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D E R OZET

dinsdag 14 juni 2022

iedere 14 dagen gratis huis-aan-huis

Laatste week inschrijving voor de
Avond4daagse Berg en Dal 2022!

De avondvierdaagse gaat dóór
Eindelijk gaat de Avondvierdaagse
weer van start. De Avondvierdaagse
Berg en Dal start op dinsdag 21 juni en
eindigt op vrijdag 24 juni. Je wandelt
dus vier dagen in een door jou gekozen
afstand (5 of 10 km) in de prachtige
omgeving rondom Berg en Dal, Beek
en Ooij. Jij doet toch ook mee? Geef je
nu op! We hebben
inmiddels al over de 550
inschrijvingen, dus het
wordt weer een gezellige
happening. O.a. leerlingen van de Biezenkamp,
De Buut, Klokkenberg,
Op Weg, Sterredans en
Titus Brandsma lopen
mee.
Inschrijven
Op www.avondvierdaagsebergendal.nl
of via de QR-code vind je het digitale
inschrijfformulier. Geef aan welke
afstand je wil gaan lopen en betaal

Millingen a/d Rijn, Kekerdom
Erlecom, Leuth, Ooij, Persingen,
Beek, Ubbergen, Berg en Dal,
Nijmegen-oost, Groesbeek,
de Horst, Breedeweg
Heilig Landstichting
Kranenburg, Wyler,
Zyfflich, Keeken, Bimmen

oplage: 25.000

Eerste Bierfestival groot succes
LEUTH. Voor de organisatoren van het Bierfestival kon het niet beter op zondag
12 juni op het terrein van de Vriendenkring in Leuth. Met de zon aan de hemel en
veel bezoekers op het terrein werd het een prachtig festijn, dat dit jaar voor de eerste werd georganiseerd. De bezoekers konden genieten van lokale en andere
Nederlandse ambachtelijke brouwerijen en van de muziek van Lost Heroes.
Foto: Henk Baron

gemakkelijk via Ideal. Deelname kost €
6,50 per deelnemer inclusief de avondvierdaagse medaille. Jouw startkaart
ligt dan klaar op 21 juni bij het startbureau in Beek. Je kan overigens meerdere deelnemers op één formulier
inschrijven, wel zo makkelijk.
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Vragen?
Heb je vragen of onduidelijkheden laat dan een
berichtje achter op het
contactformulier van de
site. Wij doen ons best
om snel te reageren.
Nieuws
Wil je op de hoogte worden gehouden van het
laatste nieuws? Volg dan
onze site of kijk regelmatig op onze
facebookpagina of instagram.

Opening voetbalveld bij de
Adelbrecht Windekindschool

De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 28 juni
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 24 juni
Vervolg colofon: zie pagina 3

Geslaagd!

We kijken uit naar je komst!
Bestuur Avond4Daagse Berg en Dal

Brandweer Ubbergen bezoekt
basisschool Opweg in de Ooij
Vrijdagmiddag 3 juni hebben een aantal leden van de vrijwillige brandweer
Ubbergen een bezoek gebracht aan
basisschool Opweg in Ooij ter ondersteuning van een spreekbeurt over de
brandweer verzorgd door Boukje, Lotte
en Yuna. Dit is niet toevallig, want de

papa’s en mama van deze kinderen zijn
lid van de vrijwillige brandweer
Ubbergen! Wat is er mooier dan in het
echt de brandweer op bezoek te hebben
met de benodigde materiaal! De kinderen hebben genoten van het bezoek.
Foto: Brandweer Ubbergen

Vorige week een spannende week voor
alle middelbare scholieren: de uitslag
van de eindexamens.
Van harte gefeliciteerd voor alle
geslaagden en veel succes en sterkte
voor de herkansers.
GROESBEEK. Wethouder Irma van de Scheur verrichte maandagmiddag de opening van het voedbalveldje bij de Adelbrecht Windekindschool en Carolus. Dit
veld is op advies en met medewerking van de leerlingenraad en de gemeente
gerenoveerd, zodat er ook echt op gespeeld kan worden zonder de hobbels en bobbels. Isis van Loon (11 jaar) sprak namens de leerlingenraad haar dank uit aan de
leerlingen die er aan mee gewerkt hebben en aan de gemeente. Ze was blij met
deze medewerking en met de leerlingen, die er veel tijd in gestoken hadden. De
wethouder knipte samen met de leerlingen van de leerlingenraad het lint door,
waardoor het veld, dat ook voorzien van nieuwe doelen, geopend was.
Foto: Henk Baron

ODIO 1 kampioen
ODIO 1 uit Millingen aan de Rijn is
kampioen geworden! Ter gelegenheid
van het kampioenschap hebben de
dames zondag 12 juni een verrassingsrondrit gemaakt door het dorp. Ze heb-

Schapen in de kofferbak

ben een dubbel kampioenschap
behaald, zowel bij de binnen- als de
buitencompetitie. Ze zijn nu in beide
categorieën naar de hoofdklasse gepromoveerd.
Foto: Erik Hell

Schapendieven
aangehouden
in Beek
De Koninklijke Marechaussee heeft
zaterdag 4 juni tijdens een controle bij
Beek-Ubbergen drie Roemeense mannen aangehouden voor diefstal. Uit
onderzoek ter plaatse bleek dat de drie
schapen die ze in hun auto vervoerden
gestolen waren bij een schapenhouder
in Brabant.
Foto: Koninklijke Marechaussee

Varken bij de
Plus in Beek
Op zaterdag 4 juni had supermarkt Plus
Nico de Witt in Beek een heel bijzondere klant: een zwijn. Andre van
Straaten maakte hier een foto van.
Iemand enig idee waar dit beest vandaan kwam?

Berg & Dalseweg 340
Nijmegen
024 - 3229279

Zondag geopend van 11-17:00 uur

Bij aankoop van 20,- tuinplanten
Grensgeval

Fles van 1 liter plantenvoeding gratis
(1 fles per klant. Op=op)

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02

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

E\/$03(18'2

SALE

Kleding Stomerij
depot
reparatie

-JFTLFT8FOHT 6578 J, LEUTH
Tel. 024-3738441

www.wwinstallaties.nl
Lid van:

Wij hebben
ruimte nodig
voor de nieuwe
collectie!

bis zu

80%
Rabatt

Lampen Udo · Briener Straße 43 · 47533 Kleve ·
Tel.: 02821-980564
Open: Ma.-Vr. van 10 - 19 uur - Za. van 10 - 16 uur

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

RAMEN - DEUREN - SERRES

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

Rijwielhandel
Bruinewoud

Loodgieterswerk

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

Centrale verwarming

Brompton-dealer

Service en onderhoud

van Nijmegen en omstreken

Duurzame oplossingen

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

Installatietechniek

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

J.C. JANSEN
JANSEN
J.C.

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

Electro installaties

- Nieuwbouw
- Verbouw/ aanbouw
- Renovatie/ onderhoud

Camera beveiliging

Voor zowel particulier als zakelijk
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

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

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

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

Kersten Wielersport
Stikke Hezelstraat 19
6511 JV Nijmegen
Tel : 024-3226362
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

Geen spoed - wel politie:
0900-8844
GGD 024-3297297
DIERENPOLITIE: 144
Brandweer: 024-355 55 55 of 112
POLITIE:
Steunpunt Millingen, Heerbaan 115 Millingen alleen op afspraak: 0900-8844
Steunpunt Groesbeek, Dorpsplein 1 Groesbeek (gemeentehuis) alleen op afspraak:
0900-8844
AED Beheer Ubbergen: tel 0617422051
AED (defibrillator) locaties:
- Kekerdom: Kulturhus Schoolstraat 7, +
Botsestraat 37 + Weverstraat 94
-Leuth: Spar Kerkplein + Overhaag +VVLK
- Erlecom: garage Erlecomseweg 42,
- Ooij: SVO + Spar Reiner van Ooiplein +
Marialaan 9 + Oortjeshekken + Ooijse
Bandijk 84 + CleanLease, De Bouwkamp 8
- Ubbergen: Rijksstr.w.56,Ubbergensdijk 11
- Beek: Nieuwe Holleweg 1 + Kwartelstr.4
+ Nesciostr. 19
-Berg en Dal: flat B Stollenbergw. 102-138;
Appartementencomplex Groot Berg en Dal,
Oude Kleefsebaan 221,
-Persingen, Groot Kuppenhof, Leuthsestr.13
MELD MISDAAD ANONIEM
0800-7000
AANGEREDEN REEWILD
Bij Grofwild aanrijdingen (reeën en zwijnen)
dient men 112 te bellen. De politie zal dan de
dienstdoende persoon oproepen. Andere aangereden dieren kunt u ook melden bij de politie, deze meldingen zullen, indien nodig,
met hulp van de dierenambulance worden afgehandeld.
GEMEENTEHUIS:
• Gem. Berg en Dal, Dorpsplein 1, tel.14024
Locatie Millingen: Kulturhus.

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

Medisch / Sociaal
Verpleeghuis Kalorama, tel:024-6847777
EHBO Beek-Ubbergen
Postbus 11, 6573 ZG Beek
E: info@ehbobeekubbergen.nl
W: www.ehbobeekubbergen.nl
EHBO Millingen a/d Rijn-Kekerdom
secr.: Mw. J. Vergeer, Lijsterbesstr. 70, 6566
WC Millingen, 06-54252398, email:
secretaris@ehbomillingenkekerdom.nl
E.H.B.O. vereniging Ooij- Persingen.
mw.P.Brugman(secretaris), Pr.Irenestraat 29
6566 BM Millingen.Tel.:0481-431748
GGD GELDERLAND-ZUID
www.ggdgelderlandzuid.nl
algemeen nummer: (088) 144 7 144
afd. Jeugdgezondheidszorg 088-1447111
Beek-Ubbergen, Kulturhus, Roerdompstraat 6F, spreekuur donderdag 13.30-14.15.
Millingen, Heerbaan 115, spreekuur woensdag van 14.30-15.15.
Groesbeek, Op de Paap 10, spreekuur
Woensdag 9.00 - 10.00
SCHULDHULPBUDDY Berg en Dal. Tel. 06130 817 34. www.schuldhulpbuddy.nl
GESLACHTSZIEKTEN: (088) 144 71 20
seksuelegezondheid@ggdgelderlandzuid.nl
AIDS: Informatie via antwoordapparaat tel:
024-3231600
Bezoekadres GGD: Groenewoudseweg
275, Nijmegen
Kraamzorg Zuid-Gelderland
Kraamzorg Zuid-Gelderland, T 024 – 30 94
800, E info@kraamzorgzuidgelderland.nl
PRAKT. v. FYSIOTH. & MANUELE
THERAPIE VINK
• Leuth: Hengemunde 42, 024-6632784
• Millingen: Nielingen 91, 0481-432500
FYSIOTHERAPIE MILLINGEN E.O.
• Millingen: B.N.M. Jongerius,
Rustenburgweg 16, 0481-431573
• Leuth: Kerkplein 8, 024-6631658
www.fysiomillingen.nl
DE ORTHOPEDAGOGENPRAKTIJK
Rijksstraatweg 171, 6573 CN Beek
06-19601029 www.doppnijmegen.nl
Fysiotherapie Beek Ubbergen
Fysiotherapie - Manuele therapie
Kinderfysiotherapie - Dry Needling
Verbindingsweg 8, Beek, 024-6843575
beek@fysioboonstra.nl
www.fysiotherapiebeekubbergen.nl
DIËTISTENPRAKTIJK EvE
Mw. E. van Etteger T: 06.44330685
Ooij: De Bouwkamp 1H
Millingen: Heerbaan 121
Beek-Ubbergen: Oude Gracht 16
FYSIOTHERAPIE OOIJ
Praktijk voor fysio- & manuele therapie
Reiner v.Ooiplein 3, Ooij T 024-6631421
W www.fysiotherapie-ooij.nl

kijk voor actualiteit op
www.kaaijadvocaten.nl
tel. 024-3245937
Pedicurepraktijk
Sta op verzorgde voeten.
Andrea Dalmeijer, Medisch Pedicure
Tel: 0481-354356
Stoppen met roken, gratis
Individueel of in groep
rookvrijenfitter.nl
of 06-50621214
Wijkverpleging ZZG zorggroep
Onze kleinschalige teams wijkverpleging
bieden zorg thuis. Vertrouwde gezichten voor
dagelijkse verzorging, verpleegkundige- en
medische zorg, advies en voorlichting, zorg
bij laatste levensfase. T 024 – 366 57 77,
www.zzgzorggroep.nl.
ZZG zorggroep ook voor beschermd wonen
en herstelzorg voor ouderen.
STERKER SOCIAAL WERK
Voor gratis hulp, informatie en advies. Tel.
088 - 00 11 333. Ma. t/m vrij. van 09.00 17.00 uur. www.sterker.nl
MANTELZORG BERG EN DAL
Tel.06-13 85 91 06
info@mantelzorgbergendal.nl
www.mantelzorgbergendal.nl
DE LUISTERLIJN: 088-0767000.
www.deluisterlijn.nl Voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, anoniem, dag en nacht.
BURO SLACHTOFFERHULP
Spreekuur Nijmegen: St. Annastraat 172,
6524 GT Nijmegen, tel: 0900-0101 0243233322 van 9-17u., op feestdagen gesloten
TEL. HULPDIENST VOOR DIABETEN
9-17 uur: hulpverlening en voorlichting
033-463 05 66, mail: infolijn@dvn.nl.
BELANGENGROEP EPILEPSIE NIJM. E.O.:
Millingen: Jack Verkerk, tel: 0481-431816
PRAKTIJK VOOR OPVOEDKUNDIGE HULP
Mw.Drs. D.C.Jacobs, Orthopedagoge/
Kinderpsygotherapeute, tel: 024-6843933
HULPDIENST ‘OM ELKAAR’ geestelijke ondersteuning middels gesprekken en bezoek afleggen; 024-3238607
HELEN DOWNING INST. GROESBEEK
Centrum voor begeleiding van mensen met
kanker. Inlichtingen dagelijks 09.30-16.00
uur 024-6843620
ANONIEME INCEST OVERLEVENDEN:
www.sia-nederland.nl
LAND. ST. OUDERS V. DRUGGEBRUIKERS
tel. hulpdienst 0900-5152244
AMEVEDI: Gratis registratie van vermiste
gevonden huisdieren, tel: 08800-64687
HUURDERS VERENIGING WOONBELANG
Postbus 75, 6560 AB Groesbeek
info@hv-woonbelang.nl
http://www.hv-woonbelang.nl/
HUURDERSVERENIGING
Millingen aan de Rijn, p/a Klaproos 10,
6566 HM. Contact via de website:
www.hvmadr.nl. E-mail: info@hvmadr.nl
De Kentering voor mensen in / uit de psychiatrie: informatie, ondersteuning, lotgenotencontact, belangenbehartiging!
Open werkdagen 10-16 uur, Limoslaan 10
6523 RZ Nijmegen, Telefoon: 024-3249975
www.dekentering.info
WMO-Adviesgroep Berg en Dal: voor
kosteloos en onafhankelijk advies. Wij behartigen de belangen van al diegenen die een
beroep doen op de Wmo, met of zonder een
beperking. Correspondentie: Haydnstraat
16, 6561 EE Groesbeek (gem. Berg en Dal).
Tel: 06 - 1341 5975
E: info@wmoadviesgroepbergendal.nl
W: www.wmoadviesgroepbergendal.nl
Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling voor lokaal welzijnswerk. Wij ondersteunen en stimuleren mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling,
zowel individueel als groepsgewijs.
Postbus 109 6560AC Groesbeek | telefoon
085 040 60 66 | www.fortewelzijn.nl
Stichting SSHB support. Gratis ondersteuning voor mensen met geldzorgen en die hun
thuisadministratie niet op orde kunnen houden. Info@sshb.nl
Www.sshbsupport.nl
Telefoon 06-30006035 of 06-83718053
OOSTERPOORT
Verhuurt woningen in de gemeenten
Berg en Dal en Heumen
Bezoekadres: Atelierweg 12, Groesbeek
Openingstijden: ma t/m vrij van 8.30 - 12.30u
Telefonisch: ma t/m do van 8.30 - 16.00u
Postadres: Postbus 31, 6560 AA,Groesbeek
Tel (024) 399 55 55 Fax (024) 397 15 50
info@oosterpoortwoon.nl
www.oosterpoortwoon.nl Reparatieverzoeken
kunt u melden tijdens openingstijden via tel (024)
399 55 55 keuze 1. Of mail uw verzoek naar
reparatie@oosterpoortwoon.nl
Bij calamiteiten buiten kantooruren hoort u een
doorverwijzing via ons antwoordapparaat.
WAARDWONEN
Bezoekadres: Heerbaan 170,
6566 EV Millingen aan de Rijn
Postadres: Postbus 43, 6850 AA Huissen
U kunt een een afspraak maken via telefoonnummer 026 – 326 30 50 of
info@waardwonen.nl.
W: www.waardwonen.nl

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222
Werkdagen 9-11uur. telefoon 0481-431105
swom@hetnet.nl, www.swom-millingen.nl
LANGER THUIS IN NIJMEGEN
Tel. 088 - 00 171 21. Ma. t/m vrij. van 09.00
- 12.30 uur.www.langerthuisnijmegen.nl
Mantelzorg Nijmegen,Tel. 088 - 00 11 333
KBOBeek: Iedere donderdagmiddag van 14
– 17 uur – Voor alle senioren in Beek inloopmiddag KBO-Soos in de foyer van het Kulturhus. Woensdag v.a. 14.30u. koersbal in ‘t
Höfke
Thuiszorg Gasthuis Millingen
Aanmelding en informatie over verpleging,
verzorging en begeleiding thuis via Servicetelefoon van het Gasthuis, telefoon 0481-43
30 35 (tussen 9.00 en 15.00 uur).
Dagbesteding en dagopvang Gasthuis
Millingen
Inlichtingen via Servicetelefoon van het
Gasthuis, telefoon 0481-43 30 35 (tussen
9.00 en 15.00 uur).
Gasthuis Millingen, St. Willibrordstraat 1
telefoon 0481-431644,
info@gasthuismillingen.nl
www.gasthuismillingen.nl
Ouderenadviseurs Millingen aan de Rijn:
Ida Jansen: 0481-431955
Ouderadviseurs in de gemeente Berg en
Dal:
u kunt bij ons terecht voor informatie, advies
en ondersteuning in de kerndorpen Berg en
Dal, Groesbeek en de Polder. Wilt u in contact komen met een van de ouderadviseurs?
Bel dan het telefoonnummer: 06-30763931

Heeft u hulp of ondersteuning nodig?
Neem dan contact op met het
Sociaal Team Berg en Dal.
Telefoon: 024 - 751 65 20
Bereikbaar op werkdagen tijdens
kantoortijden (09.00 – 14.30 uur)

Kinderen / Peuters
KION kinderopvang
Beek:
Kinderdagverblijf Ollikido (0-4 jaar)
(024) 684 16 73
Peutergroep Ollikido (2-4 jaar)
(024) 684 29 44
Bso Villa Hoog en Laag (4-12 jaar)
(024) 205 33 13
Ooij:
Kinderdagverblijf Op Weg (0-4 jaar)
06 51 78 03 37
Peutergroep Op Weg (2-4 jaar)
06 51 70 28 20
Bso Op Weg (4-12 jaar)
06 33 63 59 01
Informatie: www.kion.nl - bel met
(024) 382 26 55 of loop gerust binnen!
Beek:
Ruilhus
(speelgoedruilbank),
Kulturhus, ingang achterzijde. Open op
woensdag van 13.30-15.30 uur en door op
afspraak via Whatsapp te maken op 06 442
159 72 (van maandag-vrijdag tussen 8.30
uur tot 17.30 uur mogelijk). www.ruilhus.nl
Millingen:
Kinderopvang Humankind, 't Gengske 5
6566 WB Millingen aan de Rijn
1. Kinderdagverblijf De Kinderkorf
t. 0481-225250, 07:00-18.30 uur
2. Buitenschoolse Opvang Op Stelten
t. 0481-225120. Vóór en ná school en
tijdens vakanties, 07.00 - 18.30 uur
3. Peuteropvang Engel en Bengel
t. 0481-225130, ma-vrij 08.45-12.45 uur
Voor informatie: Regio Gelderland,
tel.0315-641.443
Berg & Dal: Kindercentrum Domino:
Kinderdagverblijf, peutergroep &
Buitenschoolse Opvang
Kerstendalseweg 17/Patrijsweg 2, (024)
6843424. Inlichtingen 024 3976320 of
www.Kindercentrum-domino.nl

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

Kerkdiensten
BEEK
• Protestantse kerk,
- 17.6. 19.30u. Taizéviering
OOIJ
• St.Hubertus (zie kerkpagina)
MILLINGEN A/D RIJN
• H.Antonius van Padua (zie kerkpagina)
BERG & DAL
• O.L.Vrouw vh H.Hart - zondag 10.30 uur
H.LANDSTICHTING
• Cenakelkerk - zondag om 11.00 uur
GROESBEEK
• Protestantse kerk - zondag om 10.00 uur
• Cosmas&Damianus, zon. 10u
BREEDEWEG
• H. Antonius, zondag om 09:30 uur
NIJMEGEN-OOST
• H.Maria Geboorte Parochie, Mariaplein
Ma. t/m za. 19.00 uur. Zo. 09.00 en 10.30.
Stille aanb. en sacr. van Vergeving: ma t/m
vr. na de mis tot 20.30 (do. 16-18 uur) tel:
3221371. www.mariageboorte.nl
Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7.
elke zondag 10.30 uur, en elke 2e woensdag van de maand om 10.00 uur een viering georganiseerd door de KBO.
www.effataparochie.nl
NIJMEGEN-CENTRUM
• Petrus Canisiuskerk, Molenstraat
H.H. Missen elke werkdag 12.15 u,
zondagen 09.30u en 10.30 u.
Kerk open elke werkdag 09.30u-17.00u,
zondagen 09.00u-13.00u, elke eerste koopzondag v.d. maand 09.00-17.00 u.
Tel. 024-3226480; www.canisiuskerk.nl

Wat is er te doen in:
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
-18.6. 20u. concert Schubert, kleine kerk
-21-24.6. avondvierdaagse
-26.6. 15u. concert Emanuel Pessanha, kerk
-26.6.-3.7. Oorsprong Open Toernooi
-29.6. 10.30u. Zomerevent, KBOZonnebloem, I&O, Kulturhus
MILLINGEN A/D RIJN
-17.6. 20u. bingo OEV, ver. gebouw
-19.6. 20u. bingo Ons Genoegen, ver.
gebouw
-25.6. 10-12u. repaircafé, Kulturhus
-26.6. 20u. jeugdbingo OEV, ver. gebouw
-26.6. 11u. concert Ons Genoegen, zaal
OEV
-29.6. 20u. jaarvergadering huurdersvereniging, Fuske
OOIJ
-23.6. 10u. excursie Bisonbaai, v.a.
Oortjeshekken
LEUTH
-18.6. jubileumdag TV Leuth
-25.6. 5 tegen 5 toernooi. VVLK

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
tandarts
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copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

Webinar
GrensInfoPunt
Thuiswerken

www.derozet.nl

In dienst bij een werkgever in
Duitsland, maar thuiswerken in
Nederland: voor veel werknemers is dat
sinds het begin van de coronapandemie
de nieuwe realiteit. Door een speciaal
hiervoor ingevoerde uitzonderingsregeling voor de grensoverschrijdende
sociale zekerheid en de belastingplicht,
was dat tot nu toe meestal geen probleem. Vanaf 1 juli geldt deze regeling
echter niet meer. Tijdens een webinar
van de GrensInfoPunten op dinsdag 21
juni om 15.30 uur wordt toegelicht
welke gevolgen dat voor werknemers
heeft. Deelname is gratis.
Wat heeft het voor gevolgen wanneer ik
in Nederland woon, in Duitsland een
dienstverband heb en thuiswerk? Deze
vraag staat tijdens het webinar centraal.
En is niet algemeen te beantwoorden,
weet Herman Lammers, adviseur bij
het GrensInfoPunt. Want vanaf 1 juli is
de sinds 2020 geldende uitzonderingspositie niet meer van toepassing, die
inhield dat werknemers volledig thuis
konden werken zonder dat dat effect
had op de sociale zekerheid en belastingplicht. Vanaf juli is de oude regeling weer van kracht.

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.

Aanmelden
Wie wil deelnemen aan het webinar,
kan zich tot en met 17 juni aanmelden
op https://bit.ly/Webinar210622. Meer
informatie op www.grensinfopunt.eu.

BERG & DAL
-18.6. Keti Koti festval Afrikamuseum
-18+19.6. vertelfestival Duivelsberg
-21.6. 19.30u. Avondexcursie Waldboeren,
start Erica
UBBERGEN
-19.6. 14u. presentatie Dorpsommetje
Ubbergen
-19.6. 14.30u. leerlingenvioolconcert, kerk
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-26+26.6. “Vergezichten”
GROESBEEK
-18.6. 20u. concert Wilhelmina + NAO,
Mallemolen
-23.6. 20u. lezing Share, Mallemolen
-25.6. 20u. bingo Gekleurde Zanger, Op de
Heuvel
-28.6. 19.30u. schrijfavond Amnesty,
prot.kerk
HEILIG LANDSTICHTING
-16+18+21.6. 19.30 Festival De’Bardi
-26.6. 16.30u benefietconcert Cenakelkerk

Ziekenhuizen

Tandartsen: Voor dienstdoende
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)
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BON VOOR 'ROZETJES'
Rozetjes dienen contant en met gepast geld
te worden voldaan.
Gebruik uitsluitend dit formulier

inleveradressen

3,00

Beek:

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

Rozetjes

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

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

Vishandel

De Rozet

Jaco & Corrina de Graaf
Spakenburg

Tuinman / Klusjesman
actieprijs! €18,- p/u; tel.
06-23113595

Woonruimte gezocht in
Nijmegen-O, B&D, Beek of
Ubb. (huur). Mag studio,
app., tuinhuisje of (ged.)
woning zijn. Ik ben vrouw,
30 j., eigen onderneming,
sportief, sociaal en netjes.
charlottesederel@live.nl /
0612371754

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

voor al uw familieberichten

Hollandse
nieuwe

4

voor

€ 10,-

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

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

Bel om te bestellen: 06-22799800

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

Dankbetuiging
Wij bedanken hierbij iedereen voor de
intense warme blijken van belangstelling
bij het overlijden van

DONDERDAG = PIZZADAG
alle pizza’s €6,95

Marga Hakvoort

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag 14.00 - 23.00 uur
Zondag 12.00-23.00 uur. Dinsdag gesloten

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

Ernst-Goldschmidt Straße 26, 47533 Kleve
T. 0049 2821 590 3569 • saraygarten@outlook.de

Marcel, Mirjam en Guus Hakvoort

www.saraygarten.de

SCHUTTERSGENOOTSCHAP O.E.V.
Heerbaan 190

Millingen aan de Rijn

BINGO

St. Werkcomité
Fanfare
Ons Genoegen

vrijdag 17 juni

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

Enige en algemene kennisgeving
Op 3 juni 2022 is overleden

Harrie Rutten
in de leeftijd van 60 jaar.

Bingo
ZONDAG

19 JUNI

De crematie heeft in besloten kring
plaatsgevonden.
Onze dank gaat uit naar alle zorgverleners.

Verenigingsgebouw, 20.00 uur

Familie Rutten, Leuth.

JEUGDAFDELING OEV
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

BINGO
zondag 26 JUNI
Aanvang 20.00 uur Zaal open 19.00 uur
Prijzengeld € 1.125,=
Heerbaan 190 Millingen aan de Rijn

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

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

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

een vertrouwd gezicht
voor al uw vragen

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

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

Lianne Willemsen

Nijmegen

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

Demobijeenkomst zaaien in
ruitverband in Groesbeek
GROESBEEK. Wethouder Irma van de
Scheur van de gemeente Berg en Dal
was donderdagmiddag 2 juni aanwezig
bij een demobijeenkomst ”zaaien in
ruitverband” bij het bedrijf van Chris
Poelen (Het Balkon van Groesbeek).
Boeren en tuinders zijn actief om zo
zuinig mogelijk om te gaan met water.
Op het gebied van waterbeheer gaat er
al heel veel goed, maar het kan altijd
beter. Er liggen kansen om nog beter
om te gaan met droogte en om voedingsstoffen beter te kunnen benutten.
Het zoveel mogelijk infiltreren van
water in landbouwpercelen, is van cruciaal belang.
Zaaien in ruitverband helpt om water

vast te houden en zorgt voor vermindering van afspoeling van water en nutriënten op landbouwpercelen op de
stuwwal. In Groesbeek, op het bedrijf
van Chris Poelen, is dit jaar een demonstratieperceel aangelegd met maïs
gezaaid in ruitverband.
Brigitte Kroonen, onderzoekster aan de
WUR, gaf deze middag een toelichting
geven op het onderzoek wat tot nu toe
gedaan is naar zaaien in ruitverband.
Jack Nicolaes, melkveehouder te
Klimmen (Limburg), zaait zijn maïs al
in ruitverband. Tijdens de bijeenkomst
deelde hij zijn ervaring uit de praktijk.
De wethouder liet zich op dit gebied
voorlichten.

14 juni 2022

Hollandse nieuwe
is er weer

Kersten Wielersport

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.

Wethouder vd Scheur laat zich voorlichten door Brigitte Kroonen en Jack
Nicolaes. Chris Poelen kijkt van de zijkant toe.

