de
gunstige plaatsing van de accu’s. Het maximale
beladingsgewicht is wel wat minder door de massa
van de accu’s.
Het is heerlijk comfortabel om in een
elektrische bestelauto te rijden. Lekker
stil en bij het plaatsnemen in de cabine
is meteen duidelijk, dat er een nieuwe
generatie busjes is. De materialen, de
afwerking en de uitrusting staan duidelijk op een hoger niveau dan vroeger.
Zonder de functionaliteit en duurzaamheid te vergeten, is de mate van verfijning bijna gelijk aan die van een personenauto. Ten opzichte van de brandstofmotor-aangedreven versies is de
middenconsole opnieuw vormgegeven
en biedt nu plaats aan de e-Toggle
transmissiehendel. Deze is perfect in
het dashboard geïntegreerd en dankzij
de ergonomische vormgeving kan men
snel schakelen tussen Park, Reverse,
Neutral, Drive en Brake. Verder heeft
Peugeot een schakelaar voor de drie rijmodi en een extra opbergvak toegevoegd aan de cabine.
De drie rijmodi zijn Eco (60 kW, 190
Nm) om een zo groot mogelijke actieradius te realiseren. Normal (80 kW,
210 Nm) voor optimaal dagelijks
gebruiksgemak en Power (100 kW, 260
Nm) met geoptimaliseerde prestaties
voor als er zware lading vervoerd moet
worden. De Peugeot e-Expert heeft
twee modi voor het afremmen. In de
Moderate modus remt de auto net zoals
een reguliere versie met verbrandingsmotor. In de Augmented modus remt de
auto versterkt af zodra het motorpedaal
wordt losgelaten. Zo wordt tijdens het
remmen extra energie teruggewonnen
om de batterij bij te laden en is bijna
één-pedaal
(one-pedal) bediening
mogelijk. Als men er aan gewend is,
dan is dit fijn rijden in de stad.
Puur elektrisch met een grote 75
kWh accu
De Peugeot e-Expert, die wij reden,
had de meest gebruikelijke grootte en
was redelijk standaard. De elektromotor kennen we van de Peugeot 208 en
2008. Een elektromotor heeft zijn kwaliteiten in het krachtige koppel, dat
vanaf stilstand beschikbaar is. Daarop
hebben de ontwerpers van de comfortabele aandrijflijn zich gericht met het
inbouwen van 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor, die de aandrijving verzorgt. De e-Expert trekt daarmee in
13,1 seconde naar 100 km/h en kent
een topsnelheid van 130 km/h. Dat is
opmerkelijk snel en men kan vlot door
de stad rijden.
De carrosserie is overzichtelijk en net
wat lager dan de 1,90 meter, die de parkeergarage in Den Haag, waar we konden bijladen, als maximale inrijhoogte
bood. Men hoeft echter niet van laadpalen of eigen stopcontact afhankelijk
te zijn. De Peugeot e-Expert kan bij de
gelijkstroomsnelladers langs de snelweg snelladen met een snelheid van
100 kW. Ruim 80 kW hebben we bij de
hyperchargers van Fastned gehaald.
De e-Expert is leverbaar met een 50
kWh batterij en heeft dan een actieradius tot 230 km (WLTP), maar wij reden
de versie ‘Standard’ met een 75 kWhbatterij, die theoretisch goed zou moeten zijn voor een range tot wel 330 km
(WLTP). Uiteraard haalt men dat niet

in de praktijk. Met tegenwind
loopt het stroomverbruik snel
op en de range wordt dientengevolge beduidend minder.
De snelheid va zo’n 120
km/uur houdt de Peugeot eExpert wel mooi vast op de
snelweg. Dat toont aan dat er
voldoende trekkracht (koppel) is. Ook bij volle belading
trekt de Peugeot e-Expert lekker door. Door het gewicht
van de accu’s is het maximale laadgewicht wel beperkt
tot zo’n 1200 kg. Men mag
wel een aanhanger aankoppelen en een geremde trailer
van maximaal 1000 kg trekken.