(advertorial)

De kaartverkoop is gestart!
Op zondagmiddag 26 juni om 14.00
uur in OEV1, De Natte Tent in
Millingen.
Een gave show met dans, badkleding,
sportkleding, relaxen en muziek!
Dit zomerse feestje wil je niet missen!
Een middag waar we Millingen op 'de
kaart' zetten, en met een aantal ondernemers er een gave show van maken!
Een kaartje kost €5,- en de show duurt
ongeveer 2 uur.

Kaarten zijn te koop bij:
☀ Lingerie By M
☀ Liselott
☀ Wendy's Way Dancing
☀ Praktijk Monica Ouwens

Bij binnenkomst ontvang je een
zomers welkomstdrankje!

Graag gepast en contant betalen.
https://summervibesmillingen.nl/

Jeugdbingo
OEV
MILLINGEN. Op zondag 26 juni
wordt de jeugdbingo bij OEV, Heerbaan 190 te Millingen aan de Rijn gehouden. Een leuke gelegenheid om andere mensen te ontmoeten en wellicht
nog een prijs te winnen.
Het prijzenpakket bedraagt € 1125,00
en er zijn weer leuke tussenronde prijzen. Voor een hapje en een drankje
wordt gezorgd. De zaal is open om
19.00 uur. Kom op tijd want vol = vol!

Hartelijk welkom namens
Bingocommissie van O.E.V.

de

Jaarvergadering Huurdersvereniging Millingen
Woensdag 29 juni a.s. wordt de jaarlijkse jaarvergadering
van de Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn weer
gehouden. Alle Millingse huurders van Waardwonen zijn van
harte welkom.
Locatie is de zaal van ’t Fuske, de vergadering begint om
20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. Zoals altijd zorgen de mensen van ’t Fuske weer voor hapjes en drankjes.

We merken dat ons ledental heel langzaam aan het teruglopen is. Om onze werkzaamheden met optimaal resultaat te
kunnen voortzetten is het heel belangrijk dat het aantal leden
groeit! Kom naar onze vergadering en schrijf u in als lid.
E.d.d. ontvangt u de uitnodiging en agenda in de brievenbus.
Het bestuur

Afscheid van het Hoogwaterplatform met overhandiging cheque aan Heemkundekring De Duffelt
Het Hoogwaterplatform is onlangs
opgeheven en had nog een bedrag in
kas. Dit bedrag is geschonken aan
Heemkundekring de Duffelt. De
geschiedenis: In het begin van deze
eeuw stelde het toenmalige kabinet
Balkenende voor om de Ooijpolder en
de Duffelt tot noodoverloopgebied in te
richten. Het kabinet wilde bij dreigende
overstromingen verder stroomafwaarts
deze gebieden onder water zetten en
aldus elders overstromingen voorkomen. Bij de inrichting zouden om de
dorpen hoge dijken worden opgericht
evenals langs de grens met Duitsland.
De Provincie Gelderland en de
gemeente Ubbergen verklaarden zich
tegen het plan en ook de burgers begonnen zich te roeren. Het Hoogwaterplatform werd opgericht en kreeg vanaf
het begin de steun van de Duitse zustervereniging Die Bürgerinitiative
gegen die Überflütung der Düffel.
Alle inspanningen bleken niet tevergeefs toen de Tweede Kamer in december 2004 unaniem de motie van LithBoelhouwer steunde waarin het kabinet
werd opgeroepen de fl. 500 miljoen,
die was gereserveerd voor de inrichting
van het noodoverloopgebied, over te
hevelen naar het programma Ruimte
voor de Rivier. In april 2005 trok
staatssecretaris Melanie Schultz van
Haegen het plan in. De jaren daarna

De Rozet

Nieuws uit Nijmegen

Een overname of doorstart van een wielersportzaak die ten einde komt, is lang
niet altijd vanzelfsprekend. Bij Kersten
Wielersport in Nijmegen gebeurde het
toch, op een voor de branche bijzondere
manier:
via
sharefunding.
Achtentwintig personen kochten aandelen en brachten de winkel samen
weer tot leven.

Summer Vibes Millingen!
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“De cirkel is nu min of meer rond”,
zegt bedrijfsleider Berry Heuveling.
“Dit is de plek waar ik lang heb
gewerkt.” Heuveling stond vele jaren
als verkoper op de loonlijst bij Kersten
Wielersport, tot hij twaalf jaar geleden
de overstap maakte naar Specialized.
Net voordat zijn wegen en die van
Specialized scheidden, belde Pascal
Arts, een goede bekende die in het verleden de Racing Sport-divisie van
Juncker oprichtte en successen had met
Campagnolo Sportswear in o.a. de
Benelux, maar de laatste jaren als
ondernemer van start-ups (StartupDesk
in Amsterdam) buiten de tweewielerbranche actief is. Heuveling: “We kennen elkaar al lang, we komen allebei uit
Nijmegen”. En dat niet alleen: Pascal
heeft 25 jaar geleden ook bij Kersten
Wielersport gewerkt.
Arts vertelde Heuveling aan de telefoon over zijn overnameplannen. Rob
Kersten, de vorige eigenaar van
Kersten Wielersport, raakte ongeneeslijk ziek en had zijn zaak te koop
gezet. In maart 2021 hoorde ik dat Rob
geen geschikte overnamepartij kon vinden en had zijn bedrijfspand daarom op
Funda gezet.
Hoe meer Arts er met mensen uit zijn
inner circle en Nijmegen over sprak,
hoe positiever hij werd. “Ik zag kansen
voor Kersten Wielersport, een winkel
met 63 jaar historie in de oudste winkelstraat van Nederland, waar gemiddeld per week zo’n tweehonderdduizend mensen voorbijkomen. Ik wilde
eigenlijk alleen de naam en verder een
lege schoenendoos overnemen. Qua
personeel en assortiment gaf ik er de
voorkeur aan om uiteindelijk met het
verleden te breken en toch wat andere
keuzes te maken, alles kon gemotiveerder. En ik vond het ook tijd worden dat
Kersten Wielersport meer op elektrisch
zou inzetten”.

Sharefunding
Met het ja-woord van Heuveling op zak
en een gedeelde filosofie, ondertekende
Arts het huurcontract. Inmiddels had
hij het financiële plaatje inzichtelijk
gemaakt. Samen met zijn compagnon
Armand Lipperts van StartupDesk
wilde hij de overname op een voor de
fietsenbranche volstrekt nieuwe manier
aanvliegen. Niet met (alleen) een eigen
inverstering of geld van de bank, maar
via sharefunding. Daarbij wordt geld
opgehaald bij ondernemers en investeerders, maar ook bij mensen die het
desbetreffende project gewoonweg een
warm hart toedragen. Zij worden aandeelhouder, krijgen dividend uitgekeerd. Daarmee is sharefunding wezenlijk iets anders dan crowdfunding.
“Vroeger klopte je voor dit soort investeringen aan bij de bank. Maar dat vind
ik eerlijk gezegd niet meer van deze
tijd. Het brengt grote risico’s met zich
mee, je brengt heel wat vreemd vermogen in de onderneming met bijkomende financiële verplichtingen. En daarbij
kan het gewoon veel slimmer. Wat hebben we gedaan: we hebben de BV
Kersten Wielersport onder een corporatiegeplaatst. De achtentwintig aandeelhouders, die zich vorig jaar via een
open intake hebben aangemeld, hebben
de corporatie in eigendom. Zij hebben
bij elkaar tweehonderdduizend euro
ingelegd, het bedrag dat we nodig hadden voor onder meer de winkelinrichting, werkplaats en investering in de
voorraad”, aldus Arts.
“Volledige eigendom van de zaak vind
ik achterhaald. Bovendien is het heel
erg gaaf als je via sharefunding van
investeerders en klanten je ambassadeurs kunt maken. Zij zijn aandeelhouder en krijgen dividend omdat ze durfden te investeren, naast enkele andere
voordelen, zoals korting in de winkel.
Iedereen heeft de kans gekregen om
onderdeel te zijn van de doorstart van
Kersten Wielersport”, zegt Arts, die het
platform Eyevestor gebruikte om het
benodigde geld binnen te harken.
“Iemand die jarenlang in Nijmegen
heeft gestudeerd en de zaak vanuit die
tijd kende, heeft een klein pakket afgenomen. Maar er zitten ook ondernemers tussen die grotere bedragen hebben ingelegd. Sharefunding maakt je
businesscase sterker.”
www.kerstenwielersport.nl

(Advertorial)

Een heel speciaal cadeau voor je vader

De overhandiging van de cheque aan de Heemkundekring De Duffelt: v.l.n.r.
Paul Remy, Miengske Borremans (Heemkundekring De Duffelt), Harry Sanders,
Rudy Broekman (Hoogwaterplatform)
Foto: Henk Baron
bleef het Hoogwaterplatform de ontwikkelingen op het gebied van de
hoogwaterbestrijding nauwgezet volgen. Begin van dit jaar besloot het
bestuur van het HWP de algemene
ledenvergadering voor te stellen het
HWP op te heffen. Het succes heeft het
HWP overbodig gemaakt. Een eventuele dijkversterking in de Ooijplder/De
Duffelt is pas rond 2030 gepland .
Het voorstel het HWP op te heffen
werd op de in maart gehouden ledenvergadering met algemene stemmen

aangenomen. Besloten werd tevens op
voorstel van het bestuur het batig saldo
van € 650 te doen toekomen aan de
Heemkundekring De Duffelt. Op donderdag 2 juni is een cheque met
genoemd bedrag overhandigd aan de
Heemkundekring de Duffelt, hetgeen
op de foto te zien is. Hiermee is de
liquidatie van het Hoogwaterplatform
voltooid. Wij danken alle inwoners die
ons zo trouw gesteund hebben.
Harry Sanders, voorzitter van het
Hoogwaterplatform in liquidatie

Op 19 juni is het vaderdag. Wat wil jij
je vader geven? Een fles lekkere drank
of een paar mooie sokken doen het
vaak goed. Maar misschien wil je een
keer iets heel bijzonders geven, dat
van blijvende waarde is voor jullie
allebei. Zou het niet mooi zijn als jouw
vaders herinneringen voor altijd
bewaard bleven in een mooi boek met
zijn eigen levensverhaal?
Het kan heel betekenisvol zijn voor
je vader om zijn leven nog eens langs
te lopen en zijn belevenissen en ervaringen op papier te laten zetten. Ook
voor kinderen en kleinkinderen kan
zo’n verhaal van grote emotionele
waarde zijn: hun verhalen zijn immers
geworteld in de zijne. Levensverhalen
verbinden: ze brengen mensen dichterbij zichzelf en dichterbij elkaar.
Vanuit die overtuiging schrijf ik met
Jaarringen levensverhalen. Geen boeken over beroemdheden die zijn
bedoeld voor een groot publiek, maar
de mooie en unieke verhalen van
gewone mensen, die willen terugzien

op hun leven en hun herinneringen
willen delen met hun kinderen, kleinkinderen of andere familie en naasten.
Wil je je vader een levensverhaal
cadeau doen? Neem dan gerust contact
met mij op of neem een kijkje op mijn
website voor meer informatie over
mijn werkwijze en de mogelijkheden
en prijzen. Indien gewenst heb ik een
mooie cadeaubon beschikbaar, zodat
je iets tastbaars hebt om te overhandigen.
Website: www.jaarringen.nl
Contact: telefoon: 06-12047645
mail: info@jaarringen.nl

-
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Culturele Agenda
Lindenberg Presenteert
Zaterdag 11 tot en met 20 juni | cursussen muziek, dans, theater, beeldende
kunst en schrijven | De Lindenberg |
www.delindenberg.com/theater

Reis naar de regenboog - LEF
Vrijdag 24 juni | 17.00 en 19.30 | €3,- |
muziektheatervoorstelling
|
De
Lindenberg
|
www.delindenberg.com/op-school/lef

Yette Rohde
Tot en met 1 juli | maandag t/m vrijdag
9.00-21.00, zaterdag en zondag 10.0016.00 | expositie schilderkunst |
Huygensgebouw | Radboud Univeriteit
| www.yetterohde.nl

Museum Memoires
Vrijdag 24 juni, 29 juli en 26 augustus
| 14.30-16.00 | €15,- voor 2 personen |
rondleiding voor mensen met dementie
| Museum Het Valkhof | https://tickets.museumhetvalkhof.nl/museummemoires

Recente werken van Ad Merx
Tot en met 3 juli | zaterdag en zondag
13.00-17.00 | expositie | LangeHezel46
| www.langehezel46.nl
Verhaal Verbeeld, Verbeeld Verhaal Stephanie Poels Zanders
Elke zondag in juni | 11.00-16.00 |
expositie | KunstLokaalMook |
www.poelszanders.nl
Paradijs - Kunstluis
Dinsdag 14 juni t/m zondag 19 juni |
expositie | Museum Het Valkhof |
www.museumhetvalkhof.nl
Poëziewandeling
Zaterdag 18 juni | 11.00 | €10,- |
Poëziecentrum Nijmegen | aanmelden
via
poeziecentrumnederland
@gmail.com

26 juni: Mannen in de War
Ze heten dan wel Mannen in de war,
maar wat ze vooral doen is zingen en

Songs of Love, laughter and Joy Het Nieuw Betuws Kamerkoor
Zondag 26 juni | 15.00 | €12,50 | high
tea concert | Zandse Kerk, Huissen |
www.nieuwbetuwskamerkoor.nl
Feest
Der
Herkenning
–
Symfonieorkest Nijmegen
Vrijdag 1 juli | 20.15 | €15 | concert |
Boskapel, Nijmegen | www.symfonieorkestnijmegen.nl

een totaal andere setting dus, maakt de
Nijmeegse Band The Nameless z’n
opwachting.
De entree voor deze Real Roots Cafe
LIVE sessie bedraagt € 12,00 (online
voorverkoop) en € 15,00 contant aan de
kassa. Pinnen aan de kassa is niet
mogelijk. Tickets zijn online verkrijgbaar via de Real Roots Cafe webshop
(www.realrootscafe.com/webshop)

Les Copains
spelen over mannen (en vrouwen) die
soms wat in de war zijn. Vanwege
gemiste liefdes, mislukte liefdes, verloren liefdes, fantastische liefdes, eeuwige liefdes, vergeefse dromen, uitgekomen dromen. Denk aan werk van artiesten en groepen nummers als Eddie
Vedder, Mumford and sons, The Nits,
Mark Knopfler, De Kift, Calexico en
nog veel meer prachtigs. De mannen
brengen er hun eigen pop/folk-bewerkingen van en gebruiken daarbij als
instrumenten gitaar, banjo, ukelele
(Theo Koster), contrabas, akoestische
bas, (Hammie Siebes), accordeon en
glockenspiel (Ronald Peters), kickdrum en allerlei ander ritmespul.

‘Nieuw Begin’
Zum Querdamm 67a
47559 Zyfflich.
https://www.nieuwbegin.de

Een ‘spirituele douche’ van
klanken in Berg en Dal
BERG en DAL. In deze tijden zijn we
allemaal op zoek naar rust, vreugde en
harmonie. Een heel goede manier om
dit te bereiken is het zingen van mantra’s, woorden waaraan helende krachten worden toegekend. Daarom verzorgt kirtangroep Berg en Dal zondag
19 juni een kirtanmiddag in Berg en
Dal. Nu weer thuis bij Tonny en Leo,
Bisschop Hamerlaan 29, daardoor is
wel het aantal deelnemers beperkt.

MOOK. Eindelijk, na 2 jaar mogen ze
weer. Onder leiding van dirigent
Eugène Ceulemans verzorgt zanggroep
De Cantantes een concertje op het terras van Herberg ’t Zwaantje. Het repertoire is zeer uiteenlopend. Van een vrolijke canon tot een ernstig vierstemmig
lied, van populair tot klassiek. Kom
gezellig luisteren of wie weet, een beetje meezingen.
22 juni, 20.00-21.00 uur,terras van
Herberg ’t Zwaantje in Mook.

Fanfarekorps
Ons Genoegen
houdt na een
lange tijd weer
een concert
Portugese zanger Emanuel Pessanha
in Kleine Bartholomeuskerk
BEEK. Op zaterdagmiddag 26 juni
komt zanger-gitarist Emanuel Pessanha
met zijn donkerbruine stem optreden in
de Kleine Bartholomeuskerk, Nieuwe
Holleweg 2 te Beek. Hij wordt muzikaal bijgestaan door gipsygitarist
Manito, die speciaal voor dit optreden
ook enkele nummers zal spelen op de
viola Braguesa, een authentiek
Portugees instrument.
Met zijn passievolle liederen neemt
Emanuel Pessanha zijn luisteraar mee
op een muzikale reis. Zijn repertoire is
gebaseerd op elementen van de traditionele Portugese muziek en de fado.
Emanuel is geboren op São Miguel,
een van de eilanden van de Azoren.
Sinds 1988 is Nijmegen zijn thuishaven
geworden. Met zijn band Quatro
Ventos weet hij de belangrijkste podia
te bereiken. Manito houdt met zijn
vurige spel een muzikale dialoog met
Fado zang van Emanuel. Zijn naam is
een directe verwijzing naar de Franse
gitaarlegende ‘Manitas de Plata’. Dit
optreden belooft een mediterrane middag vol saudade (Portugese weemoed)
en muzikaal vuurwerk.

De kirtan duurt van 14:00 tot 16:00 uur
en de inloop is vanaf 13:45 uur. Er is
een pauze na ca. 45 minuten, bij goed
weer heerlijk in de tuin.
Wie zondag 19 juni deel wil nemen aan
dit bijzondere evenement, moet zich
wel vooraf aanmelden bij Tonny Bol:
email namahatta.kirtan@gmail.com of
bel/sms/app naar 06-30883292.
Entree is een vrijwillige bijdrage.

OOIJ. Wij zijn dringend op zoek naar
Alten en Sopranen zowel mannen als
vrouwen om ons koor te versterken.
Wij zijn een gezellig koor en repeteren
elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.30
uur in dorpshuis De Sprong.
Na de repetitie nog gezellig even
napraten onder het genot van een
drankje. Bij goed weer in de tuin van
“Kakelhof”.
Wij hebben een uitgebreid repertoire

MILLINGEN. Op zondag 26 juni zal
de slagwerkgroep onder leiding van
instructeur Albert van der Heide en het
orkest onder leiding van Jurgen Nab
van zich laten horen. Voor dit concert is
een gevarieerd programma in elkaar
gezet. U bent van harte welkom om te
komen kijken en luisteren naar de
muzikale klanken van de slagwerkgroep en het orkest.
De aanvang is om 11.00 uur. De toegang is gratis. Het concert zal plaatsvinden in schuttersgebouw OEV,
Heerbaan190 in Millingen aan de Rijn.

Vooraankondiging
MILLINGEN. Met Vivace de wereld
rond. Dat betekent:
• niet te vroeg op,
• geen lange rijen op Schiphol,
• altijd een goede zitplaats,
• genieten van fantastische muziek,
• enne…. Gratis!
Op zondag 3 juli om 15.00 uur in de
parochiekerk in Millingen aan de Rijn
Manito heeft al diverse malen in de
Kleien Bartholomeuskerk gespeeld.
Met Emanuel is dit concert een primeur.
Aanvang is om 15.00, entree: €15 contant af te rekenen aan de kassa.
Reserveren via info@manito.biz of via
06-23259107.

Koor “De Waalklinkers” Ooij

Aanvang Concerten: 15.00u Entree:
€10,Reserveren via: sambom@hotmail.de
of via de contactpagina van de website

Mannen In De War

Burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal bezocht vrijdag 3
juni, aan de vooravond van het laatste weekend, de Expositie ‘Metamorfosen’ in
Kapel onder de Bogen op Dekkerswald te Groesbeek. Hij liet zich uitgebreid voorlichten door twee van de kunstenaressen, Marjan Leusink en Ria Lap.
Foto: Henk Baron

Dichters in de Tuin
Zondag 26 juni | 13.00 | €10,- | poëziefestival | De Nieuwe Gang,
Kloosterstraat 7, Beuningen

Concerten ‘Nieuw Begin’
19 juni: Les Copains
Les Copains laten het Franse chanson
in een informele sfeer tot leven komen.
Het repertoire varieert van klassieke
chansons tot minder bekende liederen
met een vleugje gypsy of jazz. Denk
aan Charles Aznavour en Georges
Brassens, maar ook aan jongere en
minder bekende zangers zoals Thomas
Dutronc, Zaz en Gilbert Laffaille.
Nostalgie en mooie herinneringen, stilletjes mee-neuriën en uit volle borst
meezingen, dat kan allemaal bij de
hartverwarmende concerten van Les
Copains. De akoestische instrumenten
zorgen voor een warme klankkleur.
Paul Drijvers (zang,gitaren)
Henk Kuik (accordeon, zang)
Miriam van Dixhoorn (viool)
Philip Woudenberg (contrabas)

De Cantantes
zingen weer!

Ontmoet De Dichter met Peter
Theunynck
Zaterdag 25 juni | 14.00 |
Poëziecentrum Nijmegen

De Western Rock & Country
Revue van The Nameless
MILLINGEN. De Real Roots Cafe
LIVE sessies, die de afgelopen tijd, op
de zondagmiddagen, hebben plaatsgevonden in de gezellige huiskamer van
Grand Café De M’ooije Waard, aan de
Sint Willibrordstraat 20 in Millingen
aan de Rijn, ondergaat een verandering.
Stoelen een tafeltjes maken namelijk
plaats voor een heuse dansvloer. Op
zaterdagavond 18 juni (21:00 uur), in

Burgemeester Slinkman bezoekt
expositie “Metamorfosen”

van evergreens tot licht klassiek. Wij
treden regelmatig op voor publiek (o.a.
in diverse verzorgingshuizen).
Heeft U interesse?
Neem dan contact op met Arnold
Wulterkens (tel. 024-6632197, e-mail
awulterkens@telfort.nl). Of kom gerust
even luisteren tijdens onze repetitie.
Leeftijd: bij voorkeur middelbare leeftijd.

Meer informatie over het programma
leest u over twee weken.
Reis mee met Zangvereniging Vivace,
Millingen aan de Rijn.

Duivelsberg
Vertelfestival
BERG en DAL. In samenwerking met
de Vertelkring Nijmegen organiseert De
Duivelsberg dit jaar alweer de 8e editie
van het Duivelsberg Vertelfestival. In
het Vaderdagweekend (18 en 19 juni)
zijn weer volop verhalen te beluisteren
voor jong en oud. Het thema dit jaar is
‘Verhalen van Verlangen’.

Toneel Beek speelde
Portret van een slagveld
BEEK. Vrijdag 10 juni speelde Toneel
Beek haar voorstelling Portret van een
slagveld in Kulturhus Beek. Het was
een stuk over de absurditeit van oorlog.
Een schilder maakte een portret van
een slagveld en werd daarbij uitgedaagd door een dorpsbewoonster.
Ondertussen bezochten ouders hun
zoon om de dagelijkse sleur op het
slagveld te doorbreken. En dan komt er
ook nog een vijandelijke soldaat opdagen. Ondanks het serieuze en helaas
actuele thema, viel er het nodige te
lachen.
Met zo’n 50 bezoekers werd de voorstelling goed bezocht. Toneel Beek

oefent al drie jaar in het Kulturhus,
maar kon nu voor het eerst voor publiek
optreden. Zowel de regisseur Micha
Elout als de zeven spelers komen uit
Beek en omgeving. Ze hebben hun
enthousiasme voor toneelspel gemeen,
de mate van toneelervaring en de leeftijd is wisselend, zodat het een gevarieerde groep is.
Na deze mooie eerste ervaring wil de
groep zich het komende seizoen graag
weer gaan voorbereiden op een nieuwe
voorstelling. Wie zin heeft om ook mee
te spelen, kan zich melden bij jvanderzande8@upcmail.nl.
Foto: Bas van de Klashorst

De verhalen zijn op zaterdag 18 juni
van 13.00 tot 18.00 uur en op zondag
19 juni van 12.00 tot 18.00 uur te
horen. Er zijn twee vertellocaties. Eén
voor verhalen van alle leeftijden en één
voor de verhalen voor 12-plus. In het
weiland bij de Duivelsberg zijn tenten
neergezet waar de verhalen verteld zullen worden. Voor de gelegenheid is
daar een gezellig caféterras bij
gemaakt.
Zaterdagavond (van 20.00 tot 23.00
uur)
vinden
wederom
de
Midzomernachtvertellingen plaats.
Prachtige verhalen tot het donker
wordt. Speciaal hiervoor zijn nieuwe
spannende verhalen geschreven, bij uitstek geschikt voor volwassenen.
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Zomerconcert: “Ingetogen & Uitstralend” zondag 19 juni 2022

Drie kleine Zomerconcerten met Gedichten
in de Protestantse kerk te Bemmel
Klassieke muziek & gedichten, kunst
aan de muur, bloem-creaties, cake
met aardbeien en vruchtendrank
Op 19 juni organiseert hoboïste Lidia
van der Vegt voor de 38e keer een seizoenen-concert. Deze nieuwe serie van
seizoenen-concerten wordt gehouden
in het mooie Protestantse kerkje van
Bemmel.
Lidia koppelt poëzie aan klassieke
muziekstukken, waardoor beide kunstvormen elkaar aanvullen en zo op hun
plaats vallen voor zowel ervaren als
onervaren luisteraars van klassieke
muziek. Het programma - dat deze keer
het thema “Ingetogen en Uitstralend”
heeft meegekregen (de titel van hun
recente CD) - bestaat uit drie verschillende miniconcerten van een half uur,
waarin muziek afgewisseld met poëzie
de zomer zal inluiden. Aan de muur
zijn er kunstwerken van Ceciel
Naalden te bezichtigen. In de pauzes

kan men genieten van cake met aardbeien en vruchtendrank.
De musici van dit zomerconcert zijn
Emiel Hoefnagel, tenor, samen met de
leden van het ensemble “Arpeggio
Vento” bestaande uit Appelona
Klarenbeek: fluit, Lidia van der Vegt:
hobo en Heleen Venekamp: harp. U
kunt werken horen van o.a.: Claudio
Monteverdi,
Giusto
Fernando
Tenducci, Michail Glinka, Jacques
Ibert, Igor Strawinsky, Reynaldo Hahn,
Kees Schoonenbeek, en Sergio
Militello.
Ceciel Naalden komt uit Nijmegen en
is gespecialiseerd in marmerimitaties,
ze maakt muurschilderingen en
beschildert
vloeren en plafonds. Voor dit concert
toont ze haar vrije werk, bloemen en
gestileerde kleurvlaken, geïnspireerd
op stillevens van bloemen.
De gedichten worden voorgedragen

Monumentendag Special
Concert zussen van der Borg en Frans Coerwinkel in Cenakelkerk
Al decennialang zijn ze muzikaal te
horen met zang, fluit, piano en orgel in
de Cenakelkerk van de Heilig
Landstichting. We spreken hier over
Jozien Vilier en Hettie van der Wee,
ook wel bekend als de zussen van der
Borg, en Frans Coerwinkel. Tijdens de
speciale open dag van het Grootste
Museum van Nederland in de
Cenakelkerk op zaterdag 11 juni hebben zij drieën een concert geven. Te

horen waren werken van onder andere
Bach. Mozart, Fauré en Rutter.
In het weekend van 11 en 12 juni waas
de Cenakelkerk onderdeel van de eerste
landelijke Open Monumentendag
Special. De samenwerking met het
Grootste Museum van Nederland en
Nederland Monumentenland zet de
verborgen topkunst in de Nederlandse
kerken en synagogen centraal.
Foto: Erik Hell

Expositie Vergezichten in Persingen
Ineke Teunissen, Lin Hageman en
Fenna van Keulen verzorgen een expositie op zaterdag 25 juni en zondag 26
juni in het Kerkje van Persingen met
als titel: “Vergezichten”.
Vergezichten in de ruime zin van het
woord: perspectief, verrijkend uitzicht
of zicht. Het heeft te maken met kijken
en zien. Een gedicht van Willem
Hussem (1900-1974) verwoordt het
mooi:
wanneer je kijkt
zie je nog niet
wanneer je ziet

grijpt het je aan

door Irma Bogers en Henk Barendregt.
Harry Janssen maakt weer prachtige
creaties van zomerbloemen uit de vrije
natuur.
De miniconcerten beginnen om 14.15
uur, 15.15 uur en 16.15 uur. Er zijn 2
pauzes van een half uur (14:45 en
15:45).
De deur is ruim een kwartier voor aanvang open. Entree voor 3 concerten €20
(incl. 2 consumpties), voor 2 concerten
€15 (incl. 1 consumptie), voor 1 concert €10 (incl. 1 consumptie). Entree
kinderen: € 5 (hele middag). Entree kan
in iedere pauze. Locatie: Protestantse
Kerk Bemmel, Oude Kerkhof 13, 6681
BR Bemmel. Met dank aan Vrienden
van
de
Seizoenen-Concerten.
Reserveren is mogelijk en aan te raden
in verband met de verwachte toeloop en
de versnaperingen in de pauzes.
Mail daarvoor naar: lidiafrancis @
yahoo.com / meer informatie:
www.lidiafrancis.nl

Violistjes in
concert te
Ubbergen
UBBERGEN. Eindelijk, na een aantal
moeilijke jaren door corona, kunnen de
leerlingen van vioollesnijmegen zich
eindelijk weer presenteren! Voor het
eerst weer samen optreden en prachtige
werken uitvoeren voor viool. De inmiddels bekend geworden Oekraïense
compositie "Melody" zullen we met
alle leerlingen samen uitvoeren in een
bewerking van Guido Jansen.
Ook composities van Sarasate,
Wieniawsky en Mendelssohn, echte
grote viool werken staan op het programma. De jongere leerlingen spelen
soms wat minder bekende stukken,
maar ook zij zullen u laten genieten van
wat ze afgelopen jaar weer geleerd hebben!
Kinderen en volwassenen die eens willen kennismaken met de viool en wat
leerlingen van diverse leeftijden er al
op kunnen spelen, zijn van harte welkom!
In het prachtige Witte kerkje te
Ubbergen op 19 juni aanvang 14:30 uur
hopen wij u weer te ontmoeten . De
toegang is een vrijwillige bijdrage en in
de pauze wordt u door vioollesnijmegen en de vioolleerlingen, een drankje
en gebaksels aangeboden.