Laadsnelheid
Voor een bedrijfsauto is snelladen een
belangrijk aspect of men moet op de
werkplaats mogelijkheden hebben om
bij te laden. Met laden is de Peugeot eExpert snel. Op het normale stopcontact duurt het weliswaar een etmaal (24
uur) om volledig de grote 75 kWh accu
te laden, maar bij de gelijkstroom
hypercharger langs de snelweg is in 45
minuten de accu weer tot 80% bijgeladen. Via een 11 kW wallbox/openbare
laadpaal verloopt het volledig opladen
in 7,5 uur. Die laadsnelheden worden
ook daadwerkelijk gehaald.
Het stroomverbruik tijdens de rit is bij
ons wel tegengevallen. Gaf de elektronica aan, dat we zo’n 250 km konden
rijden, dan werd de overbrugbare
afstand tijdens het rijden steeds minder.
En meer minder, dan de gereden kilometers konden verklaren. Dat bleek een
fout in de elektronische instellingen te
zijn. We hebben nog met een verglijkbare Peugeot e-Expert gereden en dan
blijkt de afstand van 250 tot 300 kilometer goed te overbruggen te zijn.
Met deze range is de e-Expert een fijne
auto voor dagelijkse ritten met de
zekerheid als men ’s nachts weer kan
opladen. Ideaal voor de randstad en dat
past volledig in het nieuwe milieu- en
binnenstad beleid. De Peugeot e-Expert
is gebaseerd op het modulaire EMP2
(Efficient Modular Platform), dat
geschikt is voor verschillende energievormen. De elektromotor van de gereden Peugeot e-Expert heeft, zoals
genoemd, een maximaal vermogen van
100 kW (136 pk) en een maximaal koppel van 260 Nm dat al direct bij de start
volledig beschikbaar is, zonder vibraties, geluid, schakelpauzes, geur of
emissies. Dat maakt het Amsterdamse
stadsbestuur blij. De duurzaamheid van
de auto zelf, is natuurlijk ook van
belang voor milieu en de eigenaar. Dan
is er ook goed nieuws, want de batterij
behoudt gedurende 8 jaar of 160.000
kilometer gegarandeerd 70% van zijn
laadcapaciteit.
Om de range van de e-Expert verder te
vergroten wordt al gewerkt aan de
Peugeot e-Expert hydrogen, die een
waterstof brandstofcel (fuel-cell) krijgt
om stroom op te wekken voor de
accu’s.
Conclusie
De elektrisch aangedreven Peugeot eExpert is met zijn prijs van € 49.126,beduidend duurder dan de brandstofuitvoering, maar zal in gebruik goedkoper
zijn. Er kan minder motorisch kapt, de
remmen sluiten minder door het
afremmen op de motor en bovenal is
het milieuvriendelijker. En mogelijk
kan men in sommige steden in de toekomst niet anders. Dat komt dan goed
uit, want de Peugeot e-Expert rijdt buitengewoon comfortabel, heeft goede
stoelen, infotainment centre en het
geluidscomfort is subliem. Het is niet
voor niets, dat de Peugeot e-Expert
begin 2021 werd uitgeroepen tot
‘International Van of the Year’.

De Rozet
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Zwischen Rhein & Maahs
Rhine Clean Up 2021
KLEVE-SALMORTH. Das alljährliche Mitte September stattfindende
Rhine Clean Up wird auch in diesem
Jahr am 11. September von 10.00 Uhr
bis 13.00 Uhr unter den zum Zeitpunkt
der Veranstaltung geltenden CoronaRegeln in Kleve-Salmorth erfolgen.
Dennoch freut sich die Stadt Kleve
über eine rege Teilnahme. Treffpunkt
ist am 11. September, 10.00 Uhr, am
Parkplatz der ADM Spyck GmbH
(Rheinstraße 24 / Kleve Salmorth).
Müllsäcke werden von der Stadt bereitgestellt, ebenso steht ein gewisser
Bestand an Handschuhen und
Greifzangen zur Verfügung. Den
Teilnehmern wird jedoch empfohlen,
nach
Möglichkeit
auf
eigene
Handschuhe und Greifzangen zurückzugreifen.

Treffpunkt ist am 11. September, 10.00
Uhr, am Parkplatz der ADM Spyck
GmbH (Rheinstraße 24 / Kleve
Salmorth).
Aufgrund des diesjährigen Datums der
Veranstaltung
kurz
vor
der
Bundestagswahl wird darum gebeten,
auf
wahlpolitische
öffentliche
Kennzeichnungen zu verzichten.
Weitere Informationen folgen zum
gegebenen Zeitpunkt. Hinweis: Die
Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.

Verkehrsverein Kranenburg
hofft auf baldiges Reisen
KRANENBURG. Mit dem Slogan
„Mit Freunden unterwegs“ lädt der
Verkehrsverein Kranenburg alljährlich
nicht nur Mitglieder zu interessanten
Reisen ein. Im vergangenen, aber auch
in diesem Jahr musste hierauf jedoch
bislang corona-bedingt verzichtet werden.
Nunmehr
hoffen
die
Verantwortlichen, im Spätsommer und
Herbst ihre geplanten Reisen 2021
durchführen zu können.
„Inselhüpfen in Dänemark“ – diese
siebentägige Busrundreise führt in der
Zeit vom 03.09.2021bis 09.09.2021 in
den hohen Norden. Geschichtsträchtige
und märchenhafte Städte, idyllische
Landschaften
und
pittoreske
Fischerdörfer machen diese Reise so
reizvoll. Seeland, die Insel Fünen und
Bornholm dürfen im umfangreichen
Reiseprogramm ebenso wenig fehlen
wie der Besuch der dänischen
Hauptstadt Kopenhagen. Der Preis: ab
795,00 €
Nur knapp zwei Wochen später geht’s
mit dem Flieger nach Apulien, wo in
der Zeit vom 21.09.2021 bis
27.09.2021 die „weiße Schönheit
Süditaliens“
bei
einer
Standortrundreise entdeckt werden
soll. Das sogenannte „weiße Kap“ Capo Santa Maria di Leuca kennen zu
lernen und die Barockbauwerke in
Lecce zu bestaunen, sind zwei der interessanten Ausflugsziele. Die Schönheit
der Castella Grotten wird sicherlich

jeden Teilnehmer in den Bann ziehen.
Preis: ab 965,00 €
Die achttätige Flugreise Kreta – „Ein
Füllhorn göttlicher Schönheit“ wird
im Herbst, und zwar vom 07.10.2021
bis 14.10.2021 angeboten. Die
Hafenstadt Heraklion mit seinem
archäologischen Museum und ein
Besuch des Labyrinths Knossos stehen
ebenso auf dem Programm wie
Ausflüge in Kretas Westen und Kretas
Osten, wo zum einen das Kloster
Arkadi und zum anderen die
„Amphitheater-Stadt“ Sita seine
Besucher erwartet. Weitere Stationen
sind die Lassithi-Hochebene sowie die
Städte Gortys, Festos und Matala im
Süden der Insel. Eine Oliven-Probe
dürfen die Teilnehmer in Nikolaos
genießen, bevor ein Schiffsausflug sie
nach Spinalonga, eine ehemalige
Leprakolonie bringt. Preis: ab 935,00 €
Unterbringung
in
guten
Mittelklassehotels oder Vier-SterneHotels
auf
der
Basis
Übernachtung/Halbpension
bei
Unterbringung im Doppelzimmer. Der
jeweilige
Zuschlag
für
ein
Einzelzimmer kann dem Flyer oder den
Ausführungen auf der Homepage entnommen werden, www.verkehrsvereinkranenburg.de. Im Übrigen zahlt ein
Nichtmitglied bei allen Reisen einen
Aufpreis von 20,00 €. Weitere
Informationen unter 02826-2642559
(nur dienstags) oder per eMail unter
info@verkehrsverein-kranenburg.de

Corona: Finanzielle Hilfen für
Kranenburger Vereine
KRANENBURG. Die
Gemeinde
Kranenburg unterstützt Kranenburger
Vereine mit bis zu 2.000 € im Jahr 2021
um
Corona-Pandemie-bedingte
Ausgaben auszugleichen. Vereine mit
einem Sitz in der Gemeinde
Kranenburg
können
bis
zum
15.10.2021,
Corona-Pandemiebedingte Ausgaben für den Zeitraum
vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 melden, soweit diese nicht durch
Einnahmen gedeckt sind. Zu den
Einnahmen zählen auch Zuwendungen
von Seiten Dritter. Mitgliedsbeiträge
bleiben unberücksichtigt. Auch sind
tatsächliche
Ausgaben
für
Veranstaltungen förderfähig, die
Corona-bedingt nicht stattfinden konnten.
Ferner wird auf die Förderkriterien verwiesen, die auf der Internetseite der
Gemeinde Kranenburg zu finden sind.

Der Antrag auf Förderung kann formlos gestellt werden und muss mindestens die folgenden Angaben enthalten:
Name, Anschrift und Bankverbindung
des Vereins, Nennung einer vertretungsberechtigten
Person
inkl.
Anschrift, Telefon-Nr. und EmailAdresse,
sowie
eines
Ansprechpartners, Begründung der
beantragten Förderung, Auflistung der
förderfähigen
Ausgaben
inkl.
Belegkopien, Bestätigung, dass die
Förderkriterien erfüllt sind und die
Ausgaben nicht durch Zuwendungen
Dritter gefördert werden/wurden sowie
Datum und Unterschrift der vertretungsberechtigten Person.
Auskunft erteilt die Abteilung Schule
und Kultur, Herr Schlegel unter der
Rufnummer 02826/7914 oder über
Markus.Schlegel@Kranenburg.de.

Unbekannte sägen Straßenbäume
an, Gemeinde setzt Belohnung aus
KRANENBURG. Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, haben unbekannte
Täter mehrere Straßenbäume an der Wilmsestraße beschädigt. Einem Anwohner
war am 25. Mai 2021 aufgefallen, dass insgesamt fünf Pappeln in einer Höhe von
etwa 1,5 Metern angesägt worden waren. Die Bäume - Schwarzpappeln im Alter
von etwa acht bis 10 Jahren - mussten jetzt gefällt werden. Es entstand ein
Schaden von mehreren tausend Euro. Die Gemeinde Kranenburg hat daher eine
Belohnung von 1.500,- -eintausendfünfhundert- Euro für Hinweise ausgesetzt, die
zur Ergreifung der Täter führen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kleve
unter 02821-5040 entgegen.