Door het licht in het Kerkje van
Persingen is het voor de exposanten al
jaren een geliefde ruimte.
Hun inspiratiebronnen zijn onder meer
de natuur, plaatsen van stilte, symbolen
uit oude culturen en fragiliteit versus
kracht.
Ondanks de diversiteit van kunstvormen zal ook dit jaar weer een mooie
sfeer van samenhang en harmonie
zichtbaar en voelbaar zijn.
Van harte welkom!
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Concert Schubert's Winterreise
Liedduo Verheijen van Loon geeft
zaterdag 18 juni een concert van
Schubert’s Winterreise in het Kleine
Bartholomeus Kerkje te BeekUbbergen.
Bram en Joris vormen samen duo
Verheijen van Loon. Zij ontmoetten
elkaar tijdens hun opleiding in het jaar
2000. Bram studeerde Engels, muziekwetenschappen in Nijmegen en oude
vocale muziek aan het conservatorium
in Tilburg. Joris studeerde in Nijmegen
muziektherapie en piano en liedbegeleiding aan de conservatoria van
Zwolle en Maastricht. Voor allebei is
het gezongen verhaal een passie. Hun
eerste gezamenlijke project is dan ook
Schuberts’ Winterreise. Daarin komt
Bram’s gregoriaans geschoolde tenorstem samen met de fortepiano zoals die
ook in Schuberts tijd geklonken heeft.
Zij lieten en laten zich coachen door
Steven Faber, Kristian Bezuidenhout
en Rebecca Stewart. Al vanaf 2019

voeren zij deze liedcyclus samen uit, in
2021 met een eerste tournee door
Nederland. Joris speelt op een fortepiano voor hem gebouwd door firma
Maene naar een kopie van een instrument van Johann Fritz (1811) uit
Wenen.
Het Kleine Bartholomeus Kerkje,
Nieuwe Holleweg 2, 6573DX Beek
Prijzen: €20,00 (normaal)
€12,50 (student / leeftijd tot 28 jaar).
Kaartverkoop: Tickets bestellen via
www.verheijenvanloon.nl
Speeldatum 18 juni , 20.00 – 21.30 uur
Deze locatie is rolstoeltoegankelijk.
Meer informatie
Website: www.verheijenvanloon.nl
Facebook: https://fb.me/e/1pdnrYvii

Festival De’Bardi bij Museumpark
Orientalis - luister en verwonder je
Museumpark Orientalis en internationaal gerenommeerd muziekensemble Camerata De’Bardi organiseren samen een reeks inspirerende
concerten in bijzondere museale setting. Donderdag 16 juni, zaterdag 18
juni en dinsdag 21 juni staan Verdi’s
meesterwerk Rigoletto, verschillende
stukken van Mozart en een symfonisch concert op de agenda bij het
museumpark.
Tijdens Festival De’Bardi presenteert
het muziekensemble opera en verwante
kunstvormen op een speelse en vernieuwende manier aan een breed
publiek. Kunstenaars van over de hele
wereld en vanuit alle disciplines komen
samen en ontwikkelen nieuwe vormen
van interdisciplinair muziektheater.
Donderdag 16 juni om 19:30 uur kun je
de première van Verdi’s opera Rigoletto
bijwonen; één van de meest iconische
titels aller tijden en daarom ook de
“Star Wars” onder de opera’s genoemd.
In deze psychedelische enscenering
verblindt de hoofdpersoon zichzelf in
zijn verdriet om het verlies van zijn
dochter. Op het podium ontstaan twee
droomachtige dimensies, met twee versies van Rigoletto.
Zaterdag 18 juni staat de avond vanaf
20:00 uur in het teken van Mozart. De
avond begint met klarinetconcert K622
en fluitconcert K314. Na de pauze
staan vioolconcert nummer 4 en symfonie nr. 25 op het programma.
Ook dinsdag 21 juni 20:00 uur belooft
het programma veel goeds. Het ensemble speelt dan een aantal klassieke topstukken; van Brahms Vioolconcert op.
77 tot Stravinsky’s Pulcinella Suite en
alles daartussen in.
De samenwerking met Museumpark

Orientalis is passend. Het museumpark
slaat nieuwe wegen in en maakt dit
steeds meer tastbaar voor haar publiek.
Museumpark Orientalis wil een ontmoetingsplek zijn voor religie en
levensbeschouwing. Een eigentijds pelgrimsoord voor -bijvoorbeeld - de individuele bezoeker met een eigen zoektocht, voor de cultuurmaker die reflectie en bezinning wil stimuleren, voor de
docent die leerlingen onderwijs wil
laten beleven, voor mensen die willen
verdiepen waar ze wel en niet in geloven, voor allen die inspiratie willen
vanuit verschillende mens- en wereldbeelden. Kunst en muziek kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.
Meer informatie en de mogelijkheid tot
aanmelden is te vinden op www.museumparkorientalis.nl. Gratis toegang
met Museumkaart.

Vredesvuur - benefiet voor Oekraïne

Vioolleerlinge Sophie
Foto: gkwjansen

Keti Koti festival bij het Afrika Museum
BERG en DAL. Na twee jaar afwezigheid gaat het Keti Koti-festival bij het
Afrika Museum in Berg en Dal eindelijk weer door! Op zaterdag 18 juni
staan we stil bij het slavernijverleden
en kijken samen naar de toekomst. We
vieren vrijheid, gelijkheid en verbondenheid met een dag vol muziek,
workshops, heerlijk eten & drinken en
nog veel meer.
Keti Koti, de jaarlijkse herdenking van
het slavernijverleden en de viering van
de afschaffing van de slavernij, herinnert ons aan het belang om op een
respectvolle manier met elkaar om te
gaan. We staan stil bij het verleden,
maar kijken ook naar vandaag en de
toekomst.
Kom op 18 juni tussen 13.00 en 20.00
uur naar het Keti Koti-festival bij het
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Afrika Museum; om meer te weten te
komen over de slavernijgeschiedenis
en om de vrijheid te vieren. Dit jaar
staat er een groot programma voor je
klaar. Met livemuziek door: Black
Harmony, Tabanka, Konsensi, Jambo
Afrika en Bigtime. Een wintishow door
Untold en dansvoorstelling Twinfest
door Untold en Ghana Dance
Ensemble. Ook is er een theatervoorstelling door Onias Landveld en een
performance door OTION. Verder zijn
er nog talks, diverse workshops, een
kinderprogramma en een Caribische
markt vol lekker eten en mooie spullen.
Tickets zijn te koop via de website van
het Afrika Museum:
www.afrikamuseum.nl Hier vind je
ook het volledige programma, een
voorproefje en meer informatie.

HLS. U heeft het wellicht al gehoord:
een groep enthousiaste ouders van
basisschool Het Meander en voortgezet
onderwijs Het Karel de Grote College,
beiden in Nijmegen, zal binnenkort in
de Cenakelkerk Heilig Landstichting
een benefietconcert geven voor
Oekraïne. De mooiste wereldvredesliederen zullen worden gezongen door dit
prachtige meerstemmige koor, er zal
een meisjeskoor acte de présence
geven, violist Nigel Menting zal twee
soli ten gehore brengen en er zullen
verstilde gedichten klinken. Het con-

cert zal onder leiding staan van Jan
Jaap Nuiver.
Het concert zal plaatsvinden op 26 juni
in
de
Cenakelkerk
Heilig
Landstichting, aanvang 16.30 uur,
duurt een klein uur en is gratis toegankelijk. Uw vrijwillige bijdrage voor
Oekraïne wordt zeer op prijs gesteld.
Het totaal van alle vrijwillige bijdragen
zal zonder kostenaftrek daags na het
concert naar Oekraïne worden overgemaakt.
Komt allen!

De Rozet
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Bezorger gezocht voor De Rozet
Groesbeek
Wijk: Binnenveld, Kerkstraat, Mooksestraat, Houtlaan

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman, tel. 06-23502075

Voor het bezorgen van medicijnen in Millingen
en de polder, is Apotheek de Duﬀelt op zoek
naar een nieuwe

BEZORGER

VACATURE

bezorgdienstderozet@gmail.com

met eigen auto die ons team komt versterken.

Jouw proﬁel: een ﬁtte maar wel gepensioneerd
persoon die het leuk vindt om nog een aantal
jaren te werken.
Je sollicitatiebrief kun je mailen naar:
info@apotheekdeduﬀelt.nl

Wij zijn opzoek naar nieuwe enthousiaste collega’s!

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

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

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

Personeel
Gevraagd

Vaderdag actie!
Geef je vader een stoer cadeau en kom
samen met hem traditioneel boogschieten.
Workshop van twee uur
nu 20,- p.p. tot twee personen
of gezinskorting vanaf drie personen 17,50 p.p.
Te besteden in juni, juli en augustus
Boogschietbaan: Buitengast Persingensestraat 13
Mail info@forfunoutdoor.nl
check: www.forfunoutdoor.nl/boogschieten

•
•
•
•
•

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

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

www.kuijpersgrondwerken.nl

• grondwerk • (sier)bestrating
• tuinaanleg • sloopwerk
• rioleringswerkzaamheden
Driessen Grondwerken
www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557
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Geslaagd schuttersweekend bij OEV
MILLINGEN. Schutterij OEV kijkt
met veel plezier terug op een geslaagd
schuttersweekend. In 2022 viert De
Kring van Nijmegen – De Betuwe haar
75-jarig bestaan. Hier werd op zaterdag
28 mei aandacht aan gegeven middels
een Heilige Mis, gevolgd door het jubileum koningschieten. Ton de Bruin van
schutterij Hubertus De Horst uit
Groesbeek mag zich de jubileum kringkoning noemen. Bij de jeugd gaat de
titel van jeugd jubileum koning naar
Yari Volleberg van schutterij Gijsbrecht
van Aemstel. De jubileumdag werd
afgesloten met een gezellige receptie.
Op zondag was er, na de officiële ont-

vangst,het schenken van de erewijn en
de defilé, de mars door het dorp waaraan dertien schutterijen en gilden deelnamen. Vanaf 13.00 uur startten de
wedstrijdonderdelen op de diverse
locaties in Millingen. Schutterij OEV is
erg trots dat Joshua Groothuizen de
romp eraf schoot en daarmee de nieuwe
kringkoning Rijk van Nijmegen-De
Betuwe is geworden. De zondag werd
afgesloten met een drukbezocht en
gezellig feest met DJ Danny.
Veel dank aan alle sponsoren en vele
vrijwilligers die dit weekend mede tot
een groot succes hebben gemaakt.

Hans Jansen de nieuwe keizer van
schutterij de Vriendenkring
LEUTH. Hans Jansen is zondag 5 juni,
eerste Pinksterdag, tijdens het driejaarlijkse Keizerschieten van schutterij de
Vriendenkring in Leuth de nieuwe keizer van de schutterij geworden. Samen
met zijn vrouw Dorie vormt hij dan het
nieuwe keizerspaar voor de koekende
drie jaar.
Het Keizerschieten vond plaats op het
terrein bij het schuttersgebouw van de
Vriendenkring, waar eerst om de prijzen werd geschoten. De oud-koningen
en oud-koninginnen waren bij de
Vriendenkring gekomen om gezamenlijk de schoten op de vogel te lossen.
Hans bleef als enige kandidaat over. Hij
volgt hiermee de vorige keizerin
Marian Jansen op.
Zoon Robin en dochter Eline van de

keizer schoten bij het prijsschieten elk
een vleugel naar beneden, waarbij
Robin de derde prijs en Eline de tweede prijs behaalde. Jan Vink behaalde de
eerste prijs door de kop van de vogel
naar beneden te schieten. Keizer Hans
haalde de romp in 37 schoten naar
beneden.
Burgemeester
Mark
Slinkman van de gemeente Berg en Dal
loste het eerste schot.
De feestelijkheden in Leuth begonnen
met een bijeenkomst van de oud prinsen in de Vriendenkring, waar door
voorzitter Jack Hermsen afscheid genomen werd van keizerin Marian Jansen
en van Herman Menting als vaandeldrager van de vereniging, gevolgd door
een toast op de club en een lunch voor
de oud prinsen en hun gevolg.
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Verkeersongevallen
Ongeval tussen snorscooters op de St. Hubertusweg in Ooij
Maandagmiddag 30 mei omstreeks 17.30 uur vond een frontale
botsing plaats tussen twee snorscooters op het fietspad van de St.
Hubertusweg in Ooij, ter hoogte van de Kerkdijk. Een bestuurder
kwam vanuit de richting Ooij en de andere, met duopassagier,
kwam vanuit de richting Beek. Enkele tientallen meters voor de
kruising met de Kerkdijk raakten ze elkaar frontaal waardoor ze
alle drie gewond raakten. Waarschijnlijk heeft de hoge heg tussen
het fietspad en de hoofdrijbaan hen parten gespeeld en zagen ze
elkaar te laat.
Er kwamen drie ambulances aan te pas om de slachtoffers naar de
beide ziekenhuizen in Nijmegen te vervoeren. De politie is ter
plaatse geweest en heeft getuigen gehoord. Het wachten was nog
enige tijd op de VOA, de Verkeersongevallendienst van de politie,
maar deze hoefde niet te komen.
Alle slachtoffers komen uit Ooij. Sterkte voor hen!

Automobilist belandt op de kant in weiland Kekerdom
Een onfortuinlijke automobilist belandde woensdagmiddag 1
juni met zijn auto op de kop in een weiland langs de
Botsestraat in Kekerdom. Hoe hij daar terecht is gekomen
wist hij zelf niet, maar in een bocht van de weg raakte hij in
de berm van de weg, reed rechtdoor en ramde daarbij de
omheining van een weiland. Vervolgens kwam hij op de kop
in het weiland terecht en bleef de auto daar op de zijkant liggen. De daar aanwezige koeien, onder wie een aantal kalfjes,
zetten het op een lopen en vluchtten allemaal de stal in.
De bestuurder is door ambulancepersoneel onderzocht maar
bleek niet gewond te zijn. De vrijwillige brandweer van
Millingen aan de Rijn heeft de beschadigde auto weer op
haar wielen gezet en de auto is vervolgens afgesleept door
een bergingsbedrijf.

Aanrijding twee personenauto’s
Bij een aanrijding op de kruising van de Groesbeekseweg,
d’Almarasweg, Nijmeegsebaan en Sophiaweg op de grens
van Nijmegen en Heilig Landstichting is maandagmiddag 6
juni tenminste één persoon (licht) gewond geraakt. Deze
werd ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken maar
hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde
op een met verkeerslichten geregeld kruispunt. De brandweer van Nijmegen moest de bestuurder van een van de personenauto’s uit het voertuig “bevrijden”. De bestuurder van
de blauwe Daihatsu kwam vanaf de d’Almarasweg en reed in
de richting van de Sophiaweg, terwijl de bestuurder van de
donkere Toyota vanaf de Nijmeegsebaan in de richting van
de Groesbeekseweg reed.
De Koninklijke Marechaussee verleende assistentie bij deze
aanrijding.
Foto’s: Henk Baron

INGEZONDEN BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN

Bedankt mensen van de
Generaal Gavinstraat in
Groesbeek
Keizerspaar Hans en Dorie Jansen in Leuth

Foto: Henk Baron

Theo Stampaert nieuwe Keizer
Schutterij B.U.B. in Beek
BEEK. Op zondag 5 juni, eerste
Pinksterdag, was het vijfjaarlijkse keizerschieten van schutterij BUB uit
Beek. Dit vond plaats op het voorterrein van het Kulturhus. Voorafgaand
aan het schieten was er een korte rondgang door het dorp waarbij op beide
begraafplaats bloemen gelegd werden.
Daarna begon op het schietterrein het
prijsschieten. Sylvia van Steen kreeg
met haar 60e schot de kop van de vogel
naar beneden (1e prijs). De keizerin
Birgit Cremers schoot bij het 136e
schot de rechter vleugel naar beneden
(2e prijs) en Harmen Arts won de derde
prijs door bij het 155e schot de linker
vleugel naar beneden te schieten.
Terwijl de regen constant neerdaalde
schoot vervolgens Theo Stampaert bij

het 483e schot de vogel naar beneden.
Dit was een spannende strijd, waaraan
zes kandidaten, oud koningen, mee
deden. Daarvan bleven er op het laatst
vijf over omdat een van hen geen keizerin “kon leveren”.
Theo Stampaert mag zich de komende
vijf jaar Keizer van Schutterij B.U.B.
noemen. Hij zal daarbij worden vergezeld door zijn vrouw, keizerin Jolanda.
Theo treed hiermee in de voetsporen
van zijn vader. Thé Stampaert sr. schoot
zich in 1962, dus 60 jaar geleden, ook
al tot keizer van de B.U.B. Theo en
Jolanda zijn aan het begin van de avond
gekroond tot nieuw Keizerspaar en lossen daarmee het oude keizerspaar John
en Birgit Cremers af.

Het nieuwe keizerspaar van schutterij B.U.B, Theo en Jolanda Stampaert-Geurts
Foto: Henk Baron

Maandagmorgen 30 mei 2022 rond
10.00 uur ben ik met mijn fiets over de
kop gegaan in de Generaal Gavinstraat
in Groesbeek. Eem mevrouw kwam
naar buiten toen zij hoorde dat ik gevallen was en heeft een dokter die aan de
overkant woonde gewaarschuwd.
Samen met een automobilist die langs
kwam rijden hebben zij (dokter en
automobilist) mij overeind gekregen.
De automobilist heeft mij ook thuis
gebracht en later ook mijn fiets
gebracht.
Lieve onbekende mensen, nogmaals
heel hartelijk bedankt.
Voor van Bergen: mijn fiets komt eraan
(wanneer weet ik nog niet) voor reparatie. Voor de dokter: ik zal nu maar altijd
ook in het dorp mijn helm opzetten.

Voor de rest: ik heb heel veel mazzel
gehad. Ik denk echt dat ik een engeltje
op mijn schouder heb zitten en alles
nog kan opschrijven.
Jan Arts

Geluidsoverlast
SC Millingen heeft blijkbaar iets te vieren, maar vindt het blijkbaar ook nodig
de buurt wakker te houden met keiharde muziek. Hoe asociaal kun je zijn als
vereniging. Is het zoveel moeite rekening houden met de buurtbewoners die
graag fatsoenlijk willen slapen?
Waarom wordt dit aso-gedrag gedrag
getolereerd? De politie is meerdere
malen op de hoogte gesteld, maar is
ook druk omdat het mooi weer is. SC
Millingen, wees respectvol en bied je
excuses aan en doet dit nooit meer. Het
zegt veel over jullie als vereniging.
Een boze buurtbewoner
Heerbaan, Millingen

Patricia Burgers ziet Sarah
Patricia Burgers, woonachtig in Leuth
aan de Haafakker, werd op donderdag 9
juni 50 jaar en mag zich dus Sarah noemen. Dat was reden voor een groep

vriendinnen om haar op de vooravond
van deze dag als Sarah’s te bezoeken en
alvast een feestje te maken. Patricia,
van harte gefeliciteerd!

Foto: Henk Baron

BRIEVEN

Beek peuken-vrij!
Beste dorpsgenoten,
Wie doet er mee met een actie om de
sigarettenpeuken, om te beginnen in je
eigen straat, op te ruimen maar vooral
te voorkomen?
We horen en weten onderhand wel dat
het heel lang duurt voordat sigarettenpeuken verteren.
Gooi er niets meer bij! En houdt ook
uw plastic van de straat en openbare
weg! Dat is toch niet moeilijk? Ik begin
ermee en hoop dat velen volgen !
Karin Verberkt
Esdoornstraat 19
Beek, onderaan Berg en Dal

Pleinfeest
de Natte
MILLINGEN. 3 dagen feest in
Millingen ter gelegenheid van het 120jarig bestaan van schutterij OEV-1.
Vrijdag 3 en zaterdag 4 juni waren
gezellige feestavonden., met heerlijk
weer. Zondag 5 juni gooide het weer
wat roet in het eten. Maar ondanks de
buien in de middag was het volle bak
op het feestplein. De dag begon met
een ontbijt voor de leden, daarna waren
er diverse optredens van Ap/Art, St.
Cecilia en Music on Demand. Bij het
schuttersgebouw vond ook het fladderschieten plaats, waar bij Art van der
Hoeven fladderkoning schoot.
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Kwaliteitsbrandstoffen van Argos
Hoge prestaties, lage emissie,
zuinig in verbruik

Op goed bereikbare locaties vind u onze
tankstations met moderne tankzuilen,
precies daar waar u ons nodig hebt,
en dat 7 dagen per week.
Ruim shop assortiment.
Kempen, Krefeld, Kleve (2x),
Kranenburg, Wyler

www.argosretail.de

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

Rob van Alst

Wij doen alles voor uw auto
Heerbaan 144
6566 EV Millingen aan de Rijn
Tel. 0481-431175
Fax 0481-432275

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

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

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

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

KWALITEIT VERRASSEND VOORDELIG
R

BESPAA

BOSCH accu-heggenschaar
UniversalHedgeCut 18-55

€ 100,-

6QHOHQHτFLÕQW9$KOLLRQDFFX
EHZHJLQJHQPLQVQLMOHQJWH
FDFPPD[WDNGLNWHPP
NJPHWJHSDWHQWHHUG
DQWLEORNNHHUV\VWHHP
LQFOVQHOODGHU

169,-

299,-

199,Gasbarbecue DAKOTA

FDN:EUDQGHUVYHUFKURRPGURRVWHUJURRW
EDUEHFXHRSSHUYODNFD[FP
,QFOXVLHIWKHUPRPHWHUHQUYVKDQGJUHSHQ]LMWDIHO
LQNODSEDDU$IP%[+['FD[[FP

Terrasplank DOUGLAS
'RXJODVVSDUQDWXXUWZHH]LMGLJ
WHJHEUXLNHQGLYHUVHXLWYRHULQJHQ
HQOHQJWHVELMYðMQJODG
/[%[PPPPGLN

MAKITA zomer-actieset

t.w

339,15

ERBc IeJn!18 liter
S
I
T
A
R
G set , Makpa griem

e bit
. d ra a
31-delig c koelbox incl
a
p
Mak

accu
incl..v2.e69,99!

complete set

279,-

(HQHFKWSRZHUSDNNHW9DFFX
NORS ERRUVFKURHIPDFKLQH
'+3=PHFKDQLVFKHWRHUHQ
Q
VOLSNRSSHOLQJPHWVWDQGHQ
,QFO[$KOLLRQDFFXâVHQVQHOODGHU

3,49
strekkende meter

2,99

www.swertz-bauzentrum.de
47574 Goch

47533 Kleve

47608 Geldern

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

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

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

*adviesverkoopprijs fabrikant

SENIOREN

Nieuws van KBO Beek
Fotomiddag
Donderdagmiddag 9 juni toonde René
Hendriks, in de Brasserie van het
Kulturhus van Beek zijn foto`s van
onze uitstapjes, vieringen, themamiddagen en fietstochten, die hij in de loop
van de laatste jaren gemaakt had.
De foto`s werden bekeken op een groot
scherm, de kwaliteit van zijn foto`s
kwamen zo nog beter tot z`n recht dan
voorheen.
Om 14.30 uur werden onze toeschouwers ontvangen u met een kopje koffie/thee en in de pauze ontvingen zij
natuurlijk ook nog een consumptie,
waarbij een glaasje advocaat met slagroom gretig werd afgenomen.
Jezelf en anderen weer terugzien bij de
activiteiten van uw vereniging geeft
altijd weer een speciaal gevoel van herkenning, het was een hele fijne middag.
Donderdagmiddag 22 september laat
René nog de rest van zijn gemaakte
foto`s zien van alles wat de KBO Beek
de laatste jaren heeft gedaan, tot dan.
Agenda KBO Beek

• Vrijdagmorgen 24 juni om 10.00 uur
start er weer een grote fietstocht vanaf
het tunneltje, ook ditmaal weer georganiseerd door Magda Hectors, fietstochtspecialist in hart en nieren, er ligt
een fraaie tocht te wachten voor onze
deelnemende leden.
• Woendagmorgen 29 juni het
Zomerevent (zie hieronder)
• Donderdagmiddag 7 juli om 14.30
uur in hotel `t Spijker, KBO Beek themamiddag voor alle senioren van Beek
eo. de speciale gezondheidsmiddag.
• Donderdag 14 juli dagtocht
Passieflorahoeve
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Spaces van Wil
4 juni was aparte kunst in het kerkje
van Persingen. Op 3 juni was de start
van 4 dagen Pleinfeest de Natte
(OEV1) met optredens van het Koor
Apart en Fanfare St. Cecilia. Verder
waren er optredens van Music On
Demand en de Coverband NOHA. Op
het plein voor het OEV1-gebouw was
op het podium het team Vaute DJ die
gewoon in de regen doorspeelde!
5 mei tot 29 mei hadden we een bezoek
aan de Ardennen, daar hebben we wandelingen gemaakt. Het hoogtepunt was
25 mei tot 29 mei met een bezoek aan
La Roche -en Ardenne. Daar is een kasteel waar we wel veel moesten klim-

men en boven op een marmerplaten
ruimte waren we net op tijd om een
demonstratie van een valkenier mee te
maken. Een dame vertelde in het Frans
en een man in het Nederlands. Er zijn
drie filmpjes van de valk gemaakt.
Op 22 mei was in de Kerk St. Jan de
Deo van Millingen aan de Rijn de vaste
opening van een Cultuurhistorisch
museum. Er was een tentoonstelling
over bedrijvigheid op en aan het water
dus ook scheepvaart .
U kun alles terug zien door op internet
Spaces van Wil in te vullen of gewoon:
Wil Gipman.

Denkt u aan de inschrijvingstermijnen
van
het
Zomerevent
en
de
Passieflorahoeve
De KBO Beek, is altijd in beweging
voor haar leden, doe ook mee met de
KBO Beek, voor maar € 20,= per
kalender jaar bent u al lid.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, voor alle info 024
3226377
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Zomeractiviteiten
voor
mantelzorgers
Ooijs moois
Op vrijdag 1 juli organiseert mantelzorg Berg en Dal een uitstapje naar
Ooijs Moois. Een heerlijke plek voor
een rustmoment. Iets dat je als mantelzorger best even kan gebruiken.
Geniet op deze bijzondere plek van
alles in de bloei, het fruit en de bloemen tijdens een rondleiding op het
bedrijf. Je mag zelf wat plukken om
mee naar huis te nemen. Ook het kopje
koffie/thee ontbreekt niet.
Waar: Ooijs Moois
Leuthsestraat 3, 6576 JJ Ooij
Programma
Aanvang is 14.00 uur en we zijn daar
tot ongeveer 16.00 uur.

High tea

De Valkenier vertelt

Voorjaarsmarkt bij de Bosrand
en Vlindertuin Berg en Dal
In de bosrijke omgeving op de grens van Berg en Dal en Nijmegen werd eindelijk
weer eens de Voorjaarsmarkt georganiseerd. Hier vond je kraampjes met zelfgemaakte spullen en tweedehands spullen. Hieraan hebben de bewoners met veel
plezier hun bijdragen geleverd.
Foto: Eric van Haalen

Op zaterdag 9 juli ben jij als mantelzorger welkom voor een leuke bijeenkomt.
Deze keer is dat geen zomerlunch maar
hebben onze vrijwilligers een High tea
geregeld. Op een prachtige locatie in
Berg en Dal kun je genieten van elkaars
gezelschap en heerlijke hapjes. Je
waant je als vanzelf op vakantie, en dat
zo dichtbij.
Degene voor wie jij zorgt kan mee. De
locatie is rolstoeltoegankelijk.
Eventuele dieet wensen kun je ook
doorgeven bij de aanmelding.
Waar: Hotel Val Monte in Berg en Dal.
Oude Holleweg 5, 6572 AA Berg en
Dal
Programma
We starten om 14.30u en genieten daar
van een heerlijke high tea. We sluiten
om 17.00u af.

Aanmelden
Foto: René Hendriks

Meld je voor een, of beide activiteiten,
een week vooraf aan via info@mantelzorgbergendal.nl of 085 0406066.
Vermeld daarbij aan welke activiteit je
mee wil doen. En geef daarbij je naam
en telefoonnummer / email door.

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

een einde aan een onvergetelijke dag.
Natuurlijk wilt u dit zomerevent niet
missen en dat hoeft ook niet, een fijne
smakelijke en gezellige “Topdag” met
alles erop en eraan maakt u mee voor
€20,-.

Meer informatie over Mantelzorg Berg
en Dal is te vinden op
www.mantelzorgbergendal.nl

U hoeft geen lid of donateur te zijn van
de organiserende verenigingen, iedere
senior is van harte welkom.
Opgeven kan tot 15 juni door middel
van een envelop met het juiste bedrag
in de brievenbus te deponeren. Bij
Gérard Tesser, Baron van Voorst tot
Voorststraat 25 Beek of bij Paulien
Willems in het Kulturhus en bij Mieke
Groothuijse, Lindestraat 9, Beek.

Alzheimer café geopend in het
Gasthuis Millingen aan de Rijn

Paulien, Marian en Gérard ontvangen u graag en met open armen.

Bingo
Ons Genoegen

Voormalig politieboot in de
problemen nabij Kekerdom
Een voormalige patrouilleboot van de
politie is op 8 juni op de Waal bij
Kekerdom in de problemen gekomen.
Er zat iets vast in de schroef, waardoor
het vaartuig niet meer op eigen kracht
verder kon. Met behulp van een
patrouillevaartuig van Rijkswaterstaat,
de RWS 72 is de boot naar de haven

van Nijmegen gebracht, waar een duiker opgeroepen werd om de schroef te
bekijken.
De politieboot ging tijdens haar dienstjaren door het leven de P23, nu draagt
zij de naam Ariane. De boot is als jacht
particulier bezit van een oud-politieman.

Het jachtje wordt door een vaartuig van Rijkswaterstaat naar Nijmegen gebracht
Foto: Henk Baron

MILLINGEN. Met de onthulling van
de banner met het logo “Alzheimer café
Ooijpolder en omstreken” opende wethouder Irma van de Scheur het tweede
Alzheimer café in de gemeente Berg en
Dal. Dit gebeurde in het Gasthuis te
Millingen aan de Rijn.
Een jaar geleden was er al een bijeenkomst geweest waarin gepolst werd of
een dergelijk café in de Ooijpolder en
omgeving zinvol was. Dat bleek het
geval. Mensen uit die omgeving gingen
niet gemakkelijk naar het Alzheimer
café in ’t Groeske te Groesbeek, dat in
januari 2019 geopend is. Te ver weg.
De eerste middag was het café al aardig
bezet. Gastspreker was Marleen van
Casteren, specialist ouderengeneeskunde, werkzaam voor Kalorama. Haar
onderwerp was “Is het vergeetachtig-

Foto: Henk Baron
heid of is het dementie”.
De volgende keer dat het café geopend
is zal op woensdag 13 juli zijn. Inloop
14.00 uur, aanvang 14.30 uur De toegang is gratis en aanmelden is niet
nodig. Het café is bedoeld voor mensen
die met dementie te maken hebben.

MILLINGEN- Op zondag 19 juni organiseert st. werkcomite Ons Genoegen
weer haar maandelijkse bingo.
De bingo wordt gehouden in het verenigingsgebouw van fanfare Ons Genoegen, Ons Genoegenpad 4 te Millingen
aan de Rijn. Aanvang is om 20.00 uur,
zaal open om 19.00 uur.
De 1e prijs in de hoofdronde bedraagt
€250,- en de 1e prijs in de bonusronde
€125,-.
Verder nog andere mooie 1e, 2e en 3e
prijzen.
Daarnaast is er het kienspel en het trekken van de naam.
Nu verkrijgbaar bij de kassa: tegoed
bonnen voor 1 en 2 bingo boekjes!
De koffie of thee staat voor u klaar.
Graag tot ziens op onze bingo.

Bingo met vleesschalen
GROESBEEK. Op zaterdag 25 juni organiseert de vogelvereniging De Gekleurde
Zanger weer een gezellige bingoavond met vleesschalen, fondueschalen, rollades
en tassen boodschappen, waaronder een supervleesschaal. Deze bingo wordt
gehouden in: Wijkcentrum Op de Heuvel, Ericastraat 39 te Groesbeek.
De zaal is open om 19.00 uur en de aanvang is om 20.00 uur
Er worden 18 rondes gespeeld en één super ronde.Een grote kaart kost € 10.Tot ziens op zaterdag 25 juni 2022
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Kennismakingsvoordeel

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

Thornse straat 20
6575 JJ Persingen
Telefoon: 024-6792399

5
,2ltijd
5maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

www.dethornschemolen.nl

Keuze
uit ruim

100

•
•
•
•
•
•

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Dagelijks 10 uur geopend
Lunch & a la carte diner
Menu’s voor groepen
Groot terras
Ontbijt 1e zondag van de maand
High tea

Exclusief uw flyer of folder mee in de Rozet?
mail naar bezorgdienstderozet@gmail.com
of bel naar 06 - 2350.2075

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Actie
Horren in vele soorten
Voor elke openslaand raam of deur
is een hor-oplossing:
vast of plissé voor binnen of buiten.

Albert Heijn van den Hatert

Heerbaan 99 - Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481-438240
Openingstijden: ma t/m za: 08.00 tot 20.00 uur
Zondag: 10.00 tot 18.00 uur
email: hatertj@live.nl
13 t/m 19 juni 2022

estigt opnieuw:
Consumentenbond bev

‘Albert Heijn geeft de
hoogste korting'

Buitenzonwering
in vele soorten

Week 24

ACTIE
meten en
montage
gratis.

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

Bron: Consumentenbond

, Prijzen in supermarkten,

Consumentengids, juni

2022.

30% korting
Ola handijs

Alle varianten
Bijv. Raket
Doos 9 stuks
De actieprijzen
variëren van 1.39-4.82

⒈⁸¹

2+2

2⁵. ⁹

gratis

Coca-Cola, Fanta
en Sprite literflessen
Alle varianten
Bijv. Coca-Cola zero sugar
4 flessen
De actieprijzen
variëren van
3.58-3.90

3.⁹ ⁰
⁸⁰

Dat is het

van Albert Heijn

Dat is het

van Albert Heijn

Aanbiedingen geldig t/m zondag 19 juni
Waterstraat 16 • 6573 AC Beek-Ubbergen • Tel. 024-6841128
www.meubelstoffeerderij-gero.nl

WIJ WENSEN ALLE VADERS ZONDAG 19 JUNI
EEN FIJNE VADERDAG

WELZIJN

Opbrengst Stichting 2ehandszorghulpmiddelen gedoneerd
De stichting 2ehands-zorghulpmiddelen
verkoopt
gebruikte maar nog goede
hulpmiddelen voor een sterk
gereduceerde prijs en haalt
zo geld op voor het goede
doel:
“Fun” voor gehandicapte
kinderen
We hebben weer veel verhandeld in 2021! We hebben rollators verkocht, maar ook toiletbeugels en -verhogers,
(toilet-)rolstoelen, douchezitjes, -stoelen en -krukjes, diverse kindermateriaal
waaronder een Panda- en een paardstoeltje, scootmobielen, tilliften, onderleggers, ad kussens, wandgrepen en
nog veel meer.
En dit weer mede dankzij u! Heel hartelijk dank daarvoor!
De opbrengst van 2021 werd verspreid
over het voorjaar gedoneerd, en is
gegaan naar:
* Een mini-Framerunner (zie foto;
nieuwe naam voor een Racerunner)
voor atletiekvereniging Cifla in
Nijmegen; opnieuw, wegens uitbreiding, steeds meer gehandicapte kinderen weten hun weg naar deze sport te
vinden.
* Stichting CAP (Maartenskliniek en
Winkelsteeg) voor hun zomer-dagkampen en verdere paarden-zaken.
* De Speelweek voor kinderen met een
beperking, georganiseerd door GVO-de
Klup.

We hebben nog heel veel prima artikelen staan! Te veel om op te noemen,
bekijk
daarom
onze
website
(www.2ehands-zorghulpmiddelen.nl).
Geef a.u.b. onze info door en laat mensen op de site kijken wat we hebben en
ons bellen voor een afspraak. En
natuurlijk willen we uw overtollige
zorghulpmiddelen heel graag hebben!
Zet ze op onze oprit, liefst achter het
hek neer, of neem contact met ons op.
We zijn altijd via de mail of telefonisch
te benaderen.
Met veel dank, medewerkers stichting
2ehands-zorghulpmiddelen
Reestraat 5, 6562 LJ Groesbeek (De
Horst).
Email: info@2ehands-zorghulpmiddelen.nl
Telefoon: 06 – 4289 8537
Website: www.2ehands-zorghulpmiddelen.nl

Bezetting vrijwilligerssteunpunt
Oekraïne gemeente Berg en Dal
De afgelopen maanden hebben we veel
vluchtelingen uit de Oekraïne kunnen
helpen met spullen, met school, met
werk, met informatie over allerlei regelingen. Daarvoor willen wij al die mensen, die daaraan een bijdrage hebben
geleverd en nog leveren, van harte
bedanken!
Wij merken, dat de behoefte aan informatie afneemt en dat de vluchtelingen,
die een plek hebben in onze gemeente,
inmiddels steeds beter de weg weten.

Daarom is het niet langer nodig, dat wij
iedere werkdag bereikbaar zijn op het
gemeentehuis.
Vanaf 20 juni a.s. zijn wij nog drie keer
per week bereikbaar en wel op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot
10.00 uur. Nog steeds op dezelfde plek
in spreekkamer Erlecom van het
gemeentehuis, nog steeds onder hetzelfde telefoonnummer 06-43438852,
nog steeds via hetzelfde mailadres oekraine@bergendal.nl

Repair Café in Beek
Met 23 reparaties was er 11 juni weer volgende Repair Café in Beek is op 9
een geslaagd Repair Café in het juli a.s.
Kulturhus
in
Beek.
Mensen zijn weer actief in
de tuin en kwamen met een
heggenschaar en grasmaaier die allebei gerepareerd
konden worden. Bijzonder
was de antieke ventilatorkachel uit 1960, de standaard ontbrak. De verwarming deed het nog maar de
ventilatie motor was helaas
doorgebrand. In het hele
apparaat was geen plastic
te vinden, wel wat bakeliet. Bij de kleding werden
Op de voorgrond de verwarming en op de achteronder meer negen broeken
grond de heggeschaar
Foto: Henk Baron
succesvol gerepareerd. De

Collecte Nationaal MS Fonds
van 27 juni tot en met 2 juli
Van 27 juni t/m 2 juli is de landelijke
huis-aan-huis collecte van het
Nationaal MS Fonds. Duizenden collectevrijwilligers gaan langs de deuren
of komen online in actie voor de strijd
tegen MS (multiple sclerose). Draag bij
aan onderzoek naar deze zenuwslopende ziekte en geef aan de collectant!

Collectant gemist?
Doneer online via www.nationaalmsfonds.nl of maak je donatie over op NL
92 INGB 000000 5057. Wil je zelf in
actie komen? Maak dan een digitale
collectebus
aan
op
www.digicollect.nationaalmsfonds.nl
en begin direct met online collecteren.

Schrijfavond voor Amnesty
International in Groesbeek
Op dinsdag 28 juni schrijft een groep
mensen vanaf 19.30 uur in de Serre van
de oude kerk in Groesbeek brieven
voor de acties van Amnesty. Naast vele
activiteiten van Amnesty International
zijn de schrijfacties een waardevolle
aanvulling en een middel om een betere behandeling van politieke gevangenen in verschillende landen te vragen.
De brieven gaan naar de regeringsleiders,
wij
vragen
daarin
de
Mensenrechten in acht te nemen. Vaak

krijgen gevangenen geen juridische of
medische bijstand en heeft de familie
geen recht op bezoek.
Iedereen kan mee komen schrijven,
aanvulling van onze groep is altijd welkom. Hoe meer brieven, hoe groter het
effect.
Vanaf 19.15 uur zijn er voorbeeldbrieven in de Serre aanwezig. Voor koffie/thee wordt gezorgd.
Eerst meer info? Bel 024 3972786.
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Vernieuwd speelterrein
Sint Maartenskliniek heropend

Foto: Bert Roodbeen. Meer op: www.inhetlaag.nl
UBBERGEN. Donderdag middag
werd op het terrein van de Sint
Maartenskliniek bij Jeugdhulporganisatie Entrea bij “De Berg” met een
klein feestje het vernieuwde speelterrein heropend. Mevrouw Martina van
der Burgt sprak een kort woordje en
bedankte de sponsors die dit mogelijk
hebben gemaakt.
Het is niet zomaar een speelterrein. Het
is een woonerf waar kinderen wonen,
voor wie helemaal thuis wonen niet
meer lukt en die soms dag en nacht
hulp nodig hebben. Maar ook spelen
hier heel veel kinderen die hier eventjes
zijn of die hiernaast op school zitten.
Twee kids hebben een vlog gemaakt
over hun nieuwe speeltuin! Er een

nieuw trapveldje bij gekomen en een
fietscross-baantje.
Twee kinderen openden het speelterrein: Levi knipte het lint door en liet in
recordtijd zijn kunsten zien op het
speeltoestel. Daarna reed Jeremy met
huiveringwekkende snelheid het nieuwe fietscrossbaantje af. En ten slotte
opende Joey met een enorme knal
tegen de pas gekregen NEC-bal, het
prachtig strakke trapveldje. Waarna alle
kinderen zich lekker konden uitleven
met klimmen, klauteren, schommelen,
scheuren en natuurlijk een partijtje
voetbal.
Met dank aan de fantastische sponsoren en op de eerste plaats de mannen
van de ‘Ciclistas de Bel Tempo’!

Repair- en Internetcafé op
zaterdag 25 juni in Millingen
MILLINGEN. Op zaterdag 25 juni
is weer het maandelijkse Repair- en
Internetcafé in Millingen. Je bent
welkom van 10.00-12.00uur in
Kulturhus
“Den
Ienloop”,
Heerbaan 115.
Kom even langs met kleine elektrische apparaten voordat je naar de
DAR rijdt. Misschien krijgen onze
vrijwilligers het apparaat samen
met jou weer aan de praat.
Ook kleine reparaties aan kledingstukken zijn bij de vrijwilligers in goede
handen.
De reparaties zijn gratis, materiaalkosten zijn voor eigen rekening. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Wil je hulp bij het werken met en
instellen van iPad/tablet, laptop, ereader of mobiel?
Ook dan zien wij je graag bij het
Repair- en Internetcafé. Neem je eigen
apparaat mee en eventueel benodigde
inlogcodes.

Wij werken volgens de geldende regels
van het RIVM. Je hoeft je niet vooraf
aan te melden. Aanleveren van artikelen is op eigen risico. SWOM en haar
vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk
gesteld worden voor eventuele schade.
Het volgende Repair- en Internetcafé is
op zaterdag 27 augustus 2022.
Het Repair- en Internetcafé is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen
Millingen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de coördinator,
tel.0481-431105 of mail
swom@hetnet.nl
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Steungezin bij
Buurtgezinnen
Kees en Leny wonen in Millingen aan
de Rijn en bieden wekelijks steun aan
een gezin uit het dorp. Dit gezin kwam
bij Buurtgezinnen omdat zij wat extra
ondersteuning konden gebruiken, vanwege gezondheidsproblemen van beide
ouders. Omdat hun moeder elke maandagmiddag een behandeling had, werd
er voor deze twee zusjes een steungezin
ingeschakeld.
Inmiddels zit de behandeling erop,
maar er is een mooi contact ontstaan en
de steun blijft doorgaan om het gezin
wat te ontlasten. Maandagochtend kiezen de meiden of ze die middag samen
naar het steungezin gaan. Soms gaat
één van de twee. Dat werkt heel goed.
Kees en Leny vinden het erg fijn om dit
te kunnen doen voor een ander. Iemand
helpen voelt goed, het is een verrijking.
Leny: ‘Mijn wereld is ook een stukje
groter geworden. Samen met de meiden
koken en bakken, een hut bouwen of
afval opruimen zijn geen dingen die je
als vanzelfsprekend doet op je 61e. Wij
hebben zelf nooit kinderen gekregen,
maar ik vind het omgaan met kinderen
erg leuk en kan daar veel creativiteit in
kwijt.’
Het ondersteunen van de meiden en
hun ouders voelt voor Kees en Leny
niet als een verplichting. Ze hebben een
goede klik en een gemeenschappelijke
interesse: koken en bakken. In hun
woonkamer liggen twee prachtige kussens die gemaakt zijn door de moeder
van de meiden. Zo worden Kees en
Leny dagelijks herinnerd aan haar
dankbaarheid. Leny: ‘Als steungezin
hou je tijdens het hele proces contact
met de coördinator, dat is prettig. En je
voelt je extra gewaardeerd door de
leuke attenties die je af toe van
Buurtgezinnen ontvangt. Ik zou het wel
aanraden om steungezin te worden!’
Sinds de start zijn er 15 koppelingen
gemaakt tussen gezinnen. Met name in
Millingen aan de Rijn, Ooij en Leuth is
er vraag naar nieuwe steungezinnen. Je
kunt steungezin worden als je opvoedervaring hebt. Kinderen draaien lekker mee in jullie dagelijks leven als
gezin. Maar ook als je geen kinderen
hebt, of wanneer ze al zijn uitgevlogen,
kom je in aanmerking! Want hoe waardevol is het om fijne bonus grootouders
of een leuke oom en tante in de buurt te
hebben? Dat is niet voor elk kind vanzelfsprekend.
Zou je meer willen weten over wat het
betekent om steungezin te worden? Of
wordt het je als ouder even iets teveel
en kun je juist wat ondersteuning
gebruiken? Neem dan contact op met
coördinator Marloes Bazuin: 0642921883
/
marloes@buurtgezinnen.nl, of neem
een kijkje op www.buurtgezinnen.nl.
Want opvoeden doen we samen!

Crowdfundactie voor aangepaste woning
Beste buurtgenoten, mijn naam is Rhea en ik ben op
GoFundMe aan het crowdfunden voor de woningaanpassingen die ik vanwege mijn elektrische rolstoel en fysieke
beperkingen nodig heb voor mijn nieuwe appartement:
https://www.gofundme.com/f/freedom-of-movementhelp-me-move (Nederlands: 'vrijheid van vestiging - help
mij verhuizen').
Ik wil graag vanuit Nijmegen-Oost verhuizen naar een
woongemeenschap in gemeente Berg en Dal. De afgelopen
zomer hebben de andere bewoners mij al gekozen voor een
beschikbare zelfstandige eenheid. De benodigde aanpassingen heb ik, na tien maanden van bureaucratische procedures
bij beide gemeentes, echter nog steeds niet toegekend gekregen, waardoor het appartement voor mij simpelweg niet
bewoonbaar is. Dit is een beperking van de vrijheid van vestiging. Met uw hulp kan ik toch verhuizen naar deze plek
waar ik graag zou willen wonen.
En wellicht is dat toekomstmuziek, maar ik hoop door mijn
crowdfunding ook een eigen elektrische rolstoel aan te kunnen schaffen, waarmee ik mijn mobiele straatpiano zelf kan

voortduwen. Dat mag ik nu namelijk niet met de rolstoel die
ik in bruikleen heb van gemeente Nijmegen, waardoor ik niet
zelfstandig kan werken en nauwelijks meer piano speel in
het stadscentrum.
Lees het hele verhaal op mijn pagina op GoFundMe.
Dank u!

Week voor hoogsensitiviteit
Van 13 t/m 19 juni is de week van de
HSP met dit keer als thema ‘onderzoek je eigen hoogsensitiviteit’.
Lisette Sillessen geeft een lezing op
woensdag 15 juni in de bibliotheek in
Groesbeek. Tijd: 19.30- 21.00 uur.
Onderzoek je eigen hoog sensitiviteit.
Eén op de vijf mensen is hoogsensitief.
Nu is de ene hoogsensitieveling de
andere niet. Misschien herken je het
beeld van het stille muurbloempje dat
na een half uur het feestje verlaat
omdat de drukte en de herrie teveel
worden. Die de labeltjes uit kleren

knipt en buiten de deur een koptelefoon
draagt zonder muziek aan te hebben.
Maar er zijn ook hoog sensitieve personen (HSPers) zijn die juist prikkels
nodig hebben om zich goed te voelen?
30% van de HSPers is een sensatiezoekende hoogsensitieveling of HSSer.
Leef je met één voet op het gas en één
voet op de rem. Ga je vier dagen carnavallen en val je vervolgens in een gat?
Lees je drie boeken tegelijk? Begin je
vol overtuiging aan een nieuwe hobby
om er na een half jaar weer mee te
stoppen? Dan is de kans groot dat je

een HSSer bent. Waar de HSPer vooral
prikkelmijdend door het leven gaat,
blijft de HSSer prikkels opzoeken, ook
al leidt dat onvermijdelijk tot overprikkeling.
De HSSer krijgt vaak te horen dat ie
‘te’ is. De HSSer heeft niet altijd door
dat ie hoogsensitief én sensatiezoekend
is. Je hoeft namelijk niet te willen bungeejumpen, racen of parachute springen om HSSer te zijn. Behoefte aan
nieuwe ervaringen is waar het om
draait.
www.lisettesillessen.nl
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vrijdag 1 t/m maandag 4 juli
schuttersfeesten in het teken van
jubilerende verenigingen

PROGRAMMA BEEK BRUIST
VRIJDAG 1 JULI
18:00 uur:

WASSERIJSPELEN

Op de Rijksstraatweg om en nabij Café Sous les Eglises wordt tijdens de wasserijspelen gestreden om de hoogste eer.
Aansluitend is er een feestavond voor iedereen. Tijdens de feestavond worden de winnaars bekendgemaakt.
Muziek wordt verzorgd door DJ Levi.

ZATERDAG 2 JULI

SCHUTTERSFEEST

Deze dag staat volledig in het teken van de jubilerende schutterij B.U.B. Met de nodige tradities en folklore wordt dit een kleurrijke en muzikale
dag.
13:00 uur
Aantreden gehele schutterij in de feesttent naast Sous les Eglises. Musikverein Bernau en Harmonie K.N.A. treden ook aan
14:30 uur
Onder muzikale klanken worden via een rondtocht door Beek het koningspaar en het aspirant-koningspaar
opgehaald. Aansluitend wordt de schuttersvlag bij de fontein van de Bleekster in het centrum van Beek gehesen.
15:30 uur
Bij goed weer wordt een muzikale Taptoe gehouden op de Schuttersweide bij ’t Höfke. Deelnemers aan de Taptoe zijn:
Musikverein Bernau, Vendeliers B.U.B., Batavorum Pipes en Drums, Brass Band – Amizade Monte Reno, en Harmonie K.N.A.
19:00 uur
Schutterij B.U.B. wordt onder muzikale begeleiding naar de feesttent gebracht en daar vinden vervolgens de
traditionele kroningsplechtigheden plaats.
Aansluitend
Kroningsbal met de Polka Power Band Wahnsinn! Komt dat zien! Wahnsinn kan zich gerust dé ambassadeur van de
Duitstalige feestmuziek in Nederland noemen. Dus trek je dirndl of je lederhosen aan en waan je in vakantiesferen!
01:00 uur
Einde

ZONDAG 3 JULI

KINDERMIDDAG – SPORT, SPEL en MUZIEK

Vandaag staat sport, spel en muziek centraal op de Schuttersweide bij ’t Höfke. Muziek maken met ‘Boom whackers’, schieten op een ‘lepeltjes
schietbaan’, een trappersbaan bouwen met de scouting Beek en vele andere spellen en activiteiten. Vooraf worden de aanwezigen opgewarmd met
muziek van Musikverein Bernau, het jeugdorkest met basisschoolleerlingen van de Biezenkamp en de jubilerende Harmonie K.N.A.
‘s Avonds wordt deze feestdag afgesloten met Smart(lap)RockSensatie de Triesto’s. Even jezelf helemaal laten gaan. Vanuit je tenen meebrullen
met smartlapnummers die je kent, maar misschien helemaal niet wilt kennen.
11:30 uur
12:30 uur
13:30 uur
14:00-16:00 uur
20.00 uur
00.00 uur

Optreden van Musikverein Bernau
Optreden van harmonie K.N.A.
Optreden van het Jeugdorkest met basisschoolleerlingen
Sport en spel activiteiten
Feestavond met de Triesto’s, de SmartRockSensatie van Nederland
Einde

MAANDAG 4 JULI

Zaterdag

FRÜHSHOPPEN

Deze maandag staat als vanouds in het teken van het Senioren Frühshoppen in de tent naast Café Sous les Eglises. De bekende DJ en alleskunner
DJ Robert Pouwels staat garant voor een gezellige muzikale omlijsting. Stichting Kalorama heeft ook aan deze seniorenochtend haar medewerking
toegezegd.
11:00-13:00 uur Senioren frühschoppen met DJ Robert Pouwels in de tent bij Café Sous les Eglises
15:00 uur
Frühschoppen voor iedereen! DJ Robert Pouwels zorgt dat je met de beentjes van de vloer gaat!
Aansluitend
Slotceremonie: uitdragen van de Koningskroon

Zondag

Route zaterdag
Vertrek vanaf de feesttent – Nieuwe Holleweg – Waterstraat –
li af Waterstraat volgen – re af Oude Gracht – re af Baron van
Voorst tot Voorststraat – li af Roerdompstraat – halt bij
Koningspaar – li af Raailand – re af Baron van Voorst tot
Voorststraat – li af Verbindingsweg – li af Waterstraat – li af
Bongerdstraat – re af Lindestraat – li af Wilgenlaan – re af
Lijsterbesstraat – halt bij Aspirant koningspaar – li af
Goudenregenstraat – li af Plataanstraat – li af Bongerdstraat –
re af Waterstraat – aankomst Schuttersweide ’t Höfke.
Vervolg na de taptoe en maaltijd: vertrek vanaf de
Schuttersweide – re af Waterstraat – li af Verbindingsweg – li
af Rijksstraatweg – halt bij de fontein voor het hijsen van de
schuttersvlag – re af Nieuwe Holleweg – aankomst feesttent

Route zondag
Vertrek vanaf de feesttent – Nieuwe Holleweg – Waterstraat –
re af Blekershof – re af Esdoornstraat – li af Lindestraat – re af
Wilgenlaan – re af Lijsterbesstraat – halt bij Koningspaar – li af
Goudenregenstraat – li af Plataanstraat – li af Bongerdstraat –
re af Koekoekstraat – li af Baron van Voorst tot Voorststraat – li
af Oude Gracht – li af Waterstraat – re af Schellingshof – li af
Rijksstraatweg – re af Nieuwe Holleweg – aankomst feesttent

Route maandag
Vertrek vanaf de feesttent – Nieuwe Holleweg – re af
Rijksstraatweg – li af Lindestraat – re af Wilgenlaan – re af
Lijsterbesstraat – halt bij Koningspaar – li af
Goudenregenstraat – li af Plataanstraat – li af Bongerdstraat –
re af Waterstraat – li af Schellingshof – li af Rijksstraatweg – re
af Nieuwe Holleweg – aankomst feesttent

Het bestuur bedankt harmonie KNA,
alle vrijwilligers en organisaties in het dorp
die deze schuttersfeesten mogelijk maken!

ASPIRANT-KONINGSPAAR
Willem & Imre Booltink
JEUGDKONINGIN
Nina van Dijk
HOFSTAAT
Frans & Betsie Booltink
Ronnie & Ilse Hendriks
Gijs & Joyce Arts
Wilco & Inge Thijssen
Frans Booltink & Ilse Huilmand
Alexander Tjintjelaar & Ilse Eijkholt
Marcel Vermeulen & Natalia VermeulenPodmajerska
Geert Jansen & Cindy Barten
Haiko & Nathascha van der Jagt
KUSSENDRAGERS
Maartje en Lonneke Booltink

Tijdens Beek Bruist
is toegang tot de
schutterstent entree vrij!

Maandag

De Rozet
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Wandel mee in Berg en Dal
Hou je van wandelen? Wandel dan een
keer mee met wandelclub Berg en Dal!
Iedere woensdag vertrekt de wandelclub om 9:50 uur vanaf Fletcher Hotel
Restaurant Erica aan de Molenbosweg
17 in Berg en Dal. De wandeling wordt
qua afstand van te voren afgestemd met
degenen die meelopen. De data voor dit
jaar zijn op: 15 juni, 13 juli, 24 augustus, 21 september, 19 oktober, 16
november en 21 december.
Wandelclub beginnen
Een inwoner uit Berg en Dal heeft
samen met Petra Kregting, opbouwwerker van Forte Welzijn, de wandelclub opgestart. In het begin liepen er
elke maand professionals mee. Van de
wijkverpleging, de huisarts of van het
Sociaal Team. Inmiddels is wandelclub
Berg en Dal uitgeroeid tot een leuke

club met zeker tien wandelaars.
Meer informatie over Forte vind je op
www.fortewelzijn.nl

Zaterdag en zondag open:
• “De Warmoes”, Griftdijk Noord 11,
6663 AA Lent -Nijmegen. Historische
tuinderij met eigentijdse ecologische
aanleg , oogst en terras. Het museum is
ook geopend.
• “Bottendaal”, Ir Weverstraat, 6512 JV
Nijmegen. Gemeenschapstuin voor de
eet. Ingang ter hoogte van de trap,
richting spoorkuil.
• Tuin “Huis 18”, Gemstraat 18, 6531
TD Nijmegen. Bio sier en eet, gecombineerd met enkele meubels van Kops
Hout.
• “Pantha Rhei”, Thea Peters en Gerard
Hemme , Schappeveld 20 6611 DB
Overasselt. Kleurrijke Engelse tuin met
rozen, verrassende planten, glas-inlood en Tiffany.
• Tuin van Jos en Ans Jacobs,
Worsumseweg 16A, 6611 KT
Overasselt. Grote siertuin met bijzondere beplanting en kwekerij.
• Zelf Geplukt, Landgoed Mookerheide, Heumensebaan,2 6584 CL
Molenhoek. In de oude moestuin en de
historische kas worden prachtige snijbloemen geteeld.
Alleen op zaterdag open:
• Tuin van Nico en Miranda,
Kaaplandstraat 54, 6543 PG Nijmegen

Fietstocht langs
de ooievaars
KRANENBURG. Op zondag 19 juni
om 14.00 uur kun je meedoen aan een
bijzondere ‘ooievaars-fietstocht’ van
circa 2,5 uur. De fietsroute, onder leiding van een gids, loopt onder andere
door het bekende ooievaarsdorp
Zyfflich, waar zich zeven nesten met
jongen bevinden. De start is in
Kranenburg, bij het Tourist Info Center
Alter Bahnhof, Bahnhofstraße 15.
Kosten: € 7,- per persoon, kinderen t/m
12 jaar kunnen gratis mee. Deelname is
alleen mogelijk na aanmelding.
Informatie en aanmelding: tel. 0049 (0)
2826 7959, touristik@kranenburg.de).