Mit dem Deutschen Roten Kreuz nach Bad Salzuflen
KREIS KLEVE. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK),
Kreisverband Kleve–Geldern, hat noch freie Zimmer bei der
Seniorenreise nach Bad Salzuflen vom 15. – 28.07.2021.
Das 4-Sterne Best Western Plus Hotel Ostertor liegt am
Rande der historischen Altstadt Bad Salzuflen mit seinen
Gradierwerken, Kurpark und Konzerthalle. Cafés und
Biergärten laden wieder zur Einkehr ein. Die Hin- und
Rückfahrt erfolgt im bequemen Reisebus. Ein ehrenamtlicher DRK-Reisebegleiter ist während der Fahrt und des
Aufenthaltes am Erholungsort mit Rat und Tat für die
Mitreisenden da und bietet ein Freizeitprogramm an.
Weitere Informationen unter: DRK–Kreisverbandszentrum
Kleve, Lindenallee 73, Telefon 02821-50811, Frau
Verheyen.

Die Gradierwerke in Bad Salzuflen

Kranenburg feiert 100 Jahre Beuys
mit Kunstroute im Ortskern
KRANENBURG. Die Gemeinde
Kranenburg hat mit zahlreichen ortsansässigen
Institutionen
eine
Kunstroute eines besonderen Künstlers
konzipiert. Die Seniorenresidenz
MediCare, der Kindergarten St.
Elisabeth, die Kinderhäuser „Villa
Kunterbunt“ und „die Waldfrösche“,
die
Christophorus
Grundschule
Kranenburg, der Initiativkreis „Bürger
für Bürger“, sowie das Museum
Katharinenhof haben sich auf die
Spuren von Joseph Beuys begeben und
eigene Kunstwerke nach Vorbild dieses
einzigartigen Mannes geschaffen.
Das Tourist Info Center hat einen kleinen Spaziergang konzipiert. Ein Flyer
führt Sie an Orte, an denen die
Kranenburger Künstler - in Anlehnung
an Joseph Beuys - Kunst in verschiedensten Formaten in Verbindung mit
ökologischen und sozialen Aspekten
geschaffen haben. Die Kunstprojekte
sind zum Teil stetig veränderbar, so
dass Sie sich den ganzen Sommer lang

In Kleve, Kranenburg und Umgebung
hat Joseph Beuys seine Kindheit und
Jugend verbracht. Hier wurde er für
sein späteres künstlerisches Schaffen
inspiriert.
immer wieder erneut auf den Spuren
der Künstler inspirieren lassen können.
Der Flyer liegt bei allen Aktiven sowie
im Foyer des Rathauses und dem
Tourist Info Center Alter Bahnhof aus.
Die Installationen und Kunstwerke
können auf der Kunstroute vom 19.
Juni bis zum Ende der Sommerferien

Konzert: dogma chambers und
Saxophon im Barockmantel

Saxophonistin Asya Fateyeva & das dogma chamber orchestra gastieren am 22.
Juni in der Klever Stadthalle.
KLEVE. Alle haben es gehofft, doch
wer hätte geahnt, dass es tatsächlich
wahr werden würde: kurz vor den
Sommerferien und der Spielzeitpause
darf noch eines der vielen verschobenen Konzerte realisiert werden! Kleves
Konzertpublikum freut sich auf das
Reihenkonzert am Dienstag, 22. Juni,
20 Uhr, Stadthalle, mit der fantastischen jungen Saxophonistin Asya
Fateyeva, begleitet vom dogma chamber orchestra unter der Leitung von
Mikhail Gurewitsch.
Die auf der Krim geborene Solistin
Asya
Fateyeva
verbindet
die
Leidenschaft russischer Seele mit der
klassischen Schule des französischen
Saxophon-Spiels. Die Liste ihrer
Auszeichnungen und Stipendien ist
lang. Schon 17jährig studierte sie in
Köln bei Daniel Gauthier. Fateyeva
will ihrem Instrument zu mehr
Selbstverständlichkeit im Konzertsaal
verhelfen. Seit 2014 unterrichtet sie
selbst
Saxophon
an
der
Musikhochschule Münster.
Das dogma chamber orchestra kommt
erneut aus dem Detmolder Raum nach
Kleve und steht für pure Energie auf
dem Podium. Unter der Leitung von
Mikhail Gurewitsch vereint es solistische Impulse der Persönlichkeiten seiner Mitglieder mit bedingungslosem
Ensemble-Geist und versteht das
Konzertgeschehen als Dialog mit dem
Publikum.
Gemeinsam legen Orchester und
Solistin in diesem Konzert einen präch-