De totstandkoming van dorpsommetjes is een initiatief van
de gemeente Berg en Dal. Inmiddels kent bijna elk dorp in de
gemeente zijn eigen ommetje(s). Het idee is dat men door het
lopen van de ommetjes ook de buurdorpen beter leert kennen. De Ubbergse ommetjes werden, in 'coronatijd', door een
kleine werkgroep bedacht en uitgewerkt. Door de ligging van
Ubbergen op de grens van heuvelrug en polder kwam de
werkgroep automatisch uit op twee ommetjes. ‘UbbergenLaag’ is een wandeling door het 'natte' deel van Ubbergen.
‘Ubbergen-Hoog’ leidt de wandelaar door de dorpskern en
over de stuwwal.
Maar vóór de opening is het woord aan Paul Thissen en Paul
Klinkenberg. Deze twee historici vertellen over de boeiende
geschiedenis van de kasteeltuin van Ubbergen. Die voormalige tuin bevond zich tussen Kasteelselaan en
Rijksstraatweg, waar nu Bronnenbos de Refter en enkele particuliere tuinen liggen. De sprekers verrichtten uitgebreid
onderzoek naar de bijzondere en monumentale geschiedenis.
Zij publiceerden een artikel daarover in het Numaga

Havo Notre Dame in het natte gebied van ‘Ubbergen–
Laag’
Foto: Sylvia Sanders
Jaarboek 2020 en ze bereiden aanvullend onderzoek voor. De
herinnering aan het kasteel de Ubburgh en het latere Huis
Ubbergen komt op beide ommetjes in beeld.
Zondag 19 juni - havo Notre Dame -Kasteelselaan 50
14.00 uur ontvangst - 14.15 uur aanvang programma - 15.45
uur start wandeling ommetjes. Als u met de auto komt, dan
parkeert u op de 'Kiss & ride' aan de Kasteelselaan en loopt
u het laatste stuk (8 min.).

Avondexcursie: Biodiversiteit bij de Waldboeren
dichte schoenen mee. Iedereen is welkom. Deelname gratis.
Het is een prachtige ervaring om met
elkaar op excursie te gaan. Vele ogen en
oren zien en horen veel meer dan alleen
op excursie te gaan, ook worden ervaringen met het gebied aan elkaar verteld.

Open Tuinen Weekend
Open Tuinenweekend, 18 en 19 juni.
Dit jaar zijn er 27 deelnemende tuinen,
zowel particuliere als gemeenschapstuinen. In enkele tuinen zijn exposities.
Deze zijn voor iedereen gratis te bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur.
Iedereen die wil genieten, inspiratie
zoekt of andermans kunst wil bewonderen is welkom! De variatie is groot:
cottagetuinen, gemeenschapstuinen,
ecologische moestuinen, schaduwrijke
tuinen: alle kleurrijke paradijzen. Op
www.nijmegen.groei.nl vindt u alle
tuinen met foto’s en een beschrijving.
Deelnemende tuinen zijn o.a.:

Opening Dorpsommetjes Ubbergen
UBBERGEN. Op zondagmiddag 19 juni worden in de mooie
aula van Havo Notre Dame aan de Kasteelselaan 50 de twee
dorpsommetjes Ubbergen-Hoog en Ubbergen-Laag feestelijk geopend door wethouder Ria Barber. Voorafgaande aan
de opening vertellen Paul Thissen en Paul Klinkenberg over
de boeiende geschiedenis van de kasteeltuin van Ubbergen.
Na de bijeenkomst kan men onder begeleiding van gidsen de
ommetjes lopen. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Struinen door de Bisonbaai
De natuurverenging KNNV afdeling
Nijmegen e.o. organiseert donderdag
23 juni van 10-14 uur een excursie door
de Bisonbaai. Belangstellenden worden
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
De vertrekplaats is vanaf P-plaats
Oortjeshekken, Erlecomsedam 4, 6576
JW Ooij. Te bereiken met bus 80,
Uitstappen halte “Oorsprong” in Ooij,
Koningin Julianalaan uitlopen tot aan
Erlecomsedam,
daar
linksaf.
Boterhammentrommel mee. Informatie
bij Jan Nillesen 0485 – 574 780.
De Bisonbaai is een voormalig zandwingat in het buitendijkse deel van de
Ooijpolder. Er liggen een paar wielen
die ontstaan zijn door een dijkdoorbraak. Er zijn interessante planten te
vinden. Neem wel laarzen of water-
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Geur en kleur ( glasatelier) in een tuin
vol planten, vijver en kippen.
• Tuin van Jac. Niessen, Antillenweg 9,
6524 SZ Nijmegen. Schaduw, tropisch,
organisch en vrolijk, met kunst van
Mark Deeleman.
• Het Groeske vlakbij het Marktplein.,
6561 BZ Groesbeek. Oude kloostermoestuin in ere hersteld met bijzondere
groenten en een Mariagrotje.
Alleen zondag open:
• Tuin van Erna Gerrits, Toon van
Iperen
&
Loes
Kraaijvanger,
Hogewaldseweg 4, 6562KS Groesbeek
Gezellige sfeertuin.
• “De Elfenbank” , Maria en Wim
Peters, Klappeijenpad 14, 6571 BB
Berg en Dal. Kleurrijke sier- en moestuin en boomgaard met tentoonstelling
van aquarellen van Maria Faassen.

Ploegdriever
zoekt
bestuurslid
Vereniging Landschapsbeheer Groesbeek-Ooijpolder “De Ploegdriever”
zoekt uitbreiding en versterking van
haar bestuur.
De vereniging, ruim twintig jaar geleden opgericht, heeft als doel: het stimuleren en in stand houden van een gevarieerd landschap met natuurwaarden in
de Ooijpolder, Groesbeek en de
Nederlandse Duffelt, en het uitvoeren
van het natuur- en landschapsbeheer in
dit gebied.
Op deze manier steunt De Ploegdriever
de boeren met deskundig beheer en
zorgt dat zij daarvoor een passende
beloning krijgen. De boeren worden
daarbij ondersteund door betrokken
burgers met kennis en liefde voor
natuur en landschap in onze woonomgeving.
Bij De Ploegdriever is een algemeen
coördinator werkzaam. Zij coördineert
alle uitvoerende werkzaamheden. En
daarnaast een gebiedscoördinator voor
de uitvoering van de regelingen via het
Collectief Rivierenland, voornamelijk
het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
We zoeken uitbreiding van het bestuur,
dit bestuurslid krijgt als taak de verbinding tussen natuur, landbouw en de
maatschappelijke omgeving verder uit
te diepen. Mocht u belangstelling hebben of hebt u een suggestie geef het dan
door aan de voorzitter van de vereniging Fried Frederix , tel 0653 11 39 70
of friedfrederix@planet.nl. Gezien
onze huidige samenstelling gaat de
voorkeur uit naar een vrouw.

BERG en DAL. Op dinsdagavond 21 juni is iedereen welkom op de planten- en dierenexcursie bij de Waldboeren in
Berg en Dal. Wandel mee over de bloemrijke graslanden,
langs de roggeakkers met akkerkruiden en langs de soortenrijke heggen en houtwallen.
Waldboeren is een project van vereniging de Ploegdriever.
Agrariërs en betrokken burgers werken aan een mooi landschap en rijke boerennatuur. In de landbouwenclave in de
bossen van Meerwijk experimenteert de Ploegdriever met
natuurinclusieve landbouw. De teelt van graan, gras, noten
en fruit wordt gecombineerd met zoveel mogelijk natuur.
Tijdens de wandeling krijgt u uitleg over de plantengroei en
de dierenwereld; het bloemrijke grasland, de akkerkruiden,
de vogels, zoogdieren en insecten. De biodiversiteit is hoog,
omdat de teelten minder intensief zijn. Er worden geen
kunstmest en chemische middelen gebruikt.
De wandeling start om 19.30 uur op de parkeerstrook aan de
Postweg in Berg en Dal, ter hoogte van hotel Erica. De wandeling heeft een lengte van 1,5 km en duurt circa 1,5 uur.
Aanmelding is niet verplicht, maar we stellen het wel op

prijs. Stuur een berichtje naar info@ploegdriever.nl.
Informatie over de wandeling bij Arno van der Kruis
(0612619049) en over de Waldboeren op www.ploegdriever.nl/waldboeren.

Excursies soortenjaar Gelderse Poort
Het 5000 soortenjaar in de Gelderse Poort vordert gestaag.
Begin juni staat de teller op al meer dan 3800 dier- en plantsoorten! Wil je ook een keer mee op pad om leuke soorten te
zien? Er worden diverse excursies georganiseerd de komende weken. Hieronder een overzicht van de excursies.
25 juni, wantsen en cicaden, Meinerswijk
1 juli, nachtvlinders, Millingerwaard
2 juli, nachtvlinders Meinerswijk
10 juli, insecten algemeen, Ooijpolder
13 juli, vleermuizen, Wylerbergmeer
De excursies zijn een uitgelezen kans om met diverse soortgroepen kennis te maken, meer te weten te komen over de
leefwijze van bepaalde soorten en ze direct in het veld waar
te nemen.
Meer informatie over de excursies en opgave is te vinden op
onze website: www.soortenjaargeldersepoort.nl/excursies

Deelnemers tijdens een nachtvlinderexcursie
Foto: Vincent Sanders

De Natuur & jonge kinderen wijzen ons de weg

Een ‘oerspronkelijke’ visie op heling
Dat is het thema van een lezing op dinsdag 21 juni
van 20-22 uur, Berkenlaan 2 te Ubbergen. U bent
van harte welkom vanaf 19.30 uur; kosten € 15,, max. 20 mensen.
Deze lezing wordt gegeven door Dorothee
Helmert. Meer dan 20 jaar werkt Dorothee
intens samen met de natuur van onze directe
omgeving.
Hier komen nieuwe bloesemremedies uit
voort: de Berenholremedies - hand in hand met
een heelkrachtig symbool en verruimende
inzichten.
Belangrijke Thema’s van deze lezing zijn:
1) Ontspanning, rust en overgave als onze natuurlijke staat

van zijn
2) De hoofdrol voorbij: ons hoofd - dienstbaar aan
een diepe lichaamswijsheid
3) Terug en vooruit naar oerspronkelijke levenspatronen: leven en opvoeden vanuit oerkracht en
verbondenheid
De bijzondere energetische steun van de oerplant
adelaarsvaren, van de legendarische vlier en de
bij ons krachtig aanwezige tamme kastanje
komen hierbij in het bijzonder aan het woord,
samen met de wijsheid van jonge kinderen.
Aanmelding is zeer wenselijk en kan via Het Berenhol,
tel. 024-3607967. www.het-berenhol.com

Lezing over de weg naar wereldvrede
Op donderdag 23 juni geeft Share
Nederland, afdeling Nijmegen/Beek
een lezing met als titel 'De mensheid
op een keerpunt'. De lezing bevat
videofragmenten van lezingen van de
Britse esotericus en kunstschilder
Benjamin Creme. Hij bespreekt de oorzaken van de huidige wereldcrisis en
vertelt over het bestaan van vergeëvolueerde mensen, de Meesters van
Wijsheid.
In zijn boeken vertelt Benjamin Creme
over het doel van het leven, de ziel en
evolutie. Onder invloed van kosmische
energieën evolueert alles. De tijd waarin wij leven is uniek, omdat het de
overgang is tussen twee tijdperken met

verschillende energieën. Daardoor ontstaan er grote spanningen in de wereld.
De mensheid staat op het punt een
grote stap te maken in bewustzijn,
waardoor zij zich niet meer thuis voelt
in de oude structuren die gebaseerd zijn
op individualisme. We verlangen steeds
meer naar rechtvaardigheid en vrede
voor iedereen. Terwijl de wereld zucht
onder verdeeldheid, gaat de mensheid
beseffen dat zij één is en moet gaan
samenwerken, wil zij een toekomst
hebben.
Dit is ook de oplossing die de Meesters
van Wijsheid voorstellen. Het economische systeem van concurrentie dat leidt
tot armoede, oorlog en milieuvernieti-

ging, zal plaats moeten maken voor
wereldwijde samenwerking en het
samen delen van voedsel, grondstoffen
en technologie. Dit zal leiden tot
wereldvrede en een menswaardig
bestaan voor ieder mens.
Benjamin Creme voorspelt het spoedige naar voren treden van de Meesters,
onder leiding van Wereldleraar
Maitreya.
Stichting Share Nederland is een ideële
organisatie, die geheel afhankelijk is
van vrijwilligers en donaties.
23 juli, 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 u.
In Cultureel centrum De Mallemolen,
Kloosterstraat 11, 6562AT Groesbeek
Entree: gratis (vrijwillige bijdrage)
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

Bel het calamiteitennummer bij omgewaaide bomen, verstopte riolering, wegverzakking, kapot trottoir en andere gebeurtenissen die gevaar of ernstige hinder kunnen veroorzaken. Bel het calamiteitennummer alleen buiten kantooruren. U kunt dan
een boodschap inspreken. Tijdens kantooruren kunt u het gewone nummer van de gemeente bellen 14 024. We gaan direct
met uw melding aan de slag.
Gemeentehuis Groesbeek
Dorpsplein 1, 6562 AH Groesbeek
Maandag van 8.30 tot 19.00 uur.
Dinsdag tot en met donderdag van 8.30
tot 17.00 uur. Vrijdag van 8.30 tot 13.00.

gemeente@bergendal.nl
Telefoon 14024
Vanuit buitenland +31 24 751 65 00

Afspraak college
Bel (024) 751 65 06
of mail
bestuurssecretariaat@bergendal.nl

Wij helpen u op afspraak! Maak uw afspraak op www.bergendal.nl of bel 14024

■ Uitreiking vierdaagse-shirts 2022
Wat hebben we de wandelaars
gemist in 2020 en 2021! Gelukkig
gaat de Vierdaagse dit jaar wel
door. Daarom pakken we onze
traditie ook weer op: alle vierdaagse-lopers uit de gemeente
Berg en Dal krijgen een vierdaagse-T-shirt. Op zaterdag 16 juli
2022 vanaf 15.00 uur kunnen alle
vierdaagse-lopers
uit
de
gemeente het T-shirt ophalen in
het gemeentehuis in Groesbeek.
Wat: uitreiking vierdaagse-shirts
2022
Wanneer: zaterdag 16 juli van
15:00-17:00 uur
Waar: in de hal van het gemeentehuis in Groesbeek (Dorpsplein 1)
Wie: alle vierdaagse-lopers uit de
gemeente Berg en Dal
Hapje en drankje
De lopers kunnen elkaar onder het
genot van een hapje en een drankje ontmoeten. Na een woordje van

burgemeester Mark Slinkman ontvangen zij het nieuwe T-shirt van
2022.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor
het T-shirt:
▪ komt u zaterdag 16 juli van 15.00
uur tot 17.00 uur naar het
gemeentehuis;
▪ hoeft u zich niet vooraf aan te melden;
▪ kunt u aantonen dat u in de
gemeente Berg en Dal woont;
▪ laat u uw inschrijfkaart van de
Vierdaagse zien.
Wij hopen veel van onze vierdaagse-lopers te ontmoeten op 16 juli.
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Monique
Wolsing van de gemeente Berg en
Dal via 06 – 1462 3125 of
m.wolsing@bergendal.nl.

■ Koninklijke Onderscheiding Frank Smits
Op zondag 12 juni kreeg Frank Smits uit Groesbeek
een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester
Daphne Bergman van Beuningen reikte deze
onderscheiding uit bij de afsluiting van het sportjaar van de Mixed hockeyclub (MHC) Beuningen.
Frank Smits is benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
Frank Smits is vrijwilliger bij Mixed Hockeyclub (MHC)
Beuningen en bestuurslid technische zaken bij
Stichting Hockey Beuningen. Naast het wekelijkse
onderhoud om het complex op peil te houden, leidt hij
alle bouwzaken. Zoals de bouw van het nieuwe clubhuis in 1993, het maken van overkappingen, de uitbreiding van het clubhuis met extra kleedruimtes, extra
kunstgrasvelden en de ombouw van het hoofdveld
naar een waterveld. Daarnaast is hij al jaren coach van
onder andere het veteranenteam.
Vrijwilliger parochie
Frank Smits is ook als vrijwilliger de leidinggevende in
bouwzaken bij de parochie Heilige Johannes XXII.
Deze parochie omvat de dorpen Weurt, Beuningen,
Ewijk en Winssen. Als lid van de klus- en bouwploeg
ondersteunde hij projecten, zoals de restauratie van de
tuinmuur, het plaatsen van een tuinhuis en schuur, de
restauratie van het koetshuis en de pastorie.
Rode Kruis
Ook het Rode Kruis Beuningen heeft van de diensten
van
Frank
Smits
gebruik
gemaakt.
Hij
ondersteunde hier bij de bouw van een houten garage
voor de Rode Kruis Bus.

Burgemeester Daphne Bergman en Frank Smits
Uitreiking door burgemeester Bergman
Koninklijke Onderscheidingen worden meestal uitgereikt door de burgemeester van de gemeente waar de
gedecoreerde woont. De verdiensten van Frank Smits,
waarvoor hij deze onderscheiding krijgt, liggen allemaal in de gemeente Beuningen. Daarom deed de burgemeester van Beuningen deze uitreiking in
Beuningen.

■ Subsidie afkoppelen regenpijp
Marco Siebers uit Millingen vindt het zonde om leidingwater te gebruiken voor het besproeien van
zijn tuin. Hij heeft daarom zijn regenpijp losgemaakt van het riool en gebruikt nu het regenwater
dat op zijn dak valt voor zijn tuin. Marco: “Er komt
meer water van zo’n dak dan je verwacht. Bij een
flinke bui is het leuk om te zien dat er een stroompje regenwater de tuin in loopt.”

Sociaal Team Berg en Dal

■ Spreekuren Sociaal Team in de wijk
Heeft u een vraag voor het Sociaal Team? Loop dan eens binnen bij
het inloopspreekuur van het Sociaal Team. Dat kan in verschillende
dorpen in onze gemeente.
Waar en wanneer kunt u terecht?
De inloopspreekuren zijn op 6 plaatsen in onze gemeente. Hieronder ziet
u waar. Kijk voor de juiste tijden op onze website
www.bergendal.nl/sociaalteam.
▪ Op de Heuvel, Ericastraat 39, Groesbeek
▪ De Mallemolen, Kloosterstraat 11, Groesbeek
▪ Goei.j Ka.mer, Sint Antoniusweg 8c, Breedeweg
▪ De Slenk, Reestraat 2, De Horst
▪ Kulturhus, Roerdompstraat 6, Beek
▪ Kulturhus Den Ienloop, Heerbaan 115, Millingen aan de Rijn

Marco heeft voor het afkoppelen van zijn regenpijp een
subsidie van de gemeente gekregen. Wilt u ook
gebruik maken van deze subsidie? Kijk dan op
https://www.bergendal.nl/subsidie-afkoppelenregenpijp.
Hoe heeft Marco het aangepakt?
Marco heeft de bestrating in zijn tuin iets holler gelegd.
Het regenwater stroomt nu van het dak, via de bestrating, naar de tuin. ‘’Mijn voortuin ligt al iets lager, dus
het water stroomt daar automatisch naar toe. Omdat
de voortuin ook lager ligt dan de straat, loopt het regenwater gelukkig de straat niet op.’’
Wat is er allemaal mogelijk?
Marco laat het regenwater in zijn voortuin stromen.
Maar u kunt het bijvoorbeeld ook in een vijver laten
stromen of in een grindbak.
Marco bij zijn afgekoppelde regenpijp.

Waarvoor kunt u bij het Sociaal Team terecht?
U kunt bij het Sociaal Team terecht met bijvoorbeeld de volgende vragen:
▪ Mijn partner is onlangs overleden en ik zou graag met iemand daarover
praten.
▪ Mijn kind zit niet lekker in zijn vel, hoe kan ik hem helpen?
▪ Ik ben op zoek naar een leuke daginvulling en wil graag anderen helpen.
▪ Ik ben het overzicht kwijt in mijn financiën.
▪ Mijn partner en ik gaan scheiden. Graag zou ik in gesprek gaan over de
omgangsregeling voor onze kinderen.
▪ Ik heb psychische klachten en wil graag begeleiding krijgen.
▪ Ik kan zelf het huishouden niet meer doen, heb ik recht op huishoudelijke hulp?
(024) 751 65 20, www.bergendal.nl/sociaalteam
sociaalteam@bergendal.nl

Benieuwd wat er allemaal mogelijk
is? Neem dan contact op met onze
regenwateradviseur. Zij kan u helpen bij het afkoppelen en bij het
aanvragen van de subsidie. De
adviseur is bereikbaar via e-mail
afkoppelen@bergendal.nl of telefoon 06 – 5807 6183.
Meer informatie over de afkoppelsubsidie op
https://www.bergendal.nl/subsidieafkoppelen-regenpijp.
Het regenwater stroomt via de bestrating de tuin in.
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Mededelingen

■ Rookmelders vanaf 1 juli 2022 verplicht

De mededelingen van deze week gaan over onderstaande adressen. De mededelingen in dit huis-aan-huisblad zijn géén formeel
juridische bekendmakingen. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Meer informatie over deze mededelingen vindt u op
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. U kunt zich via die
pagina ook abonneren op de e-mailservice. Zo blijft u op de hoogte
van bekendmakingen in uw buurt.

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders op iedere verdieping verplicht. Gelukkig is het plaatsen zo gedaan.
Heeft u het altijd uitgesteld? Dan is dit het moment
om rookmelders te plaatsen. Want rookmelders
zijn er voor uw veiligheid en die van de ander.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Nabij Hubertushof en Esdoornstraat, kadastraal perceel UBG00-B4993, plaatsen keerwanden hoger dan 15 meter (aanvraag)
▪ Nieuwe Holleweg 29, vergroten tussenbouw en bekleden bijgebouw
met hout (aanvraag)
▪ Koningsholster 30, aanleggen oprit-uitrit (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 109, uitbreiden woning (verlengen beslistermijn)
▪ Rijksstraatweg 128A, kap twee bomen (aanvraag)
Groesbeek
▪ Binnenveld 22a, aanbouw vervangen en wijzigen indeling woning
(verlengen beslistermijn)
▪ Cranenburgsestraat 27, plaatsen nieuwe inrit (aanvraag)
▪ Herwendaalsehoek 20, verbouwen/uitbreiden woning (verleend)
▪ Hogewaldseweg 11, plaatsen aanbouw en verbouwen woning
(verlengen beslistermijn)
▪ Ketelstraat 17, plaatsen nieuwe stalen spanten en dakbedekking
(aanvraag)
▪ Molenweg 48, realiseren tijdelijk stretchtent op het terras (verlengen
beslistermijn)
▪ Mooksebaan 28, plaatsen dakkapel en PV-panelen (verleend)
▪ Nabij 2e Colonjes 5, kadastraal perceel GBK00-R-159, aanleggen
van infiltratiebekken (aanvraag)
▪ Nabij Koningin Wilhelminaweg 7, kadastraal GBK00-Q-210, omzetten
gebouwfunctie naar woonfunctie (aanvraag)
▪ Nieuweweg 9, uitbreiden woning (verleend)
▪ Vijverweg 11 en 13, ophogen dak en vervangen en plaatsen van
dakkapellen (verleend)

Expert
Theo van Dodewaard werkt bij de Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid. Hij is expert op het gebied van brandveilig leven. Hij zit al ruim 30 jaar in het vak en weet
daardoor precies hoe belangrijk rookmelders zijn.
“Brand kan werkelijk iedereen overkomen. Brand- en
rookontwikkeling gaat enorm snel. Binnen een paar
minuten kunnen er al flinke vlammen zijn.”
Uw neus slaapt
Een rookmelder voorkomt geen brand, maar detecteert
en waarschuwt u. Theo: “Als u slaapt, slaapt uw neus
ook. U wordt niet wakker van rook, wel van de rookmelder. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen op
elke verdieping een werkende rookmelder heeft hangen.”

Makkelijk
Het is niet moeilijk om rookmelders op te hangen.
“Geloof mij, iedereen kan zelf rookmelders ophangen.
Het is zo gepiept. Rookmelders kunt u zelfs plakken.”
Wilt u weten waar u het beste rookmelders kunt hangen? Kijk op www.rookmelders.nl. Koop de rookmelders online of in de winkel bij u in de buurt en plak ze
op.

Heilig Landstichting
▪ Meerwijkselaan 44, wijzigen gevels en aanbrengen buitengevelisolatie (verleend)
Kekerdom
▪ Botsestraat 45 a, tijdelijk afwijken bestemmingsplan t.b.v. bedrijfsactiviteiten (verlengen beslistermijn)
Leuth
▪ Botsestraat 7a nabij Botsestraat 7, bouwen woning (aanvraag)
▪ Lieskes Wengs 1, terrein tijdelijk gebruik voor evenement (aanvraag)
▪ Pastoor van Tielstraat 74, realiseren carport (verlengen beslistermijn)
▪ Sectie G perceel 205 Kapittelijk te Leuth, bouwen damwand met
aanpassing van fietspad en opstelplaats voor fietsers bij de fietsoversteek N840 (verleend)
Millingen aan de Rijn
▪ Molenveld 6, bouwen van een loods (verleend)
▪ Pastoor van Eyckstraat 1, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Ruijsdaelstraat 38, verbouwen dakterras en wijzigen kozijnen
(aanvraag)

doe altijd
ramen dicht,
lichtje aan,
deur op slot!

Ooij
▪ Loeffenstraat 28, bouwen tuinoverkapping (aanvraag)
▪ Vlietberg 8A, herbouwen van afgebrande woning (aanvraag)

ook als je maar heel
even weggaat

Ubbergen
▪ Ubbergensdijk 1, vervangen van enkel glas naar vacuümglas
(verleend)

Kijk voor meer tips op
maakhetzeniettemakkelijk.nl

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Ontwerpbestemmingsplan
▪ Lage Horst 18, Groesbeek
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan contact op met de
Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke Ordening en Milieu
kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en Dal via telefoonnummer 14 024.

Maak het inbrekers niet te makkelijk.
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■ Duurzaam Berg en Dal

■ Aanmelden Feest der Kampioenen

De afgelopen jaren hebben we samen met u onze gemeente verder verduurzaamd. In dit overzicht ziet u enkele stappen die we hebben gezet. Wilt u meer weten, of zelf verder verduurzamen?
Ga dan naar www.bergendal.nl/duurzaam-berg-en-dal/.

Op vrijdag 8 juli organiseert de
gemeente Berg en Dal vanaf
19.00 uur weer het jaarlijkse
Feest der Kampioenen op het
Dorpsplein bij het gemeentehuis
in Groesbeek. Tijdens dit evenement huldigt de wethouder
Sport, Erik Weijers, alle jeugdteams en individuele junioren die
in het seizoen 2021-2022 kampioen zijn geworden.

DUURZAAM BERG EN DAL
2018-2022

N OP LAND

6 PROJECTEN IN ONTWIKKELING
±74 HA PANELEN OP LAND
±7 HA PANELEN OP WATER

PROJECT Z

NIEUWE OPENBARE
LAADPALEN

+36
P SPANNING

2 SLIMME BANDENPOMPSYSTEMEN
DIE DE BANDEN ECHT OP DE JUISTE
SPANNING BRENGEN
ZORGT VOOR ZUINIGER RIJDEN
EN WORDEN DIT JAAR NOG
GEREALISEERD

STROOM VOOR
1381 HUISHOUDENS

WE GEBRUIKEN 100%
LOKAAL OPGEWEKTE
GROENE STROOM VOOR
ALLE GEMEENTEGEBOUWEN

BUITENDIENST
2 ELEKTRISCHE VOERTUIGEN
RIJDEN AL ROND
1 KOMT ER DIT JAAR NOG BIJ
+ WE MAKEN GEBRUIK VAN
ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

€1 MILJOEN SUBSIDIE VOOR
ENERGIEBESPARENDE
MAATREGELEN AAN INWONERS
VERSTREKT

ZONNEPANELEN

MUURISOLATIE

G
LA
SI
SO
LA
TI
E

SAMEN MET
INWONERSINITIATIEF
10
ENERGIECOACHES OPGELEID

LOKET DUURZAAM
WONEN +
VAN 2019-2021
478 HUISHOUDENS
GEADVISEERD

Uiteraard is iedereen van harte welkom om de kampioenen toe te juichen!

11.834 ZONNEPANELEN VOOR 8
BEDRIJVEN GESUBSIDIEERD

NATUURGEBIED IN ONTWIKKELING

BANDEN

Voor aanmelden/vragen kunt u contact opnemen met: Monique
Wolsing via 06 – 1462 3125 of
m.wolsing@bergendal.nl.

N OP DAK

VLO
ERIS
OLA
D
A
TIE
K
IS
O
LA
TI
E

Z

De uitnodigingen zijn inmiddels aan
de clubs verzonden. Het kan zijn

dat we toch niet alle kampioenen
hebben aangeschreven. Ook deze
jeugdkampioen(en) kunnen zich
nog aanmelden. Doe dat wel vóór
maandag 27 juni.