tigen Klang-Mantel aus Werken von
Alessandro Marcello, Antonio Vivaldi
und Domenico Cimarosa an. Die
Konzerte von Marcello und Cimarosa
wurden ursprünglich für Oboe komponiert, zur ihrer Entstehungszeit gab es
das Saxophon noch nicht. Vivaldis
Concerto d-moll op. 3 aus „L’Estro
Armonico“
und
Mendelssohns
Streichersinfonie Nr. 2 sind die
Orchesterstücke des Konzertabends,
bevor
Orchesterleiter
Mikhail
Gurewitsch mit „Songs for Strings“ aus
eigener Feder zusätzliche Klangfarben
beisteuert. Jedem Werk - ob alt oder
neu
–
öffnen
Solistin
und
Kammerorchester die Knöpfe, um den
Gehalt
der
Musik
in
einer
Interpretation
aus
heutigem
Blickwinkel freizulegen.
Konzertkarten (18 €/Schüler und
Studenten: 9 €): kleve.reservix.de,
Reservix-VVK-Stellen, Rathaus-Info
(Tel. 02821-84450). Einlass: 19 Uhr,
das Konzert dauert ca. 80 Minuten
ohne Pause. Aufgrund der CoronaVorschriften gibt es weiterhin keine
Konzerteinführung
und
keine
Bewirtung. Besucher werden beim
Kartenkauf zur Rückverfolgung ihrer
Sitzplätze registriert. Jeder muss einen
negativen Coronatest, Imfpschutz oder
eine Genesung nachweisen. Um
Einhaltung der Abstands- und
Hygiene-Regeln wird gebeten. Das
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist
verpflichtend.

bestaunt werden.
In Kleve, Kranenburg und Umgebung
hat Joseph Beuys seine Kindheit und
Jugend verbracht. Hier wurde er für
sein späteres künstlerisches Schaffen
inspiriert. Joseph Beuys hat wie kein
anderer Künstler seiner Zeit die Kunst
mit gesellschaftlichen Prozessen verbunden, sie in einem universellen
Anspruch der Politik, der Wissenschaft,
der Philosophie, der Umwelt und der
Wirtschaft als schöpferische, verändernd wirkende Kraft angeboten. Ein
Beispiel hierfür ist sein Beitrag „7000
Eichen – Stadtverwaldung statt
Stadtverwaltung“,
ein
Landschaftskunstwerk, dass auf der
documenta 7 im Jahre 1982 der
Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Alle
Werke laden zum Verweilen und
Nachdenken ein!