2250 GROENE
CADEAUBONNEN VOOR
ENERGIEBESPARING
AAN HUISEIGENAREN
UITGEDEELD

351 ZONNEPANELEN OP HET
GEMEENTEHUIS
= DAK VOLLEDIG
VOLGELEGD

ZWEMBAD DE LUBERT
VERDUURZAAMD

DUURZAME TOERISTISCHE BESTEMMINGEN:
GREEN DESTINATIONS
AWARDS
2018

2020

GOLD

PLATINUM

*DE GREEN DESTINATIONS AWARDS WORDEN OM DE TWEE JAAR UITGEREIKT

EN NOG VEEL MEER..!

■ Servicepunten Burgerzaken in
polder dicht in de zomervakantie
De Servicepunten Burgerzaken in de polder zijn in de zomervakantie
gesloten. In het schema hieronder ziet u wanneer de servicepunten in
2022 geopend zijn.
Bij de servicepunten kunt u terecht voor bijvoorbeeld het doorgeven van
een verhuizing binnen Nederland of aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen. De servicepunten werken volledig op afspraak.
U kunt een afspraak maken via onze website www.bergendal.nl. Zoek op
‘servicepunten’.
Openingstijden 2022
Dinsdagen van 9.00 tot 12.00 uur
Millingen, den Ienloop
(Heerbaan 115)

21 juni, 6 september, 4 oktober,
1 november, 29 november

Kulturhus Leuth
(Reusensestraat 4)

28 juni, 13 september, 11 oktober,
8 november, 6 december

Dorpshuis De Sprong Ooij
(Prins Bernhardstraat 3)

5 juli, 20 september, 18 oktober,
15 november, 13 december

Kulturhus Beek
(Roerdompstraat 6)

14 juni, 12 juli, 27 september,
25 oktober, 22 november, 20 december

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

14 juni 2022

■ Corona Gezondheidsmonitor
Jongvolwassenen
De GGD onderzoekt welke lichamelijke en geestelijke gevolgen de
coronapandemie heeft voor jongvolwassenen (16-25 jaar). Dat doet
ze met de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Dit is
een landelijk online vragenlijstonderzoek. Tot half juli kunnen jongvolwassenen de vragenlijst invullen via www.pandemening.nl.
Deelnemers maken kans op mooie prijzen. Bijvoorbeeld een iPad of een
pretparkbezoek naar keuze voor 4 personen.
Welke onderwerpen komen aan bod?
In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder
gezondheid en welzijn, leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende
gebeurtenissen. Deelnemers die meer willen weten over hun gezondheid
of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen
naar websites met goede en betrouwbare informatie.
Meer weten?
Op www.ggdgz.nl/jongvolwassenenmonitor staat meer informatie over het
onderzoek.

4

www.bergendal.nl

■ Veteranendag 2022
De gemeente Berg en Dal houdt
op woensdag 29 juni haar jaarlijkse Veteranendag.
Alle veteranen die in de gemeente Berg en Dal wonen, kunnen
zich hiervoor aanmelden.
De Veteranendag houden we in het
Vrijheidsmuseum en duurt van
15.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.
Uiteraard houdt burgemeester
Mark Slinkman een toespraak. Ook
de militair attaché van Oekraïne,
kolonel
Yurii
Herashchenko,
spreekt de veteranen toe. Daarna is
er een informeel samenzijn en sluiten we de middag af met de welbekende ‘blauwe hap’.
Nog geen uitnodiging gehad?
De veteranen die bij het
Veteraneninstituut geregistreerd
staan, hebben vorige week per post
een uitnodiging van ons gekregen.
Bent u veteraan en woont u in de
gemeente Berg en Dal, maar heeft
u geen uitnodiging gehad? Dan
kunt u zich natuurlijk ook aanmelden voor deze dag. Stuur dan een

mail naar
evenementen@bergendal.nl of bel
ons op 14 024.
Wat is een veteraan?
Veteranen zijn alle militairen met de
Nederlandse nationaliteit die het

Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of vergelijkbare situaties. Dit geldt ook voor vredesmissies in internationaal verband. Het maakt daarbij niet uit of
ze nu nog militair zijn of niet.

2022 Editie 13

■ Lunch & Learn bijeenkomst Zon op
Dak 16 juni
Wilt u verkennen wat zonnepanelen op uw bedrijfsdak u kunnen opleveren? De gemeente en het bedrijf Groendus helpen we uw bedrijf
hierbij: van advies en het aanvragen van subsidies tot realisatie en
onderhoud. En we betalen 50% van de kosten van uw subsidieaanvraag, quickscan en/of haalbaarheidsstudie.
Op donderdag 16 juni van 12.00 uur tot 13.30 uur organiseren wij met
Groendus een zogenaamde Lunch & Learn, een verdiepende sessie voor
geïnteresseerden. Aanmelden voor de Lunch & Learn kan via het contactformulier op de website www.zonopbergendal.nl. Op deze website vindt u
ook meer informatie over ons aanbod.
ZomerOndernemer is hét
ondernemersproject voor
jongeren tussen de 15 en
25 jaar

Start in de zomer
je eigen bedrijf!

www.zomerondernemer.nl I

@zomerondernemer I ZomerOndernemer is een project van stichting The New Entrepreneur
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■ Voorkom problemen bij paspoortcontrole
Zorg dat de reisdocumenten van uw kinderen in orde zijn
De zomervakantie komt er weer aan. Gaat u op reis
met uw kinderen? Zorg dan dat ook de reisdocumenten van uw kinderen in orde zijn.

■ Plafonds voor welzijnssubsidies
Berg en Dal voor 2023
Bij de gemeente kunnen verenigingen en stichtingen een bijdrage in
de kosten aanvragen. Zo’n bijdrage noemen we een subsidie. De
gemeente heeft verschillende potjes waaruit ze subsidies kan betalen. Het maximale bedrag dat er in een jaar beschikbaar is voor een
subsidie noemen we een subsidieplafond. De gemeente heeft de plafonds voor de welzijnssubsidies voor 2023 vastgesteld*.

Vliegt u met uw kinderen naar het buitenland en u heeft
een andere achternaam dan uw kind? Dan kan dit problemen opleveren bij een paspoortcontrole. U heeft
een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent of het
ouderlijk gezag heeft. Kijk voor meer informatie op
www.marechaussee.nl.
Kijk ook eens kritisch naar de foto op het reisdocument
van uw kind. Bij hele jonge kinderen kunnen inmiddels
slecht lijkende pasfoto’s bij de grens voor problemen
zorgen. Staat op het document een pasfoto van een
baby en is uw kind inmiddels drie of vier jaar? Dan is
het verstandig om voor uw kind een nieuw reisdocu-
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De volgende subsidieplafonds gelden voor 2023:

ment aan te vragen. Zie www.bergendal.nl. Overigens
geldt ook voor u dat u moet reizen met een reisdocument met daarin een goed gelijkende pasfoto.

■ Inschrijving @IGNITEAward van start
Bent u een startend sociaal
ondernemer en wilt u impact
maken op de maatschappij?
Schrijf u dan nu in voor de IGNITE Award en ontsteek de vlam.
Kijk op
www.igniteaward.nl/aanmelden
voor meer informatie.

Nadere regeling
Amateurkunst
Buurtverenigingen
EHBO en AED
Groene leefruimte
Individueel muziekonderwijs
Jeugd- en jongerenwerk
Musea
Ouderenbonden
Overige organisaties
Peuteropvang
Sportverenigingen
Volksfeesten
Vrouwenverenigingen
Wijkraden
Totaal

Subsidieplafond 2023
€ 105.336,90
€ 405,60
€ 18.176,85
€ 9.147,92
€ 90.454,00
€ 16.832,40
€ 49.686,00
€ 61.580,22
€ 6.560,50
€ 184.872,00
€ 277.149,15
€ 10.038,60
€ 1.521,00
€ 4.563,00
€ 836.324,14

* Met als voorwaarde dat de subsidieplafonds passen in de begroting
2023.
Waar moet een subsidieaanvraag aan voldoen?
Wilt u subsidie aanvragen? Een subsidieaanvraag moet voldoen aan de
voorschriften en voorwaarden van:
▪ de Algemene subsidieverordening Welzijn Berg en Dal 2017;
▪ de Nadere regelingen, die op de bijbehorende beleidsterreinen van toepassing zijn.

U hoeft geen grote organisatie te
zijn of al een volledig uitgewerkt
businessplan te hebben. Een goed
idee voor maatschappelijke verandering is genoeg. Als u zich
inschrijft, maakt u kans op deelname aan het intensieve groeitraject.
U gaat dan onder begeleiding van
professionals aan de slag met uw
onderneming of idee én strijdt mee
om een mooie geldprijs.

U vindt de subsidieverordening en de Nadere regelingen op onze website
www.bergendal.nl. Zoek op ‘subsidiebeleid welzijn’.

■ Dementievriendelijk, voor wie is dat belangrijk?
De gemeente Berg en Dal wil dementievriendelijk
zijn. De afgelopen maanden hebben we u uit verschillende oogpunten laten zien waarom dat zo
belangrijk is. De laatste bijdrage is van Els. Els
kreeg 2 maanden geleden te horen van de geriater
dat ze problemen met haar geheugen heeft.
‘Ik merkte al wat langer dat ik meer in de war was dan
anders. Het lukte niet goed meer om gesprekken te
herinneren. Nu gaat het thuis nog prima, ik heb huishoudelijke hulp en af en toe komt de tuinman. Verder
ben ik lekker bezig met mijn hobby’s, sport ik regelmatig, verzorg twee keer per jaar een lunch voor een
groep mensen en wandel elke dag 2 uur. Dit wil ik zo
lang mogelijk volhouden!

mensen inlichten die mij dan een steuntje in de rug
kunnen geven. Zo kan ik nog heel lang lekker thuis
wonen en mijn ding blijven doen. Het zou fijn zijn als
hier in de gemeente aandacht voor is, zo letten we een
beetje op elkaar”.

Ik weet dat het achteruit kan gaan maar dan ga ik de

Kijk op www.dementievriendelijkbergendal.nl.

Welke regels gelden bij een subsidieaanvraag?
Elke Nadere regeling heeft een eigen subsidieplafond. Als we dit plafond
bereiken dan gelden de volgende regels:
▪ Aanvragers die in het voorgaande jaar een subsidie ontvingen, hebben
voorrang boven nieuwe aanvragers;
▪ Bereiken eerdere subsidieontvangers dit jaar het plafond? Dan verdelen
wij het beschikbare bedrag gelijkmatig. Deze verdeling vindt plaats op
basis van de Nadere regeling;
▪ Is het subsidieplafond bereikt? Dan weigeren wij aanvragen die na 1 september 2022 binnenkomen;
▪ Is het subsidieplafond nog niet bereikt? Dan kunnen we subsidieaanvragen die na 1 september 2022 binnenkomen nog opnemen. Deze nemen
we in behandeling op volgorde van binnenkomst;
▪ Hebben we binnen het subsidieplafond geld beschikbaar voor alle
bestaande aanvragen, maar niet voor alle nieuwe aanvragen? Dan
behandelen wij de nieuwe aanvragen in volgorde van binnenkomst tot
het subsidieplafond is bereikt.
Subsidie aanvragen voor 1 september 2022
U kunt een subsidieaanvraag indienen tot 1 september 2022. Meer informatie over het aanvragen van subsidie en de subsidieregels kunt u vinden
op onze website: http://www.bergendal.nl/subsidiewelzijn.
Vragen?
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 024 of mail naar subsidies@bergendal.nl.

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

Nieuw in Kranenburg naast Kodi

Genieten in
het groen

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

www.duivelsberg.nl

Meidoornstraat 10
Beek-Ubbergen
06-46 3732 26
info@bersontuinen.nl
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Beleef
Landgoed
Mookerheide
Open dag zondag 26 juni van 11-16 u.
Op 26 juni kun je Landgoed
Mookerheide in al haar glorie beleven.
Kom je ook? Er is een speciale wandeling uitgezet, er zijn lezingen bij de
natuurbegraafplaats en er is van alles te
doen naast het jachtslot.
Op Landgoed Mookerheide werken
Natuurmonumenten, natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide, bloemenpluktuin Zelfgeplukt en de foodtrucks van De Tuin samen om een
bezoek aan het landgoed tot een unieke
beleving te maken.
Tijdens Beleef Landgoed Mookerheide
is er een speciale wandeling uitgezet
door het natuurgebied die je alleen of
samen met je partner, familieleden of
vrienden kunt lopen. Wandel door de
schitterende natuur, over de natuurbegraafplaats, langs het historische jachtslot dat momenteel in de steigers staat,
en door de tuinen van de monumentale
kassen met de bloemenpluktuin.
Onderweg zijn er punten waar een
medewerker je meer vertelt over de
natuur en historie van dit bijzondere
gebied. Het startpunt is bij het informatiecentrum van de natuurbegraafplaats
aan de Heumensebaan 18, Molenhoek
waar je ontvangen wordt met koffie en
thee en waar de wandelroute voor je
klaarligt. De route is ongeveer 4 kilometer lang en ook geschikt om met kinderen te lopen. De wandeling eindigt
bij de informatiekar van Natuurmonumenten die naast het jachtslot staat.

Ouderenmishandeling
komt meer voor dan
je denkt
Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 20
thuiswonende ouderen (65+) ooit te
maken krijgt met ouderenmishandeling. De meest voorkomende vormen
van ouderenmishandeling zijn lichamelijke en geestelijke mishandeling. Ook
financieel misbruik komt veel voor.
Op woensdag 15 juni is het dag tegen
ouderenmishandeling. Op deze dag
wordt wereldwijd aandacht gevraagd
voor het geweld tegen ouderen. Er is
meer kennis nodig om het te herkennen. En mensen moeten weten wat ze
kunnen doen om het te stoppen.
Ouderenmishandeling komt meer
voor dan je denkt
Hiske Jaspers, Veilig Thuis GelderlandZuid: “In onze regio neemt het aantal
meldingen toe. Maar het zijn er nog
steeds maar 70 per jaar. Terwijl we vanuit de cijfers weten dat het veel meer
voorkomt.
Het meest kwetsbaar voor ouderenmishandeling zijn alleenwonende afhankelijke ouderen. Ouderen wonen steeds
langer zelfstandig en met het ouder
worden neemt de hulpbehoevendheid
en kwetsbaarheid toe. Een deel van de
ouderen is afhankelijk van mantelzorgers. Die steeds meer taken van hen
overnemen. Meestal gaat dit goed.
Maar als de mantelzorg te zwaar wordt
kan goede zorg omslaan in schadelijke
zorg. En dit kan nare gevolgen hebben
voor de oudere.”
Wat kun je doen om het te stoppen?
Let op mogelijke signalen van ouderenmishandeling. Denk aan blauwe plekken, veranderingen in gedrag, plotselinge angstklachten, geldgebrek of betalingsachterstanden. Of bijvoorbeeld
op hoe de oudere reageert op de vermoedelijke pleger.
1. Praat over je zorgen met iemand uit
de omgeving van de oudere, zoals een
familielid, een buurvrouw of de verzorger. Misschien herkent de ander deze
signalen ook.
2. Maak contact met de oudere. Een
simpel praatje is soms al voldoende om
te laten weten dat je er voor hem/haar
bent en dat hij/zij niet alleen is.
3. Praat met de vermoedelijke pleger.
Stel open vragen, bijvoorbeeld hoe gaat
het met de verdeling van zorgtaken?
4. Bel gratis bellen met een Veilig
Thuis medewerker via 0800 - 2000 of
chat via www.veiligthuis.nl. Dit kan
ook anoniem. Als je de situatie
beschrijft, kan Veilig Thuis je adviseren
over wat je kunt doen en hoe zij je kunnen helpen.

Nieuws uit Nijmegen
Lezingen
Woensdag 15 juni: Identiteit: wie ben ik?
Woensdag 15 juni, 19u30/20u – 22u
The Shamrock, Smetiusstraat 17
Gratis entree, vrije inloop
Info www.sciencecafenijmegen.nl
Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Hoe zien
anderen mij? Identiteit en identiteitsvragen spelen een belangrijke rol in ons
denken, voelen en handelen. Terwijl we
continu bezig zijn ons te verhouden tot
een immer veranderende realiteit,
vormt zich een kernidee over wie je in
essentie bent. Dit is een complex proces dat gepaard gaat met een serie grote
en kleine crises. Alhoewel centraal tijdens de adolescentie, blijft je identiteit
zich je leven lang ontwikkelen.
Identiteit speelt een sleutelrol bij

bepaalde stoornissen en problemen die
verband houden met angst en onzekerheid - zoals die rond etniciteit en bij
genderdysforie - en is uiteindelijk fundamenteel voor ons functioneren en
geluk.
Maar wat weten we precies over identiteit en identiteitsontwikkeling? Voordat
we de zomer induiken heeft Science
Café Nijmegen op woensdagavond 15
juni identiteitsonderzoekers Susan
Branje (UU), Lisanne de Moor (UU &
TU) en Andrik Becht (UU) te gast om
ons hierover bij te praten en in gesprek
te gaan.
Voor Tia Mangola is het altijd zomer;
zij zullen deze avond een vleugje identidade Brasileira geven.

Zondag 19 juni: Max Derrez - Nijmegen stad van autopioniers, Geschiedenis van het autodesign
Nijmegen staat tegenwoordig bekend
als een fietsstad en niet als autostad.
Toch speelde Nijmegen eind negentiende en begin twintigste eeuw een dominante rol bij de introductie van de automobiel in ons land. Het was vooral in
de Waalstad waar de eerste auto’s in
Nederland tuften en de eerste autobedrijven van de grond kwamen. Van de
eerste dertien geregistreerde automobilisten in Nederland kwamen er drie uit
Nijmegen en twee uit Ubbergen.
In een lezing van anderhalf uur komt de
geschiedenis van de auto vanaf 1885,
het autodesign en de rol van autostad

Nijmegen aan de orde. Autokenner en
verzamelaar van modelauto’s Max
Derrez gaat in een nostalgische diapresentatie in op de vormgeving van auto's
en op de stromingen die er zijn. Hij
bespreekt de invloed van technische
ontwikkelingen op het auto-ontwerp.
Ook komen de Nijmeegse autopioniers
Michael Aertnijs en Anton Moll ter
sprake.
De lezing op 19 juni is van 16-17.30u.
De toegang in de Mariënburgkapel,
Mariënberg 26, en de lezing is gratis!
Aanmelden kan via www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl.

Woensdag 22 juni: Dr. Ineke Huysman - Johan de Witt en
het Rampjaar
1672 staat bekend als het Rampjaar. Dit
jaar is dat 350 jaar geleden. Het was
voor de Republiek een rampjaar, omdat
de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden van drie kanten werd aangevallen. Lodewijk XIV van Frankrijk,
Karel II van Engeland, de bisschop van
Münster en de aartsbisschop van
Keulen spanden samen om ons land te
verslaan. Bijna twintig jaar van behendige diplomatiek en vaardig uitgevochten zeeoorlogen van de Repbliek kwamen toen tot een eind. Nu zouden de
wapens spreken en een landoorlog worden uitgevochten.
Raadpensionaris Johan de Witt (16251672) is een van de grootste staatsmannen die ons land ooit heeft gekend. .
Zijn enorme correspondentie biedt een
inkijkje in de wandelgangen van de

macht gedurende een turbulente tijd in
de geschiedenis van onze natie, de
zeventiende eeuw. Ineke Huysman gaat
in haar inleiding in op de bloedstollende gebeurtenissen op het slagveld, op
zee, op het Binnenhof en aan de hoven
van Europa. Ook verhaalt zij over het
onvermijdelijke einde: de gruwelijke
moord op Johan en zijn broer Cornelis
de Witt.
De lezing Johan de Witt en het
Rampjaar vind plaats op woensdagavond 22 juni van 20-21 uur. Daarna is
er gelegenheid tot het stellen van vragen. De lezing vind plaats in de
Mariënburgkapel, Mariënberg 26, het
bijwonen van de lezing kost 5 euro.
Aanmelden kan via : www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl.

Zondag 26 juni: Wat ging er mis in Nederlands-Indië?
‘Een debat over beeldvorming en werkelijkheid’
Indische Literaire Salon, 26 juni
Oud Burgeren Gasthuis
Prof. Cornelissenstraat 2, Nijmegen
Tijd: 13:00-16:00 uur. Entree: 5 euro
Aanmelden (verplicht): steunpuntnijmegen@pelita.nl
Vilan van de Loo, Een eervol bestaan.
De geschiedenis van het KNIL, 18151950
Ooit was het een eervol bestaan: militair van het KNIL, het KoninklijkNederlands Indische Leger. Nu is het
beladen: militair in Indië. Wanneer veranderde dat en waarom? Wie op een
rustige en genuanceerde manier
nadenkt over dit koloniale verleden,

komt verder. Kennis van het KNIL is
dan belangrijk. Vooral: kennis van de
historische context, de mensen van het
KNIL zelf en hun tijdgenoten.
Remco Raben (e.a.), Talen van
geweld. Stilte, informatie en misleiding in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, 1945-1949
Hoewel al langer bekend is dat de
Indonesische onafhankelijkheidsoorlog
veel gewelddadiger was dan algemeen
door het Nederlandse publiek werd
aangenomen, domineerde lange tijd de
neiging om de omvang en de aard van
dit geweld te relativeren, te negeren of
te rechtvaardigen.

Maandag 4 juli: Interessante lezing over autisme en
wetenschappelijke inzichten
Op maandagavond 4 juli a.s. een interactieve lezing van Mandy Verleijsdonk
op het UNIT Atelier in Nijmegen, St.
Canisisussingel 36B (onder de hypotheker). Ook als je dicht bij iemand
staat met autisme en er dagelijks mee te
maken hebt blijft de vraag overeind:
Wat betekent het nu echt om zelf te
leven met autisme?
Speciaal voor ouders, hulpverleners,
ambulant begeleiders en vrienden van
de UNIT, biedt Mandy Verleijsdonk
(1987, psycholoog BSc en ervaringsdeskundige ASS) in een interactieve
lezing een kijkje in haar hoofd. Zij slaat
een brug tussen haar persoonlijke beleving van autisme en wetenschappelijke
inzichten. Mandy laat zien hoe leven
met autisme telkens weer uitdagingen
met zich mee brengt: 24 uur per dag en
op alle levensterreinen. Het schuurt tussen hoe je bedraad bent en hoe de
wereld om jou heen ingericht is.
Mandy is in deze lezing openhartig

over de vragen waar ze mee worstelt
die veel mensen met autisme en een
hoge intelligentie zullen herkennen.
Waarom voel ik me schuldig dat ik
afhankelijk ben van een uitkering? Hoe
kan ik iets betekenen voor de maatschappij? Hoe vind ik een balans tussen
sociaal contact en genoeg tijd voor
mezelf? Wat deel ik met anderen over
mijn autisme? Etc etc…
Je bent van harte uitgenodigd op maandagavond 4 juli op het UNIT Atelier.
Vanaf 19.30 uur ontvangen wij jou met
een kop koffie of thee en om 19.45 uur
start de lezing van Mandy. De toegang
is gratis. Een vrijwillige bijdrage om de
kosten van de lezing te dekken is van
harte welkom. Het verzamelde bedrag
zal geheel ten goede komen aan Mandy
en het bijzondere werk dat zij doet om
meer begrip te creëren op het gebied
van autisme.
Geef je op voor deze lezing via
info@unitacademie.nl

Wereldhumanismedag in de Warmoes
Op zaterdagmiddag 18 juni viert de
afdeling Nijmegen en Omstreken van
het Humanistisch Verbond de jaarlijkse
Wereldhumanismedag in de Warmoes
te Lent. Dit jaar zal deze dag in het
teken staan van rituelen. Waarom rituelen? Bij rituelen denkt men al gauw
aan sacrale of religieuze handelingen,
waar het humanisme weinig mee te
maken heeft. Toch kunnen rituelen ook
voor humanisten betekenis hebben.
Immers, met rituelen drukken wij op
symbolische wijze onze verbondenheid
met elkaar en de wereld uit. Daarom
heeft het Humanistisch Verbond de cultureel antropoloog dr. Joanna
Wojtkoviak, verbonden aan de
Universiteit voor Humanistiek, uitgenodigd over dit onderwerp te spreken.
Op die middag organiseert het
Humanistisch Verbond ook speciale
activiteiten voor kinderen. U wordt
daarom van harte uitgenodigd uw kinderen mee te nemen.
Deze dag vormt het startschot van de
komende lezingen/activiteiten die allen
in het teken zullen staan van het thema
"inspiratie voor het leven".
Programma
Bij goed weer zullen de activiteiten
plaatsvinden in de boomgaard van de

Warmoes. Bij slecht weer vinden de
activiteiten binnen plaats.
• Vanaf 14.00u bent u van harte welkom en krijgt u koffie, thee, een sapje
en een zoete versnapering
• Om 14.30u start het kinderprogramma en eindigt om 16.00u
• Om 15.00u begint de lezing van
Joanna Wojtkoviak over rituelen
• Vanaf 15.45u kunt u met elkaar in
gesprek te gaan over het onderwerp van
de lezing
• Vanaf 16.15u kunt u een hapje nuttigen en bieden wij u een drankje aan.
Zaterdag 18 juni, 14.00 -17.00u
Historische Tuinderij Warmoes
Griftdijk Noord 11, Lent
U hoeft geen lid te zijn van het
Humanistisch Verbond en de toegang is
gratis
We zouden het fijn vinden als u van te
voren laat weten of u komt. Dit in verband met de catering voorzieningen die
de Warmoes ons levert. Maar als u op
het allerlaatste moment besluit te
komen, bent u natuurlijk van harte welkom!
Aanmelden
kan
op
nijmegen@regio.humanistischverbond.nl
(graag aangeven met hoeveel personen
u komt)

Avondwandeling
Wereldhumanismedag 21 juni
Op 21 juni is het wereldhumanismedag. In deze week organiseert het
Humanistisch Verbond in het hele land
speciale natuurwandelingen.
Ook de afdeling Nijmegen doet hieraan
mee. We wandelen door de uiterwaarden van de Waal, een bewust gekozen
locatie omdat de Waal en de bruggetjes
waarover we wandelen symbool staan
voor verbondenheid, het thema van
deze wandelingen. Onderweg gaan we
met elkaar in gesprek. Wat betekent
verbondenheid voor jou, met anderen,
je omgeving en met de natuur?

Wandelen vertraagt. Door te wandelen
leer je op een andere manier naar je
omgeving te kijken en hoe jij daar als
mens in beweegt.
Doe mee en geef je op!
Dinsdag 21 juni, Start: 20.00 uur
Verzamelen vanaf 19.45 uur voor de
ingang van museum Het Valkhof,
Kelfkensbos 59 Nijmegen
De wandeling duurt iets meer dan een
uur en is gratis. Wel graag vooraf opgeven.
Aanmelden
bij:
nijmegen@regio.humanistischverbond.nl
Voor info: Else Buter tel: 0630223179

VVV wordt Citystore Nijmegen
en verhuist naar de grote markt
Het huidige VVV-informatiepunt in
Stadsschouwburg Nijmegen gaat per
oktober 2022 verder als Citystore
Nijmegen op de Grote Markt. Naast
de naam en de locatie is ook het concept compleet vernieuwd; de
Citystore zal naast de oude vertrouwde informatiefunctie ook
bezoekers en bewoners inspireren
met unieke verhalen over Nijmegen
en de regio. Uiteraard ademt de
Citystore de Old City, Young Vibe,
wat tevens terugkomt in het assortiment in de store.
Citystore Nijmegen moet bezoekers en
inwoners inspireren, op ideeën brengen
en ertoe aanzetten meer te gaan doen en
ontdekken in Nijmegen dan ze eigenlijk van plan waren. Én ze tevreden

laten vertrekken want een tevreden
bezoeker en inwoner blijft langer, komt
vaker terug en besteedt meer. Goed
gastheerschap speelt volgens de
gemeente hierin een belangrijke rol.
Monique Esselbrugge, wethouder
gemeente Nijmegen: “Met de komst
van de Citystore naar de Grote Markt
kunnen we bezoekers van Nijmegen
nog beter van dienst zijn. Het is een
goede locatie om bezoekers en inwoners van Nijmegen en omgeving te
inspireren over alle toeristische mogelijkheden. De Citystore draagt bij aan
de citymarketing van Nijmegen, de
regiomarketing én versterkt het economisch klimaat. Ook wordt de Grote
Markt straks nog aantrekkelijker als de
gerenoveerde Citystore er is. Een winwin situatie.”

Expositie eindexamenleerlingen
Art Battle in de Lindenberg
Van 21 juni t/m 3 juli is de tentoonstelling van Art Battle te zien in de expositieruimte van de Lindenberg. Art Battle
is de jaarlijkse kunstwedstrijd voor
eindexamenleerlingen beeldende vorming in Nijmegen en omgeving. De
kunstenaars van de toekomst nemen het
in deze vriendschappelijke wedstrijd
tegen elkaar op.
Opening en prijsuitreiking
Op dinsdag 21 juni om 20 uur worden
de prijswinnaars van dit jaar bekend
gemaakt op de feestelijke openingsavond. De werken worden beoordeeld
door een deskundige jury. Per schoolniveau wordt er een winnaar uitgeroepen.
Daarna is de expositie nog twee weken
te bezichtigen tijdens de openingstijden
van de Lindenberg.
Aan de wedstrijd doen acht middelbare
scholen mee uit Nijmegen en omgeving: Citadel College, Stedelijk

Gymnasium, Dominicus College, NSG
Groenewoud,
Canisius
College,
Kandinsky College, Pax Christi
College en Maaswaal College. Elke
school mag per niveau (vmbo/mavo,
havo, vwo) één werk insturen om mee
te doen aan de wedstrijd.
Talent een podium geven
Doel van Art Battle is het voor het
publiek zichtbaar maken van wat er aan
eindexamenwerk gemaakt wordt op de
middelbare scholen, en het bieden van
een extra drijfveer voor eindexamenleerlingen om wat prachtigs te maken
van hun eindwerkstuk.
Online expositie
Na de tentoonstelling in de expositieruimte van de Lindenberg zijn de werken ook nog online te bezichtigen. De
expositie van vorig jaar en meer informatie over Art Battle is te vinden op
https://www.cultuurenschoolnijmegen.nl/voortgezet-onderwijs/art-battle
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Nieuws uit Nijmegen
Nijmegen Klinkt in het centrum van Nijmegen
Afgelopen weekend, 11 en 12 juni,
vond Nijmegen Klinkt plaats in het
centrum van Nijmegen.
Marco
Erdhuizen is tamboer-maître bij drumfanfare Michael uit Brakkenstein.

Zaterdag mocht hij, vanwege ziekte
van de dirigent, als dirigent optreden
bij het gezamenlijke optreden op Plein
1944. Diverse muziekkorpsen, waaronder drumfanfare Michael, ESKA uit
Bemmel,
de
Malletband
uit

Oosterbeek, Neerbosch Oost en
Batavorum Pipers and drums, traden
daar gezamenlijk op. Ook op zondag
12 juni warenn er nog op diverse locaties optreden in de stad.
Foto: Henny Erdhuizen

Start leesclub
kunstgeschiedenis
Samen over boeken praten is leuk én
verrijkend. Voor wie wil weten of een
leesclub iets voor voor hem of haar is,
kom dan naar een informatiebijeenkomst van Senia.
Senia organiseert in heel Nederland
leesclubs literatuur (ook Frans, Duits
en Engels), biografieën, poëzie, filosofie, (kunst)geschiedenis en natuur.
Meer informatie over de werkwijze is
te vinden op www.senia.nl.
In Nijmegen start in juni een leesgroep
kunstgeschiedenis. Daartoe is in de
Bibliotheek Mariënburg op donderdag
30 juni een informatiebijeenkomst voor
mensen zich willen verdiepen in schilders, beeldhouwers, kunststromingen
of een bepaalde periode in de kunst.
Praktische informatie
Belangstellenden zijn welkom op donderdag 30 juni om 10:00 uur in de
Bibliotheek Mariënburg, Mariënburg
29 in Nijmegen.
Het gaat om een leesgroep die overdag
hun boekbesprekingen willen houden.

Jokolo wint laatste Nationale
Jongerenkorenfestival Rijsbergen

Revolt Out
Loud!
Wij zijn Vocal Group Revolt. We zijn
een groep jonge, enthousiaste zangers
en zangeressen. Samen werken we door
het jaar heen aan een gevarieerd, vernieuwend en pakkend repertoire,
bestaande uit voornamelijk popmuziek.
Na twee lange, uitdagende jaren met
corona kunnen we eindelijk ons eerste
eindoptreden geven. Een unieke mijlpaal? Ben jij erbij op zondag 26 juni,
20.00 in de Lindenberg?
Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website
van
de
Lindenberg:
https://www.delindenberg.com/theater/
vocal-group-revolt
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Dit laatste deden zij tijdens drie stadsgesprekken op verschillende locaties in
Nijmegen. De onderhandelende partijen hebben hiermee wensen en ideeën
opgehaald die zijn verwerkt in het
coalitieakkoord dat zij op 9 juni presenteerden. De stadsgesprekken werden begeleid door stadsverkenner
Ronald Migo.
Het coalitieakkoord wordt in de raadsvergadering op 22 juni besproken en
vastgesteld.

De Waal beleven midden op de rivier.
Die uitdaging kan iedereen aangaan
door mee te varen met gids Rob Jaspers
op de Pannenkoekenboot. De oud journalist heeft de Waaltochten met uitleg
over de rivier, de oevers, de historie en
toekomst, de recreatie, de industrie, de
visserij dit voorjaar weer opgepakt. De
eerste uitlegvaarten in mei en liepen
razendsnel vol, ook de eerste tochten in
juni zijn alweer volgeboekt. Dus zijn er
weer nieuwe vaarten gepland en wel op
dinsdag 28 juni om 14.15 uur en maandag 4 juli om 17.30. Van elke deelnemer aan de Waalvaart gaat 3 euro naar

het fonds Hoop voor Oekraïne.
Voor aanmelden zie de site nijmegen.pannenkoekenboot.nl.

Gezelligheidskoor
"De Daalse nootjes"

Hortus zomer
workshops

Deze workshops worden gehouden op
De Hortus Nijmegen d'Almarasweg
22d
Voor info en aanmelding kijk op site:
www.stadskruidentuinnijmegen.nl of
maartje@stadskruidentuinnijmegen.nl
of bel Maartje (0629116123).

De partijen GroenLinks, Stadspartij
Nijmegen en D66 vormen de nieuwe
coalitie in Nijmegen. Op donderdag
9 juni om 11.00 uur presenteerden
zij het coalitieakkoord met de plannen voor Nijmegen voor de komende
vier jaar. Ook zijn de kandidaat wethouders voorgesteld.
De partijen hebben de afgelopen weken
onder begeleiding van formateur Bram
van Ojik onderhandelingen gevoerd,
waarbij ze ook in gesprek zijn gegaan
met inwoners over hun kijk op de stad.

Weer extra Waaltochten
met gids Rob Jaspers

Aanmelden is noodzakelijk in verband
met de maximale groepsgrootte.
Dit kan via e-mail
herman.roovers@senia.nl.

In de zomermaanden zijn er op de
Hortus Nijmegen een aantal zomer
workshops te volgen. Het gaat om de
volgende workshops:
Ecoprinten, planten op stof bedrukken
op 24, 25, en 26 juni van 10.30 uur tot
14.00 uur.
Botanisch tekenen: 2 juli van 11.00 uur
tot 13.00 uur.
Papier scheppen met bloemblaadjes en
zaden: 16 juli van 11.00 uur tot 13.00
uur.
De Kracht van Kruiden en maken kruidenproducten: 27 augustus van 10.30
uur tot 14.00 uur.

GroenLinks, Stadspartij Nijmegen
en D66 presenteren coalitieakkoord

Voor iedereen die plezier heeft in zingen. Iedereen is welkom. Geen repetities, de muzikale begeleiding en aanwezigen bepalen het repertoire.Iedere
tweede en vierde maandag v.d. Maand

Jongerenkoor Jokolo heeft zaterdag 28
mei de eerste prijs op het Nationaal
Jongerenkorenfestival gewonnen. “Wat
een krachtige groep met een vakman
(Jelle Roosen) als dirigent” – aldus de
vakjury tijdens de prijsuitreiking. Ook
bij de publieksjury was Jokolo favoriet
dit jaar.
Aan het Jongerenkorenfestival in
Rijsbergen deden dit jaar 8 koren mee.
Uiteraard gingen er ook andere koren
met een beker naar huis. De prijs voor
de beste liturgische uitstraling ging
naar Corbulo. Willibrordus ontving van
de vakjury de 2e prijs met grote complimenten voor de kleine groep die met
enkel sopranen en alten op het podium
stond. De vakjury benoemde daarbij
dat zij de mannenstemmen niet helemaal miste. De 3e plaats was voor
Chantiel, een grote naam binnen het
korenfestival dat in het bijzonder veel

lof kreeg voor het vasthouden van haar
grote kwaliteit met veel nieuwe jonge
leden.
Tijdens het optreden op 28 mei bracht
Jokolo vier nummers ten gehore. De
eerste twee werden a capella gezongen,
de laatste twee werden begeleid door
pianist Kenneth van Doremalen.
Jokolo werd door de vakjury geprezen
om haar heldere lichte ontspannen
koorklank en de goede verstaanbaarheid van het koor. Ook de sterke beleving en het contact tussen koor en dirigent Jelle Roosen werden als positieve
punten genoemd. In het juryrapport
werd over de uitvoering van de eigen
compositie Moses’ song (van Jelle
Roosen en Dianne van Houdt) geschreven dat Jokolo mooie harmonieën,
samenklanken, fraseringen en dynamische verschillen liet horen. Jokolo is
heel blij en dankbaar voor al deze
mooie complimenten.

Presentatie gedichtenbundel
Bettie Augustijn van Rij
Woensdagavond 1 juni is de dichtbundel ‘Dicht-Kunst’ van Bettie Augustijn
van Rij (1936) gepresenteerd. De
Jongerenacademie Beeldend 15+ van
Cultuurhuis Lindenberg heeft illustraties bij haar gedichten gemaakt. Het

thema is ‘het leven en de dood’.
De bibliotheek Nijmegen heeft de
dichtbundel opgenomen in haar collectie en is te koop (15 euro) bij
Boekhandel Roelants in Nijmegen en
galerie ‘Maison d’Art’ in Malden.

tussen 19:30-21:30 in wijkcentrum
"Daalsehof", Nijmegen-Oost
Nu: maandag 27 juni 2022
Info: Marinus, tel: 0610748973.

Nijmeegs Wereldmuziekkoor
El Mundo zoekt nieuwe leden!
El Mundo bestaat uit 50 zangers en
zangeressen onderverdeeld in sopranen, alten, tenoren en bassen. Het is
een gezellig koor dat iedere woensdag
van 20.00 tot 22.00 uur repeteert in
Canisius College aan de Berg en
Dalseweg 207 in Nijmegen. Graag
breiden we ons koor verder uit met
nieuwe leden!
El Mundo is een vernieuwend wereldmuziekkoor met een verrekijker op de
toekomst! We zingen de muzikale
pareltjes van de wereld. Robuuste liederen uit Afrika, diepgaande melodieën
uit Europa en vurige ritmes uit Zuid-

Amerika. Daarbij gaan we ook monumentale klassieke werken niet uit de
weg. Jaarlijks organiseren wij enkele
concerten en treden regelmatig op in
Nijmegen en omstreken.
Meedoen
Heb je interesse om mee te zingen met
ons koor? Kom dan kijken en meedoen
met onze repetitie. Mail hiervoor onze
secretaris Jona Maitland via het mailadres secretariaat@wmk-elmundo.nl.
Of kom kijken bij ons optreden. Kijk
voor meer informatie op onze website
http://www.wmk-elmundo.nl/elmundo/.

€ 200,- extra voor inwoners met
recht op eenmalige energietoeslag
Inwoners van de gemeente Nijmegen
die recht hebben op de energietoeslag en inwoners die de energietoeslag na aanvraag hebben gekregen,
ontvangen in september € 200,- extra
bovenop de € 600,- die zij eerder ontvingen. De gemeente Nijmegen stelt
hiervoor meer geld beschikbaar dan
het van het Rijk krijgt voor het compenseren van hoge energiekosten bij
inwoners met een laag inkomen.

Uitbetaling en aanvragen
De extra € 200,- wordt in september
uitgekeerd. Inwoners met recht op de
toeslag hoeven geen actie te ondernemen hiervoor. Inwoners met een laag
inkomen die niet automatisch de energietoeslag ontvangen, komen mogelijk
wel in aanmerking voor de energietoeslag. Zij kunnen de voorwaarden vinden en de toeslag aanvragen via nijmegen.nl/energietoeslag.

Imaging in de Krayenhoffkazerne
Op zondag 26 juni a.s. opent de PopUp Gallery IMAGING weer haar deuren in de Krayenhoffkazerne van 13.00
tot 17.00 uur.
Zoals elke maand is er
ook in juni weer veel
nieuw werk te zien van
de kunstenaars.
Zo presenteert Frans
Drummen een serie
vazen geïnspireerd op
veelvormige
koraalstructuren. De vazen
zijn functioneel maar
ook pure kijkobjecten.
Zo kan een eerste blik
geworpen worden in het

nieuwe atelier van Jos Metselaar &
Madieke
Fleuren,
waar
hun
ShadowBoxes in de monumentale
raampartijen nog mooier
tot hun recht komen.
Alle kunstenaars zijn aanwezig en vertellen graag
het verhaal van hun werk.
Meer informatie over de
deelname in juni en het
werk van de kunstenaars is
te
vinden
op
fabricat.nl/imaging of kunstindekazerne.nl.
Koraalvaas,
Drummen

Frans
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen:
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Gelegenheid voor
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
gebed en kaarsje:
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Leuth Mariakapel elke
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij,
dag 9.00-17.00 uur
0623304932
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674 Beek Mariakapel Grote
Openstelling Cultureelhistorisch informatiecenBartholomaeus elke dag
trum kerk Millingen: zondag, dinsdag en vrijdag
9.30-17.30 uur
13.00-17.00 uur
Beek kapel kerkhof elke
dag
Misintenties (€12,50)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Millingen dagkapel elke
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
dag 9.00-17.00 uur
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Millingen Fatimakapel,
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Schoolstraat 4, elke dag
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
H. Missen en Misintenties
Woensdag 15 juni 9.00 uur H. Mis
Beek kl.Bartholomeus: 2 Kon.2,1.6-14,
ps.31,20-21.24, Mt.6,1-6.16-18.
Donderdag 16 juni 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Sir.48,1-14, ps.97,1-7,
Mt.6,7-15.
Vrijdag 17 juni 09.00 uur H. Mis
Millingen; 2 Kon.11,1-4.9-18.20,
ps.132,11-14.17-18, Mt. 6,19-23.
Zaterdag 18 juni 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. 2 Kron.24,17-25, ps.89,4-5.29-34,
Mt.6,24-34,
Zaterdag 18 juni 17.00 uur H. Mis
Beek (Cantores Gregoriaans) - H.
Sacrament C: Gen.14,18-20, ps.110,14, 1Kor.11,23-26, Lc.9,11b-17.
Tilly en Frans Kersten-Arts, Henny
Pijnenburg.
Zaterdag 18 juni 19.00 uur H. Mis Ooij
(Gemengd Koor Ooij) (zie boven)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, The
van Wessel, Frits Rutten, Richard en
Ronald Rikken.
Zondag 19 juni 10.30 uur H. Mis
Millingen (Cantorij) (zie boven)
Gerrit de Kleijn en echtgenote en hun
kinderen Dora, Toon en Gert, Truus
Gesthuizen-Berns, Fred van Eck.
Dinsdag 21 juni 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: 2Kon.19,9b-11.1421.31-35a.36,
ps.48,2-4.10-11,
Mt.7,6.12-14.
Woensdag 22 juni 09.00 uur H. Mis
Beek kl.Bartholomeus: 2Kon.22,8-13;
23,1-3, ps.119,33-37.40, Mt.7,15-20.
Donderdag 23 juni 10.30 uur H. Mis
Millingen – geboorte Johannes de
Doper; 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 24 juni 09.00 uur H. Mis
Millingen – H. Hart van Jezus;
Ez.34,11-16, ps.23,1-6, Rom.5,5-11,
Lc.15,3-7.
Zaterdag 25 juni 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Klaagl.2,2.10-14.18-19, ps.74,17.20-21, Mt.8,5-17.
Zaterdag 25 juni 19.00 uur H. Mis Ooij
(orgel met voor- en samenzang) – 13e
zondag
door
het
jaar
C:
1Kon.19,16b.19-21, ps.16,1-2a.5.7-11,
Gal.5,1.13-18, Lc.9,51-62.
Wilma Donderwinkel-ten Haaf, Ronald
Rikken Jaargetijde.
Zondag 26 juni 10.30 uur H. Mis
Millingen (Familiekoor) (zie boven)
Jan van Haren.
Dinsdag 28 juni 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth. Am.3,1-8; 4,11-12,
ps.5, 5-8, Mt.8,23-27.

Gedoopt:
Millingen: Tess Passmann op zondag
29 mei
Overleden:
Millingen: Mevr. Willie BijsterveldWildenbeest. 95 jaar Tijdens de
Uitvaartdienst op maandag 30 mei hebben wij afscheid van haar genomen,
waarna begrafenis op de Vossengraaf.
Sacramentsprocessie
Net over de grens in Duitsland kunnen
we nog steeds getuige zijn van een
sacramentsprocessie op Sacramentsdag, donderdag tien dagen na
Pinksteren, dit jaar op donderdag 16
juni. Bij ‘ons’ is zo’n processie al meer
dan vijftig jaar geleden. Zelf maakte ik
in mijn Limburgse tijd (1984-2014) elk
jaar zo’n processie mee, totdat ik in
2003 in het uiterste noorden van dat
bisdom pastoor werd (Mook,
Molenhoek, Middelaar). In hoeverre is
zo’n processie folklore? In hoeverre
heeft zo’n traditie inhoud? Dat hangt af
van de mensen die eraan meedoen en
van wat zij uitstralen. Het zou een groot
feest kunnen zijn, als we beseffen dat
Jezus de Heer werkelijk in ons midden
is, zoals Hij bij ons komt in de viering
van de eucharistie en zoals we Hem
aanwezig mogen weten, als we de heilige Hostie in een monstrans op het
altaar plaatsen ter aanbidding. Velen
hebben hier geen weet van. Maar als je
bv een keer binnenloopt bij de aanbidding op donderdag in de dagkapel in
Millingen, kan het zijn dat de stilte en
gebedssfeer rond de heilige Hostie wel
wat met je doen. Je kunt dus gewoon
bij Hem op bezoek gaan. Je kunt Hem
– in stilte – vertellen wat je op het hart
ligt. Misschien merk je op een gegeven
moment dat je zelf stilvalt en dat je van
Hem wat opvangt…
In het weekend van 18/19 juni vieren
we het hoogfeest van het heilig
Sacrament.
Ingebruikname vernieuwde Mariakapel Leuth
Op zaterdag 2 juli wordt de vernieuwde
Mariakapel van Leuth officieel in
gebruik genomen. Om 18.30 uur is een
korte dienst met gebed en lied in de
kapel. Daarna is om 19.00 uur in het
Kulturhus een eucharistieviering, die
luister wordt bijgezet door het
Laurentiuskoor
van
Kekerdom.
Aansluitend is ontmoeting met koffie
en gebak en een drankje. Bij deze gelegenheid wordt een brochure uitgebracht 28 pagina’s fullcolour ‘Verleden

en toekomst H. Remigiuskerk &
Mariakapel te Leuth’. Deze brochure
wordt gratis verspreid via verschillende
afhaalpunten, o.a. de Mariakapel.
Voor Beek is een dergelijke brochure
ook in de maak.
Mgr. de Korte nodigt ‘Kerkelijke lintjes’ uit
In het kader van het 800-jarig bestaan
van de Sint-Jan nodigt Mgr. De Korte
alle pauselijk gedecoreerden in ons bisdom uit om naar de kathedraal te
komen. In het bisdom zijn velen pauselijk onderscheiden voor hun grote inzet
voor de (lokale) Kerk en de samenleving.
Op woensdag 29 juni, hoogfeest van de
heilige apostelen Petrus en Paulus, wil
de bisschop alle gedecoreerden ontvangen als blijk van grote waardering.
Daarnaast is het mooi dat de pauselijk
gedecoreerden elkaar informeel kunnen
ontmoeten. De dag begint om 10.30 uur
met een pontificale Eucharistieviering
in de Sint-Jan. Aansluitend is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot
van een broodje.
Aanmelden kan door een bericht te sturen naar:
aanmelding@bisdomdenbosch.nl

Kerken zamelen voedsel in voor de
Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe
Ook dit jaar steunen de Kerken de
Voedselbank Nijmegen Overbetuwe.
Het aantal klanten van de Voedselbank
– ruim boven de 700 – loopt op dit
moment weer op door alles wat er in de
wereld
gaande
is.
Gevluchte
Oekraïners mogen zodra zij uit de
noodopvang zijn gebruik gaan maken
van de voedselbank. En voor heel veel
mensen zijn de explosief groeiende
energiekosten rampzalig. Steeds meer
mensen hebben moeite de eindjes aan
elkaar te knopen en kloppen aan bij de
voedselbank.
Dus het is van groot belang dat de voorraad bij de voedselbank op peil blijft.
Er zijn de laatste tijd veel inzamelingen
gehouden voor de vluchtelingen in en
vanuit Oekraïne. Gelukkig hebben heel
veel mensen hieraan meegedaan! Maar
desondanks willen we tòch onze jaarlijkse
voedselinzameling
rond
Pinksteren voor klanten van de
Voedselbank door laten gaan. Want ook
zij hebben de wekelijkse ondersteuning
met levensmiddelen hard nodig.
Wij hopen dat U ons helpt met een
goed resultaat van deze actie door goed

houdbare levensmiddelen te brengen
naar onze kerk. De actie loopt nog t/m
19 juni
Wanneer: op zondag 19 juni 11-12 uur
op woensdagmiddag 15 juni. 14-16uur
Waar: In de Antonius van Paduakerk
Groesbeekseweg 96, Nijmegen
Wat: koffie, thee, houdbare melk,
vis/vlees in pot/blik, groenten, fruit in
pot of blik, rijst, pasta, jam, chocopasta, appelstroop, pindakaas, zuivelspread, olijfolie
Namens alle klanten van de voedselbank: Reuze bedankt.
Oec.werkgroep diaconie Antonius van
Paduakerk/Maranathakerk
Info:
oec.werkgroepdiaconie@gmail.com,
06 3225239 Anneke Leisink

Kerkberichten van de Protestantse Gemeente Groesbeek
Iedereen is van harte welkom in de vieringen:
Zondag 19 juni
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: da. Janneke Ruijs, met
Viering van het Heilig Avondmaal
De diaconiecollecte tijdens de dienst is
voor
Kerk
in
Actie:
Wereldvluchtelingen dag, voor de
vluchtelingen op Lesbos. Digitaal
doneren? NL 08 INGB 0000961922
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek
O.v.v. Lesbos
Na de dienst is er koffie- en theedrinken in de Serre

Zondag 26 juni
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: drs. Hettie Oudelaar uit

Gennep
De diaconiecollecte is voor het
Jongerenproject van Kerk in Actie, dat
zich inzet voor de verbinding binnen de
kerken tussen de verschillende generaties. Digitaal doneren? NL 08 INGB
0000961922 tn.v. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek O.v.v. JOP
De vieringen zijn ook online mee te
vieren en later terug te kijken:
Ga naar kerkdienstgemist.nl en vul bij
Vind uw kerk "Groesbeek" in en kies
daarna PKN-Groesbeek
Voor verdere informatie zie www.pkngroesbeek

Cenalkelkoor viert 40-jarig jubileum
H.LANDSTICHTING. 26 juni viert het Gemengd Koor van
de Cenakelkerk tijdens de zondagviering zijn 40-jarig jubileum. Een bewogen geschiedenis met ups en downs. Maar
nog steeds wordt er enthousiast gezongen met als doel de
liturgie te ondersteunen in samenwerking met de
priester/pastoraalwerkster en de organist.
Het samen zingen geeft vreugde, geeft verbinding en bevordert vriendschap wat de geloofsgemeenschap ten goede
komt. Ook de parochianen worden in de liturgie ondersteund
en uitgedaagd om mee te zingen.
De wens van het jubilerende koor is om in de komende jaren
een speciale bijdrage te blijven geven in dienst van onze
parochiekerk.
In een voor deze gelegenheid samengestelde brochure (met
een beperkte oplage) zijn historie en herinneringen van dirigenten en oud-leden opgenomen.
Na de viering is er bij de koffie een kleine traktatie die het
koor aan de parochianen aanbiedt.

Groesbeekse bedevaart 2022 naar Kevelaer
Dit jaar gaat “onze parochie” weer
op bedevaart naar Kevelaer en wel
op dinsdag 9 augustus aanstaande.
Dat is voor de 225e keer, want de laatste 2 jaren was er geen bedevaart. De
coronamaatregelen zijn gelukkig niet
meer van toepassing.
Als u mee wilt met de bus dan kunt u
zich aanmelden na de missen, in de
pastorieën
of
sacristieën
van
Groesbeek centrum, Breedeweg of
Berg en Dal of bij de opgave-adressen.
Ook liggen er opgaveformulieren in de
kerken en andere plaatsen.
Graag uiterlijk doen vóór zondag 23
juli, maar liever iets eerder! Wilt u
die uiterste datum in de gaten houden
i.v.m. de reservering van de bus(sen)!
Het programma in Kevelaer is als
volgt:
- 10.30 uur Heilige Mis, in de
Beichtkapelle, (let op, dat is vervroegd!)

- 14.00 uur Lof met uitstelling van het
Allerheiligste, in de basiliek,
- ca. 14.30 uur (aansluitend aan het lof)
kleine kruisweg, in het forum Pax
Christi.
De bussen vertrekken ’s middags om
17.00 uur weer uit Kevelaer.
Natuurlijk kunt u ook op eigen gelegenheid reizen.
Pastoor Aloys van Velthoven zal weer
voorgaan in de mis, in het lof en bij de
kruisweg.
Leden van de kerkkoren van Groesbeek
verzorgen de zang.
Let op: De vertrektijden zijn vervroegd!
Vertrektijden en opstapplaatsen bussen (kunnen iets afwijken):
8.45uur Kerk Berg en Dal, Oude
Kleefsebaan

9.00 uur Kerk De Horst
9.15 uur Kerk centrum
9.15 uur Kerk Breedeweg
Opgave-adressen Groesbeek:
Dhr. S. Meilink, Fretstraat 15
Dhr. H. Janssen, Grafwegen 10
Mw. W. Bleize, Jonkershof 38
Dhr. G. van Doorn Paulus Potterweg 38
Pastoraal centrum, Kloosterstraat 2
Pastorie Breedeweg, St. Antoniusweg 2
Opgave Berg en Dal, hier wordt nog
een aanmeld-adres gezocht.
• Let op: Bij aanmelding graag het
geld (€ 15,-- per persoon, gepast) bijvoegen in een enveloppe met de naam /
alle namen er op of er in!
• Let op: de bijdrage voor de bus is
dus verhoogd!
• Let op: er kunnen geen misintenties
worden opgeven.
Broederschap Kevelaer Groesbeek

Vrijwilligers voor de bedevaarten naar Kevelaer gezocht
Elk jaar wordt begin augustus vanuit
Groesbeek een bedevaart gehouden
naar het Duitse Kevelaer.
Welke vrouwen of mannen wil zich bij
de organisatie, het Broederschap
Kevelaer Groesbeek, aansluiten en zo,
vrijwillig, de voorbereidingen en de
begeleiding van de bedevaarten naar
het Duitse Kevelaer mee helpen gestalte te geven?

Het vergt niet erg veel tijd; in totaal 20
– 30 uur per jaar, gespreid over een
periode van 5 – 6 maanden. Het gaat
om het regelen van praktische en financiële zaken voor de bedevaart, het overleggen met diverse instanties en personen, benaderen van vrijwilligers voor
kleine taken, klein administratie werk,
het begeleiden van de bedevaart op de
dag zelf en de afronding ervan.

Het is een mooie en dankbare taak als
je merkt dat de bedevaartgangers een
zinvolle, inspirerende en ook gezellige
dag beleven en dat ook laten merken.
Hebt u interesse?
Neem dan contact op met Simon
Meilink, Fretstraat 15, 6562 LN
Groesbeek, 024 397 29 34,
s.meilink@upcmail.nl
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Peugeot 308 SW Hybrid
De Peugeot 308 stationwagon is beduidend groter dan men in eerste instantie
van het 308 model zou verwachten. De buitenmaten van de Peugeot 308 SW
zijn gegroeid en dat is nodig om de batterijen van de plug-in hybride voldoende ruimte te geven en een volwaardige bagageruimte te houden. De extra batterijen van de plug-in hybride nemen zo’n 60 liter van de bagageruimte in,
maar in de Peugeot 308 SW plug-in hybrid blijft er dan toch nog zo’n 548 liter
praktische bergruimte achterin over. Veel meer ruimte dan de 361 liter van de
hatchback. Bovendien vinden we de SW er fraaier uitzien door zijn langgerekte design. Alle reden om de Peugeot 308 SW Hybrid met Allure Pack
Business uitrusting en 150 pk benzinemotor voor een road-test te rijden.

Road Test
Peugeot 308 SW 180 plug-in
Hybrid
Koets: 5-deurs stationwagon
Prijs: € 38.530,Gewicht: 1634 kg
Cil.inh.: 1598 cc
Vermogen: 180 pk (gecombineerd)
Top: 162 km/uur
Acc.0-100: 7,6 sec.
Gem. verbr.: 1 : 18,5
Lengte: 464 cm
Breedte: 185 cm
Kofferruimte: 548 liter (maximaal
1574 l)
Aanhangergewicht: 1450 kg
De Peugeot 308 SW 180 Hybrid valt op door zijn uitstekende weggedrag.
nieuwe logo er extra uit springt. Dat
nieuwe Peugeot logo is behoorlijk fors.
Voldoende groot om achter de leeuw de
sensoren voor onder meer de adaptieve
cruise control en de noodremassistent
te verwerken. Bij onze testauto waren
de LED- koplampen zogenaamde
"matrix LED" voor intelligent grootlicht.
Ook de achterzijde van de SW is elegant vormgegeven dankzij opvallend
brede, slanke achterlichten.