Wahlhelfer
für die
Bundestagswahl
in Kranenburg
KRANENBURG. Am Sonntag, dem
26. September 2021 findet die nächste
Bundestagswahl statt. Hierfür wird die
Gemeinde Kranenburg in den kommenden Monaten Wahlhelfer und
Wahlvorstände für die jeweiligen
Wahllokale im Gemeindegebiet berufen.
Wahlberechtigt
sind
alle
Deutschen, die am Wahltag das 18.
Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten in Deutschland
wohnhaft sind und nicht vom
Wahlrecht ausgeschlossen sind. Alle
Wahlberechtigten können die Wahl als
Wahlhelfer unterstützen. Die Gemeinde
ruft dazu auf, sich für die Übernahme
dieses Ehrenamtes zu melden. Bei
Rückfragen oder für Meldungen können Sie sich an Herrn Schlegel vom
Hauptamt der Gemeinde Kranenburg
unter der Rufnummer 02826/79-14
oder
per
E-Mail
an
Markus.Schlegel@Kranenburg.de
wenden.
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Leuterpraat
Goedemorgen, goedemiddag, ja zelfs
goedenavond …… dat wil ik jullie
allemaal wensen, beste en/of lieve
mensen. Een goedenacht wens je
elkaar bijna nooit, hoewel. Da’s
vreemd, is dat typisch Nederlands,
Hollands of Urks, dat je mekaar geen
goede nacht toewens. En dan bedoel ik
niet een goede nachtrust! Voor ons, Fie
en ik, bestaat een goede nacht uit: rustig in slaap vallen al dan niet na een
bijslaap, na de eerste nachtelijke plasgang weer in een rustige slaap rommelen, na de tweede plasgang rustig
nagenieten in elkaars armen of anderszins en dan uitgerust ontwaken met
een glimlach op beider gezicht vanwege de mooie en uitgebreide nachtdromen, overgaande in nog mooiere dagdromen. Of ben ik nu, ja nu dus in juni
2021, aan het dagdromen. De
Hollanders bedoelen met een goede
nachtrust waarschijnlijk iets heel
anders. Ik denk, maar weet dat uit
eigen ervaring niet gelukkig, dat een
Hollander een goede nachtrust denkt
als 6 tot 8 uur slapen met de handjes
boven de dekens in een te smal bedje
en niet gestoord door een ander mens,
dier of mug. Eerst met de handen gristelijk gevouwen met een smeekbede
tot Hem (Waarom niet tot haar??) dat
zaar dagelijkse zonden vergeven
mogen worden, en vervolgens in lijkhouding niet dromend, want daar
komen alleen maar duivelse dingen uit
voort, om na 8 uur te ontwaken in
dankbaarheid voor wat?? En dan
bedoel ik niet een goede nacht rust,
want je rust niet in de nacht alleen
maar om de volgende dag ook niet te
genieten.
ZAAR zullen jullie denken, ja mensen:
tegenwoordig moeten we genderneutraal denken en dus ook schrijven.
Zaar geldt voor hem en haar. Zhij
wordt de nieuwe 3e persoon, wel met
de vrouw voorop natuurlijk, want zonder vrouw (mijn moeder) zouden jullie
dit niet lezen en zou ik dit niet schrijven. De persoonlijke voornaamwoorden in mijn nieuwe leuterpraoten zouden moeten worden: 1. Ij; 2. Jij; 3. Zhij
en in het meervoud: 1. Wij; 2. Jullie; 3.
Zhullie. In bezittelijk vorm krijgen we
dan: Mijn, Jijn, Zhijn, Wijn, Julijn en
Zwijn. Droom lekker verder, Jan, hoor
Ij jullie al denken. En toch wil 0,1%
van de hol-landers dat wij voortaan
aan zaar denken alsof a-dam en e-va
niet bestaan hebben. Zo kan ZHIJ het
toch nooit bedoeld hebben toen ZHIJ
het parad-ijs schiep in 7 dagen. Leuk
he waar Jij allemaal niet van kunt dromen tijdens een winterslaap ten gevolge van een co-vid wereldje.
Gelukkig ontwaken we allemaal weer
uit onze gezamenlijke covid-wereld.
Niet dat Fie en ik daar van gebaald
hebben. We hebben en hadden ons
eigen paradijsje op een covid-eilandje
van 309 mxm (=vierkante meter). En
als Brabantse leutenaren hebben we
genoten in ons paradijs. Niet alleen in
onze slaapkamer waren we eva en
adam, maar op ons hele paradijselijk
stukje aardkloot hebben we hemels
genoten. En wakker geworden uit
deze anderhalf jaar durende wereldslaap ziet onze wereld er flink anders
uit. We hebben nieuwe buren (
Welkom Mieke en Lysbeth in het leutige Leutergat), we hebben al weer 2
keer gegymd in de tent met nieuwe
gezichten, maar ook zonder Toos en
wie ik nog meer miste de afgelopen
anderhalf jaar. Maar gelukkig hebben
we ook weer een keer koers gebald en
kon ik Toos, Toos, Lies, Jan, Jan, Lucy,
Lies, Ben, Bep, Bertha, Geert 3n An
weer omarmen dankzij 2 ModernA
prikken die ik kreeg van HAAM. Ook
de andere koersers waren allemaal
gavacct, dus eigenlijk hield ons niks
tegen om elkaar ouderwets te ontmoeten met 3 kussen en een stevige huk.
Dat deden we natuurkijk niet in het
openbaar, want barman Bert lette goed
op de covids regels in de tent. Moet
ook natuurlijk, zonde als de tent weer
dicht moet. Jammer genoeg moesten
we bij het ballen de humor van Geert
missen. Hij is hemels aan het koersen.
Ook zijn Fie en ik alweer naar de bios
geweest en hebben weliswaar op het
terras nog, maar wat wil je binnen met
dit heerlijke weer, een drietal keren
gegeten buiten huize JaFi. Waarom?
Omdat het weer kan en we goed
gespaard hebben door niks uit te
geven.
Ij hoop, dat jullie weer een beetje
genoten hebben van mijn hersenspinsels, lieve en beste mensen. Geniet van
het leven in alle tijden en vier het leven
voortdurend elke dag, elk uur, ook in
je dagelijkse of nachtelijke dromen.
Met leutige groeten, ook van Fie,
besluit ik mijn eerste lptje van 2021.
De groenten van Jan Wandelaar.

door Rein van Vorstenbos

SVO voetbal organiseert weer een SVO EK Toto

De jeugd gaat langs de deur en de ouders bedienen het pinapparaat
Foto: Henk Baron

Switch ‘87 nieuws
Switch Dames 3 zoekt versterking!
MILLINGEN. Wie heeft er zin om bij ons te komen volleyballen? Wij
zijn een heel gezellig damesteam, dat speelt in de 3e klasse, maar altijd
de ambitie heeft om weer te promoveren! We zoeken oud-leden, oud-volleyballers of nieuwe leden die zin hebben om ons team van 6 aan te
komen vullen. We trainen 1 x in de week en spelen op donderdagavond
competitie! Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken, meld je
dan aan via tac@switch87.nl.

Deze zomer beachvolleyballen bij Switch ’87
Heb jij met dit mooie weer ook zin om buiten te sporten. Kom dan met ons
beachvolleyballen. Je kunt de hele zomer vrij beachvolleyballen op een
van onze velden.
Switch ‘87 beschikt over 3 prachtige beachvelden op Sportpark De Hove
in Millingen a/d Rijn. Op maandagavond, dinsdagavond en donderdagavond
zijn er meerdere Switchteams actief op
de beachvelden, hier kun je bij aansluiten.
Onze herenteams beachen op dinsdagavond, de recreanten op maandagavond
en de dames op maandag- en donderdagavond.
Inschrijven
Stuur een e-mail naar tac@switch87.nl
met je naam, adres en bij welk
team/avond je wilt aansluiten. Wij
beachen tot eind augustus. En vind jij het
volleyballen zo leuk dan kun je in september ook een maand gratis meetrainen
in de sporthal.

Marc Sports Laag-toernooi 2021 bij TV PIT
MILLINGEN. Eindelijk! We mogen
weer....
Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we
in juli 2021 ons Marc Sports Laag 2021
gaan spelen. Uiteraard is dit afhankelijk van de besluiten die ons kabinet
gaat nemen de komende weken.
Wij zijn positief gestemd en willen
daarom de inschrijving voor ons toernooi, dat gespeeld wordt van 10 t/m 18
juli 2021 op ons sportpark bij TV PIT,
hierbij openen. Dus schrijf je vanaf
vandaag in via Toernooi.nl en zorg dat
je erbij bent!
Zoals al vele jaren het geval is geweest,
belooft de editie 2021 ook een sportiefen gezellig toernooi te worden. Een
mooiere combinatie is haast niet te
bedenken: sport en spel, leuke wedstrij-

den, "oude" bekenden weer zien op- en
naast de baan, bijkletsen over van alles
en nog wat, een hapje en een drankje en
vooral veel lol maken.

Wij zijn toe aan een toernooi! Jullie
ook...
We zien jullie graag op ons toernooi.

Aquarunningtrainingen zomervakantie Zwembad West
In zomervakantie 2021 zijn er aquarunningtrainingen op
maandagavond van 19.00 tot 20.00 in het buitenbad van
Zwembad West op Planetenstraat 65 in Nijmegen. Deze trai-
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ANNEKE

SPORT
OOIJ. Het heeft even geduurd maar
Oranje zal weer mee doen aan een
eindtoernooi. De komende weken
kleurt Nederland Oranje en hopen we
natuurlijk dat Neerlands trots zover
mogelijk gaat reiken.
Terug van weggeweest is de SVO EK
Toto. Op 3 en 4 juni zijn de jeugdleden
langs de deuren getrokken om de toto’s
te verkopen. Kosten bedragen 5 euro
per boekje. Door de regen was het
helaas niet mogelijk om alle straten af
te werken, maar ze komen nog langs op
een latere datum.
Maak je EK nog spannender en doe
mee met de SVO EK Toto. Het prijzengeld wordt vastgesteld aan de hand van
de verkochte boekjes. Het restant van
de opbrengsten komen te goede van
onze jeugdafdeling. Doe allemaal mee
en maak het EK nog spannender!
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ningen beginnen op 19 juli en de laatste training is op 23
augustus 2021. Lekker om af te koelen na een warme zomerdag of om een aanvullende hardlooptraining te hebben.
De trainingen zijn geschikt voor beginners, gevorderden en
racebeesten, want we trainen in het hele buitenbad. De prijs
voor de 6 trainingen is 66 euro. Een losse training kost 12,50
euro en is beschikbaar op basis van of er plaats is. Reserveer
je voor 25 juni je losse trainingen, dan betaal je 12 euro per
losse training. Je ontvangt dan een betaalverzoek voor het
totale aantal trainingen.
Inschrijven?
Inschrijven kan op info@aquarunning.nl of via WhatsApp,
Signal of telefonisch op: 0623165907. Losse trainingen kun
je ook boeken op de site www.aquarunning.nl.
Bij de inschrijving voor meerdere trainingen krijg je een
waardebon van Lopers Company Nijmegen t.w.v. 20 euro
om een paar hardloopschoenen te kopen.

Ons land was niet langer ‘wegens
omstandigheden gesloten’ en dat was
te merken op straat, de bevolking trok
er massaal op uit. Dat het zondag was
en fraai zomerweer was daar natuurlijk
ook debet aan. Omstreeks het middaguur wees de thermometer al zevenentwintig graden aan en voor de ijssalons
stonden lange rijen. Toen Anneke, op
weg naar de Waalkade, de voetgangerszone in de binnenstad van
Nijmegen doorkruiste, werd haar aandacht getrokken door een grofgebouwde vrouw op een fiets, die fanatiek
beukend op haar trappers, dwars door
de wandelende menigte reed. Ondanks
luide krachttermen en verwensingen
van een aantal, haastig opzij gesprongen, voetgangers, leek het mens zich
van niets of niemand wat aan te trekken. Dichterbij gekomen zag Anneke
dat de vrouw, die duidelijk de vijftig
was gepasseerd en ondanks haar harige benen een kort leren rokje droeg,
een oud barrel zonder spatborden
bereed en volkomen doorweekt was
van het zweet. Het uiterlijk bracht
Anneke danig in verwarring.
Dichterbij gekomen viel haar op dat de
vrouw stoppels op haar kin had en
handen als kolenschoppen. Een transgender in transitie, schatte ze in, door
een speling van het lot in het verkeerde lichaam beland. En nu druk bezig
alle tegenslagen in zijn of haar leven af
te reageren op de nietsvermoedende
medeburger. Lang kon dit natuurlijk
niet goed gaan en terwijl Anneke over
haar schouder keek, zag ze dat de
vrouw zich dan ook had klemgereden
in de rij wachtenden bij de ijssalon.
Het daarbij ontstane geschreeuw en
gevloek voorspelde weinig goeds.
Snel verder, besloot Anneke, voordat
de zaak op een handgemeen uitdraait
en ik er onverhoopt middenin verzeild
raak. Snel naar het terras, Mary en
Sylvia zitten al zeker een kwartier op
me te wachten. En Anton had beloofd
later die middag ook nog aan te schuiven.
Eenmaal aangekomen op de Waalkade
bleek het terras bomvol, als haringen
in een ton zat het publiek opeen.
Ergens in het hart van de massa bleken
Mary en Sylvia te zitten. “Een spa of
een smoothie, wat zal het zijn?” vroeg
Mary, terwijl Anneke wat schutterig
een poging deed om op een stoel naast
Sylvia plaats te nemen.
“Doe maar eerst een watertje” hijgde
Anneke, “en schik eens ’n beetje op,
Syl, kan ik er ook nog bij. Godsamme,
wat is het hier druk, lijkt wel of heel
Nijmegen hier zit, dit is echt niet meer
normaal. Zo, ik zit. Eindelijk!
Allereerst even mijn excuses, jongens,
het spijt me…”
“Wat spijt je?” vroeg Sylvia.
“Nou, dat ik aan de late kant ben. Kon
nergens een parkeerplaats vinden.”
“O, als dat alles is.” antwoordde
Sylvia, terwijl ze zich samenzweerderig over de tafel boog.
“Zien jullie die vent daar links? Niet
meteen kijken! In dat te krappe pak en
met dat gangstersnorretje? Da’s mijn
vroegere baas, de ouwe Van Wezel uit
Culemborg. Wat een eikel was dat,
zeg. Van huis uit was ie streng gereformeerd en op zijn bureau prijkte prominent een foto van zijn gezin. Ik zie die
foto nog voor me, hij en zijn zuur kijkende vrouw, te midden van pakweg
zes kinderen. Enfin, elke dag die God
gaf zat ie op kantoor naar de jonge
meiden te lonken. En maar schuine
moppen vertellen bij de koffieautomaat. Maar nu komt het, toen ie plotseling ernstige hartklachten kreeg en
vervolgens met invaliditeitspensioen
uit dienst ging, moesten een paar collega’s op gegeven moment zijn bureau
leegmaken. Daar zouden nog wat persoonlijke dingen inzitten, die hij graag
terug wilde hebben. Enfin, de bovenste
la bevatte enkel wat pennen en aanverwant kantoorgerei. Maar de verrassing
zat ‘m in de onderste twee laden, die
bleken namelijk tot de rand toe gevuld
te zijn met pornoblaadjes. Nou, die
hebben ze toen allemaal in een keurige
doos gedaan en aan zijn huisadres
gestuurd. Met als geadresseerde:
mevrouw Van Wezel.

De Rozet
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Apotheken Nijmegen-Oost
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Drogisterij de Duﬀelt is gevestigd in Beek. De drogisterij is tevens een apotheekafhaalpunt voor
apotheek de Duﬀelt in Millingen a/d Rijn en is recent volledig verbouwd en gemoderniseerd.
Door de groei en toenemende drukte zijn wij opzoek naar een:

ENTHOUSIASTE DROGISTMEDEWERKER
die ons team komt versterken.

Ervaring als assistentdrogist/vakdiploma drogist is een prè.

Stuur uw sollicitatie naar: info@drogisterijdeduﬀelt.nl
T.a.v. Marije

Bezorgers gezocht
voor De Rozet in Groesbeek
Wijk: Tooropweg, Hobbemaweg, Mesdagweg,

Personeel
Gevraagd

v.Ostadeweg, Jacob Marisweg

Wijk: Molenweg, Jonkershof, Cranenburgsestraat,
Hoflaan, Pastoor Roversstraat, v.Nispenstraat,
Luijbenstraat, Kasteelweg

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

WE ZOEKEN NIEUWE
COLLEGA'S!

INFRA & MILIEU

HUUR BIJ ONS
EEN CONTAINER!

ALTIJD AL MET OUDEREN WILLEN WERKEN?
Woon je in de gemeente Berg & Dal of Nijmegen? En ben je op
zoek naar zinvol en afwisselend werk met ouderen, dan ben je
bij Home Instead Thuisservice aan het goede adres!
Home Instead zorgt er onder meer voor dat ouderen,
waaronder ook mensen met dementie, zo lang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen. Dit doen we door hen te helpen met alle
zaken die het dagelijkse leven gemakkelijker en gezelliger
maken. Van samen een spelletje doen, wandelen, hulp bij
wassen en aankleden tot samen boodschappen doen, koken
en begeleiden naar het ziekenhuis. We geven onze klanten
aandacht. En daar bloeien zij (en wij) van op!
WIL JE MEER WETEN OVER DE FUNCTIE EN DE MOGELIJKHEDEN? NEEM DAN CONTACT OP MET
LISANNE POSTMA VIA 024 3730716 OF MAIL NAAR INFO.NIJMEGEN@HOMEINSTEAD.NL

SOLLICITEER NU!

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

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