De vormgeving van deze Peugeot 308 SW is zowel van binnen als van buiten origineel en de auto ziet er ook in detail bijzonder sierlijk uit.
De stationwagon uitvoering van de
Peugeot 308 is maar liefst 27 centimeter langer ten opzichte van de hatchback en dat staat het model goed. De
auto ziet er sierlijk uit, maar het is ook
een werkauto, want de bagageruimtevloer achterin is extra robuust geconstrueerd. Het kan meer dan de gebruikelijke 100 kg torsen; maar liefst 150 kg.
Die Miele wasmachine kan men er dus
zo in schuiven.
De achterbank van de SW is in drie
delen (40/20/40-verhouding) neer te
klappen. Het neerklappen ven het middenstuk heeft niet alleen de voordelen
als van een skiluik, maar met neergeklapt middendeel, kunnen de twee passagiers achterin het middelste stuk ook
als armsteun gebruiken.
Om achterin extra bagageruimte te
creëren door het opofferen van de zitplaatsen, heeft Peugeot hendels om
vanuit de koffer de rugleuning neer te
kunnen klappen. Wil men nog meer
meenemen, dan kan er achter de hybride aangedreven auto ook nog een forse
geremde aanhanger van 1450 kg worden gekoppeld.
Modern herkenbaar front
Iedere Peugeot 308 heeft een zeer strak
getekend front met een behoorlijk
agressieve uitstraling. De kleine,
scherp gelijnde koplampen lopen naad-

loos over in de grote grille. Aan weerszijden flankeren twee 'slagtanden' - die
eerder ook al op de 208 en 508 te zien
waren - de voorkant. Die verticale
LED-lampenlijnen fungeren tegelijkertijd als dagrijverlichting en als richtingaanwijzer. De grille is opgevuld met
kleine zilveren lijntjes, die naar het
midden toe korter worden, zodat het

Goede rijeigenschappen
De Peugeot 308 SW heeft een opvallend goede wegligging met zijn hybride aandrijflijn en extra batterijen.
Dankzij het 12,4 kWh batterijpakket
kan men tot 60 kilometer elektrisch rijden. Het benzineverbruik bij onze test
was gemiddeld 1 op 18,5, maar dat kan
natuurlijk veel zuiniger als men vaak
aan het elektriciteitsnetwerk bijlaad.
De samenwerking tussen de 150 pk
sterke benzinemotor en de 110 pk ster-

Bijzonder stuur
Peugeot is met betrekking tot de zitpositie van de bestuurder eigenzinnig.
Sinds enige jaren houdt het merk vast
aan een bijzonder laag geplaatst, klein
stuur, waarover men heen moet kijken
naar het instrumentarium. Het is
natuurlijk heel persoonlijk of men dat

De Peugeot 308 SW heeft een 5 cm langere wielbasis en is in totaal 27 centimeter langer ten opzichte van de hatchback versie, wat voornamelijk de bagageruimte ten goede komt.

Deze zomer komt er een nieuwe Kia Niro EV
De volledig nieuwe Kia Niro EV is ontworpen om de overgang naar volledig
elektrische mobiliteit te bewerkstelligen. De Niro EV biedt een range van
460 km en slimme oplossingen voor
het verhogen van het comfort en het
gebruiksgemak.

ke elektromotor, maakt deze Peugeot
lekker vlot. In slechts 7,6 seconden
sprint de stationwagon vanuit stilstand
naar de 100 km/uur. De topsnelheid ligt
bij de 225 km/uur. Bijzonder aangenaam zijn de scherpe besturing èn het
fijne onderstel. Daar merkt men een
mooie combinatie van goed veercomfort met een goed voorspelbare wegligging. Elektrisch rijdt de Peugeot uiteraard fluisterstil, maar ook als de verbrandingsmotor in actie komt, is het
comfortabel stil in het interieur. Indien
men meer vermogen wil hebben, dan
biedt Peugeot een vergelijkbare plug-in
hybride met een 180 pk sterke benzinemotor en 225 pk gecombineerd vermogen.
Opladen aan de laadpaal langs de straat
ging bij onze testauto redelijk vlot en
dan kan men weer 60 kilometer elektrisch rijden. Standaard wordt de pluginhybride geleverd met een 1-fase 3,7
kW-boordlader. Die moet men niet kiezen, want daarmee gaat het opladen
wel erg traag. Optioneel is à € 400,- een
7,4 kW-lader te bestellen.

Bij het instappen in de nieuwe Kia Niro
EV worden de inzittenden begroet door
een ruim en uitnodigend interieur, dat
mogelijk gemaakt is binnen een lengte
van 4.420 mm, een breedte van 1.825
mm, een hoogte van 1.570 mm en een

wielbasis van 2.720 mm. Dat geeft veel
binnenruimte en opbergmogelijkheden.
Voor de bestuurder en voorpassagier
zijn er nieuwe ergonomische voorstoelen, die naar wens kunnen worden verwarmd of geventileerd. En met de
optionele passagiersstoel met relaxfunctie kan de voorpassagier riant ontspannen wanneer de auto stilstaat tijdens een oplaadsessie. De voorstoelen
zijn zo’n 30% dunner dan voorheen om
meer beenruimte op de achterbank te
creëren.
De nieuwe Niro EV heeft een bagageruimte van 475 liter en door de 60/40achterbank om te klappen is dit uit te
breiden tot 1.392 liter.
De nieuwe Kia Niro staat naar verwachting begin juli in de Nederlandse
Kia showrooms. De HEV en PHEV
komen als eerste en worden begin
augustus gevolgd door de EV. De Kia
Niro is als HEV leverbaar vanaf €
31.995,- en de PHEV is te bestellen
vanaf € 38.995,-. De volledig elektrisch
aangedreven Kia Niro EV is er vanaf
€ 39.795,-.

prettig vindt. Het voelt sportief aan en
het went snel.
Een andere eigenzinnigheid van
Peugeot is de 3-dimensionale informatieweergave op het display achter het
stuur. Op de dashboardmonitor worden
de belangrijkste gegevens virtueel
vooraan getoond en die trekken automatisch meer aandacht dan de geprojecteerde gegevens in de achtergrond.
Zeker bij waarschuwingen heeft dit
systeem meerwaarde.
De 308 is het eerste model dat is voorzien van het nieuwe audio-, communicatie- en navigatiesysteem van
Peugeot. De vooruitgang zit hierbij niet
zozeer in de functionaliteit, maar in de
bediening. De menu's zijn voortaan
opgezet zoals bij een smartphone,
inclusief de mogelijkheid om te "swipen" voor het bladeren door de menu’s.
Door het beeldscherm met drie vingers
tegelijk aan te raken verschijnt het
hoofdmenu in beeld.
Redelijk geprijsd
De Peugeot 308 SW Hybrid 150
pk/110 kW met standaard 8-traps automaat staat vanaf € 38.530,- in de prijslijst. De geteste versie heeft de Allure
Pack Business uitrusting, waarmee zijn
prijs op € 41.030 komt. Gezien de uitrusting en de ruimte, die de stationwagon biedt is dit een redelijke prijs voor
de origineel vormgegeven en prettig
rijdende auto.

Nieuwe Lexus RX
geïntroduceerd
Lexus onthulde vorige week haar volledig nieuwe Lexus RX. Het is de vijfde
generatie van de Lexus RX. De hybride
auto staat op een nieuw platform en zal
als plug-in- en performance hybridmodel komen. De langere motorkap, de
toegenomen wielbasis (+60 mm) en
spoorbreedte (vóór +15 mm; achter
+50mm) en het lagere dak (-10 mm)
geven de Lexus RX een krachtig uiterlijk.
De nieuwe Lexus RX 500h is het eerste
hybridemodel van Lexus met een turbomotor. Deze nieuwe uitvoering is
gericht op klanten, die gaan voor het
summum op het gebied van geëlektrificeerde power. De aandrijflijn van de

RX 500h bestaat uit een 2,4-liter turbomotor, die is gekoppeld aan een zestraps automatische transmissie. De tussen de verbrandingsmotor en transmissie geplaatste elektromotor (e-axle) is
goed voor 80 kW). Het systeemvermogen van bedraagt 273 kW/371 pk en het
maximale koppel 645 Nm. Het slimme
DIRECT4-vierwielaandrijvingssysteem verdeelt de aandrijfkracht variabel en razendsnel over voor- en achteras. Zo zijn grip, stabiliteit en dynamiek onder alle omstandigheden gegarandeerd. Dynamic Rear Steering
draagt daar ook aan bij. De Lexus RX
500h accelereert in maar 5,9 s van 0100 km/h.
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Zwischen Rhein & Maahs
Naturentdeckungen im Juni
NIEDERRHEIN.
Die
NABUNaturschutzstation Niederrhein lädt
wieder zu verschiedenen Exkursionen
und Veranstaltungen hinter der nahen
Grenze ein.
Am 18. Juni wird in der
Millingerwaard mit Niederrhein-Guide
Katharina
Bubke
die
Sommersonnenwende begangen. Auf
einer kleinen Wanderung kann man
Zauber- und Heilkräuter entdecken.
Zudem wird ein kleines Ritual zelebriert, weil nun die Tage wieder kürzer
werden. Dazu wird ein Imbiss gereicht.
Insgesamt drei Mal geht es im Juni zu
den Bibern oder den Biberspuren in die
Millingerwaard: am 11., 16. Und 18.
Juni. Hier sind mit den NiederrheinGuides Christian Theunissen und Gabi
Willenberg je nach Tageszeit der
Exkursionen die fleißigen Nager selbst
zu besichtigen oder auch ihre Spuren.

Insgesamt drei Mal geht es im Juni zu
den Bibern oder den Biberspuren in
die Millingerwaard: am 11., 16. und
18. Juni.
Auch die Besonderheiten des kleinen
rheinnahen Naturschutzgebiets bei
Kekerdom werden erläutert. Weitere
Exkursionen und Angebote gibt es auf
www.nabu-naturschutzstation.de
/de/veranstaltungen. Dort kann man
sich auch anmelden.

Kleve Sounds like Music
Schwingen und Schwofen in der Klever City! Am Samstag, den 25. Juni 2022 gibt
es von 10 bis 18 Uhr kunterbunte Klangerlebnisse für die Ohren. Die Wirtschaft,
Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH (WTM) lädt herzlich zum Stadtfest
„Kleve Sounds like Music“ ein. Rhythmische Trommelklänge, peppige Poplieder
und moderne Klassik – rund 100 Musiker*innen sorgen für eine stimmungsvolle
Atmosphäre und erfrischen den Bummel durch die Stadt. Das detaillierte
Programm ist u. a. unter www.kleve.de oder www.mein-kleve.de sowie in der
Touristinfo, dem Bürgerbüro und der Stadtbücherei zu finden. XXL-Spiele rund
um das „Gartenlandmobil“ der WTM laden ebenso zu einer kleinen
Verschnaufpause beim schwungvollen Gang durch die Klever Innenstadt ein, wie
die Marktstände und –tische im Rahmen des „Schnäppchenmarktes“ der
Einzelhändler.

Kranenburg à la carte
Kinderleichtathletikfest für U8 und
U10 – 16. Juni (14.00 Uhr)
Traditionsgemäß findet dieses Jahr
wieder das Kinderleichtathletikfest für
Kinder der Jahrgänge 2016-2013 statt.
Die Kinder von Schulen oder
Leichtathletikvereinen
bilden
Mannschaften und messen sich mit viel
Spaß und Ehrgeiz in Disziplinen wie
der
Einbeinhüpferstaffel,
der
Hindernis-Sprint-Staffel,
dem
Medizinballstoßen
und
der
Biathlonstaffel. Am Ende gibt es bei
der gemeinsamen Siegerehrung für
jeden eine Urkunde und ein kleines
Präsent.
Sportzentrum Nütterden, Antoniusweg
(Parkplatz an der Kirche); Veranstalter:
Leichtathletik Nütterden e.V., Es fallen
Startgebühren an. Die Ausschreibung
ist auf der Internetseite einsehbar,
www.leichtathletik-nuetterden.de.
Die Storchenroute Kranenburg – 19.
Juni (14.00 - 17.30 Uhr)
Während dieser Tour erfahren Sie

Wissenswertes über die Störche und
deren Entwicklung. Die Radroute führt
über das Storchendorf Zyfflich und
weiteren Dörfern an mindestens sieben
Nestern vorbei, in denen 2020 zahlreiche Jungvögel geschlüpft sind.
Veranstalter: Tourist Info Center Alter
Bahnhof
Bahnhofstraße 15, Kranenburg, Tel:
02826-7959, touristik@kranenburg.de;
pro Person 7 €, Kinder bis 12 Jahre frei
Kunst im Freien – 26. Juni (14.00 –
15.30 Uhr)
Eine Führung über Kunstwerke im
Freien und deren Künstlern, z.B. von
Moortgat über Gerresheim zu Heek,
Beuys, Willemsen, von Levetzow,
Brüx...
Ortskern Kranenburg. Treffpunkt:
Tourist Info Center Alter Bahnhof,
Bahnhofstraße 15, Kranenburg, Tel.:
02826-7959, touristik@kranenburg.de
Pro Person 6 €, Kinder bis 12 Jahre frei

Abendführung „Die dunkle Seite von Kleve“
Am Freitag, den 24. Juni 2022 bietet die Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve
GmbH die beliebte Abendführung „Die dunkle Seite von Kleve an. Der Rundgang
mit Stadtführerin Wiltrud Schnütgen startet um 18 Uhr am Koekkoekplatz, dauert
ca. 90 Minuten und kostet 5 € pro Person. Bei der Führung stehen die dunklen
Themen der Klever Stadtgeschichte im Vordergrund: Hungersnöte und
Krankheiten, Bettler und Arme, Hinrichtungen und Stadtbrände. Eine Anmeldung
bei der Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve GmbH unter Tel.: 02821/84806 ist
erforderlich. Die Führung kann außerdem von Gruppen zum Preis von 65 € zum
Wunschtermin gebucht werden, natürlich auch im Hellen.

Die Bremer Stadtmusikanten kommen nach Kleve
KLEVE. Für alle ab 4 Jahren heißt es am Mittwoch, den 31.
August 2022, um 16 Uhr in der Stadthalle Kleve „Vorhang
auf für die Bremer Stadtmusikanten!". Dann machen sich
vier furchtlose Tiere auf den Weg nach Bremen….
Der alte Esel findet, dass er lange genug die schweren Säcke
beim Müller getragen hat. Nun wird es Zeit für den spaßigeren Teil des Lebens. Fortan möchte er sein Futter als
Musikant verdienen. Unterwegs in die große Stadt trifft er
einen alten Jagdhund, der ein begnadeter Jauler ist. Zu ihrem
Glück fehlen ihnen nur noch eine gemütliche Katze und ein
stimmgewaltiger Hahn.
Tickets zu € 4,- sind erhältlich an allen bek. VVK-Stellen,
online unter www.reservix.de oder bei der Stadt Kleve bei
Stephan Derks: 02821/84254 oder Rabea Loffeld:
02821/84364

Spaß für alle ab 4 Jahren! Der Vorverkauf hat begonnen!

Sommertour mit der Grenzland-Draisine
KRANENBURG/KLEVE. Am Donnerstag, den 30. Juni
2022 lädt die Grenzland-Draisine zu einer Sommertour mit
Grillen ein. Los geht die gesellige Fahrt um 16.30 Uhr am
Draisinenbahnhof Kleve. Während in Kranenburg schon der
Grill angeheizt wird, genießen die Teilnehmer die ca. 80minütige Fahrt auf Clubdraisinen. Am Draisinenbahnhof
Kranenburg gibt es dann genug Zeit um auszuruhen und ein
kühles Getränk sowie ein Grillwürstchen zu sich zu nehmen.
Die Rückfahrt startet gegen 20 Uhr und die Tour endet dann
in Kleve gegen 21.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 19,90 € pro
Person (für Kinder bis 14 Jahre 11,90 €) inklusive
Draisinenfahrt, zwei Grillwürstchen und zwei Getränke. Die
Buchung kann bis spätestens 24. Juni 2022 bei der
Grenzland-Draisine GmbH unter Tel.: 02826/9179900 oder
per Email an info@grenzland-draisine.eu erfolgen. Die Fahrt
findet bei einer gesamten Teilnehmerzahl von mindestens 20
Personen statt. Weitere Informationen gibt es außerdem auf
www.grenzland-draisine.eu und auf der Facebookseite
www.facebook.com/grenzlanddraisine.

Am Draisinenbahnhof Kranenburg gibt es dann genug Zeit
um auszuruhen und ein kühles Getränk sowie ein
Grillwürstchen zu sich zu nehmen.

Mit dem Deutschen Roten Kreuz nach Bad Kreuznach
KREIS KLEVE. Das Deutsche Rote
Kreuz (DRK), Kreisverband Kleve–
Geldern, hat noch freie Plätze bei der

Seniorenreise nach Bad Kreuznach
vom 25.07. – 03.08.2022. Das 3Sterne-Superior Hotel Caravelle liegt

Das niederländische Kleve –
het ‘Nederlandse‘ in Kleef
KLEVE. Das „Land van Kleef“ hatte
immer eine besondere Verbindung zu
den Niederlanden, sowohl in der
Geschichte als auch bei der Kultur. Bis
tief ins 19. Jahrhundert sprach man
Niederländisch und auch die Familienund Straßennamen waren niederländisch. Aber woher kommt „van-denBergh“ oder „Koekkoek“? Wer wohnte
in der Böllenstege? Diesen und weiteren spannenden Fragen wird bei der
zweisprachigen Führung „Das niederländische
Kleve
–
het
„Nederlandse“ in Kleef“ nachgegangen.
Das niederländische Kleve – het
‚Nederlandse’ in Kleef. Zweisprachige
Führung, warum Kleve so niederländisch
ist
–
über
Personen,

Bis tief ins 19. Jahrhundert sprach
man in Kleve Niederländisch und auch
die Familien- und Straßennamen
waren niederländisch.

Kirmes in
Wyler

Straßennamen und Geschichte. Mit
Petra
Scheike,
Treffpunkt
Koekkoekplatz, Dauer ca. 2 Stunden,
Preis 6 Euro p.P., Termin 14. August
um 14.30 Uhr.

WYLER. Am Wochenende von 24. bis
27. Juni wird in Wyler Kirmes gefeiert.
Es wird ein neuer Schützenkönig/eine
neue Schützenkönigin ermittelt. Die
Proklamationen werden ebenso in festlichem Rahmen vorgenommen wie die
Ehrungen und Neuaufnahmen. Auch
wird es wieder eine Kinderbelustigung
mit viel Spiel und Spaß geben. Den
krönenden Abschluss bildet dann der
Krönungsball, zu dem die Vereine aus
Zyfflich und De Horst als Gäste erwartet werden. Die Kirmes findet statt auf
dem
Johannes-Hoppmann
Platz
(Dorfplatz). Veranstalter ist die St.
Johannes Schützenbruderschaft WylerLagewald e. V., weitere Infos unter
stjohanneswylerlagewald@gmail.com
oder www.schuetzenwyler.com

Die Storchenroute Kranenburg –
geführte Fahrradtour
KRANENBURG.
Die
Fahrradtour entlang der
Storchennester
in
Kranenburg findet am
Sonntag, den 19. Juni um
14.00 Uhr, statt. Bei der
2½ stündigen Tour erfahren Sie Wissenswertes
über die Störche und
deren Entwicklung. Die
Radroute führt über das
Storchendorf Zyfflich und
weiteren Dörfern an mindestens sieben Nestern
vorbei, in denen 2021
zahlreiche
Jungvögel
geschlüpft
sind.
Die Radroute führt über das Storchendorf Zyfflich
Treffpunkt: Tourist Info und weiteren Dörfern an mindestens sieben Nestern
Center Alter Bahnhof,
vorbei
Bahnhofstraße
15,
Kranenburg; Teilnahmegebühr: 7 €, Anmeldung im Tourist Info Center
Kinder bis 12 Jahre frei. Hierfür ist Alter Bahnhof, Tel. 02826-7959 oder
eine Anmeldung erforderlich. Info und unter touristik@kranenburg.de.

Führung im Garten Lucenz-Bender
Festival Zyfflich: see you in 2023
ZYFFLICH. Das Wetter spielte am Wochenende von 3. und 4. Juni richtig mit. Am Freitag (Woodstock) und Samstag (Blues) blieb es trocken bei
angenehmen Temperaturen. Auch das Programm stimmte. Festivalfans
können den nächsten Termin schon notieren: Woodstock & Blues Zyfflich
findet 2023 am 2. und 3. Juni statt. Das Foto zeigt The Twelve Bar Blues
Band
Foto: Carola van de Ven

direkt im Kurviertel. Die Zimmer
haben Blick auf die Parklandschaft
oder die Nahe. Die Küche verwöhnt Sie
mit einem Frühstücksbuffet sowie
einem Menü am Abend. Die Nutzung
der hauseigenen Wellness-Oase ist frei.
Die Hin- und Rückfahrt erfolgt im
bequemen Reisebus. Eine ehrenamtliche DRK-Reisebegleiterin 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, Tel: 02821-50811,
Yvonne Verheyen.

KRANENBURG. Blühende Garten- und Parkanlagen faszinieren und inspirieren
immer wieder. Wohlwissend, dass eine solche Blütenpracht insbesondere das weibliche Geschlecht in ihren Bann zieht, hat die kfd Kranenburg eine Besichtigung
mit Führung durch den Garten Lucenz Bender in ihr Veranstaltungsprogramm mit
aufgenommen, und zwar für Montag, den 20. Juni 2022. Der Preis beträgt 5 €;
Nichtmitglieder zahlen 7 €. Im Anschluss an die Gartenführung ist die Einkehr in
ein nahegelegenes Café vorgesehen.
Eine Anmeldung ist bis zum 16.06.2022 zwingend erforderlich – Tel. 02826-7127
(Annemarie Nickesen)
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SPORT
Groesbeekse
Looptour 2022

In memoriam

Chris Ebbers
“DVSG is dé club …”.
Dat zijn de eerste regels van het
clublied van DVSG. En dat geldt in de
eerste plaats voor Chris Ebbers. Chris
was een echte clubman. Geboren en
getogen op De Horst is hij als voetballer begonnen bij DVSG en is hij onze
mooie verenging altijd trouw gebleven.
En dat voor meer dan 70 jaar.
Chris heeft tot aan de A-jeugd actief
gevoetbald. Maar door een hardnekkige
blessure moest hij daar helaas al op
jonge leeftijd mee stoppen. Hoewel hij
zelf niet meer kon voetballen, bleef hij
betrokken bij - en verbonden met onze
vereniging en begon ook zijn carrière
als elftalleider. Eerst bij de A1 en later
bij ons eerste elftal. Die functie heeft
hij meer dan 30 jaar op zijn eigen
manier en met heel veel plezier vervuld. Door de jaren heen zijn er trainers
en spelers gekomen en ook weer vertrokken, maar Chris bleef altijd. Op
Chris kon je bouwen! Als blijk van
waardering is hij enkele jaren geleden
daarom ook benoemd tot erelid van
onze vereniging.
Als echte voetballiefhebber bezocht
Chris tot op het laatst alle thuis- en uitwedstrijden van ons eerste elftal. In
zowel goede, maar ook in wat mindere
tijden. Ook bij onze jeugdteams stond
hij langs de lijn. Daar voetbalden zijn
kleinkinderen. Zowat dagelijks was hij

op ons sportpark te vinden. Was het
niet langs de lijn of druk bezig met één
of ander klusje, dan zat hij wel in de
koffiehoek of bij mooi weer op de bank
voor onze oude bestuurskamer. Nooit
verlegen om een gezellig praatje.
De clubman en vrijwilliger Chris
Ebbers kon je overal voor vragen en
nooit tevergeefs. Zo was hij ook een
vast lid van de groenploeg. De bosmaaier was zijn domein, hoewel hij dat
werk ondertussen al had overgedragen
aan de jongere garde. Opknappen en
oplappen was hetgeen hij het liefste
deed. In alle rust, kundig en met heel
veel toewijding.
Chris was de stille kracht van onze vereniging. Bescheiden, met een eigen
mening die hij niet onder stoelen of
banken stak, maar altijd op een positieve wijze. Als een team kansloos verloor, was het “Er had misschien wat
meer in gezeten”. Voor Chris was het
glas altijd half vol. Die eigenschap
maakte hem mede tot een goede leider,
een zeer gewaardeerd lid en een prima
mens. We zullen hem binnen DVSG
heel erg gaan missen!
Het bestuur en de leden van DVSG
wensen Lisette, Mariska, Leon en
kleinkinderen heel veel sterkte bij het
verwerken van dit grote verlies.
Kom Chris, “Gef den bal ’n schup …”.

Na twee jaar uitstel in verband met de
Corona crisis wordt deze week weer
Groesbeekse Looptour gelopen.
Aanmelden voor de slotetappes van
GLT kan nog via de website
www.groesbeekselooptour.nl.
Het loopevenement van 11 - 18 juni is
georganiseerd door een enthousiaste
groep vrijwilligers. De GLT is een
uniek evenement in Nederland. Het is
de enige trim / hardloopwedstrijd waarbij de lopers kunnen kiezen uit een 4 of
7 daagse variant.
Alle etappes worden gelopen in de
schitterende Groesbeekse omgeving
waarbij de bossen van Staatsbosbeheer
en het Gelders Landschap het decor
vormen. Door het meerdaagse karakter
en het uitdagende heuvelachtige parcours telt de GLT zeker tot een van de
zwaarste
loopevenementen
in
Nederland. De organisatie wil het evenement vooral kleinschalig houden
waarbij na de laatste etappe altijd een
gezellig samenzijn wordt georganiseerd met prijsuitreiking.
Elk jaar mag de GLT zich verheugen op
een kleine groep vaste deelnemers maar
ook andere lopers zijn van harte welkom. Naast het deelname aan de 4 of 7
daagse variant is het ook mogelijk om
in te schrijven voor een of meerdere
individuele etappes.
www.groesbeekselooptour.nl.

Zomerlidmaatschap tennisvereniging SVO
OOIJ. Wij willen voor de maanden
juni, juli en augustus voor € 10,- per
maand een speciaal zomerlidmaatschap
aanbieden. Je mag dan in deze periode
onbeperkt tennissen bij SVO.

Een leuke manier om:
• Kennis te maken met de tennissport:
• Fit blijven tijdens de zomerstop:
• Lekker genieten van de buitensport:
Als dit iets voor je is meld je dan aan

Tennistoernooi in Beek
Je hebt nog een
paar dagen om je
op te geven voor
het
gezellige
Oorsprong Open
Toernooi
in
Beek. Dat is van
26 juni tot 3 juli,
de eerste zondag
alleen voor wie
dan kan en als
dat voor de planning nodig is.
Door de week
wordt er alleen ‘s
avonds gespeeld en in het weekend ook
overdag. Het is een open toernooi dus
het maakt niet uit van welke tennisclub
je lid bent.
We spelen met poulewedstrijden waardoor je minimaal twee wedstrijden
speelt. Inschrijven kan in de categorieën herenenkel, damesenkel, heren-

dubbel, damesdubbel en mixdubbel
met speelsterkte 3 t/m 9.
Aanmelden kan tot en met zaterdag 18
juni via Mijnknltb.toernooi.nl en dan
Oorsprong Open Dubbeltoernooi.
De Oorsprong verheugt zich op weer
een gezellig toernooi met veel deelnemers.

BVC’12 023 kampioen
BEEK. Zaterdag 4 juni speelde
BVC’12 023 hun laatste en tevens
kampioenswedstrijd tegen SDV uit
Barneveld. Ze werden gelijk in hun eerste jaar kampioen. Ze wonnen de wedstrijd met 5-1. Volgend jaar stromen
deze jongens door naar de senioren.
Een mooie afsluiting van dit bijzondere
jaar.
Het werd wel een bijzondere wedstrijd.
Reeds in het begin kwamen er een aantal strafschoppen waardoor BVC in de

rust met 4-0 voor stond. Na de rust
werd een moeder van een speler van
SDV onwel en besloten de spelers van
dat team te stoppen en ze gunden BVC
de winst en feliciteerden ze hen met
hun kampioenschap. Toen de moeder
toch weer aan de beterende hand was,
besloten ze om alsnog een kwartier verder te spelen, waarbij beide elftallen
nog een doelpunt scoorden.
BVC’12 023, van harte gefeliciteerd.
Foto: Henk Baron

voor het zomerlidmaatschap via ons
mailadres svotennis@outlook.com.
Voor de prijs van een terrasje, lekker
deze zomer fit blijven bij SVO tennis,
Gewoon doen!

TV Leuth jubileumdag zaterdag 18 juni a.s.
Dit jaar bestaat Tennisvereniging Leuth 40 jaar en daar zal
op zaterdag 18 juni a.s. bij ‘stil gestaan’ worden tijdens een
jubileumtoernooi voor onze leden en de leden van de tennisverenigingen uit Ooij en Millingen aan de Rijn en aansluitend een borrel.
Het is mogelijk dat er tussendoor nog één of meerdere bijzondere activiteiten plaatsvinden. Dit is mede afhankelijk
van de weersomstandigheden en het aantal deelnemers. Ook

zal Snackbar Leuth op onze accommodatie aan de
Morgenstraat 5 te Leuth aanwezig zijn voor het verstrekken
van verschillende snacks. Consumpties kunnen in onze kantine worden afgenomen tegen inlevering van aan deelnemers
verstrekte en op locatie via onze pin te verkrijgen munten.
Kom gerust langs op onze mooie accommodatie om daar te
genieten van de activiteiten, de sfeer en/of onze consumpties.
Zie voor verdere contactgegevens www.tvleuth.nl

TV PIT Marc Sport Laag Toernooi 2022
MILLINGEN. Van zaterdag 2 juli tot
en met zondag 10 juli organiseert TV
PIT het jaarlijkse Marc Sport Laag
Toernooi. We nodigen je van harte
uit om hieraan mee te doen.
Iedereen die sinds 31 december
2021 ouder is dan 16 jaar kan deelnemen aan dit toernooi. Er wordt
gespeeld in de categorieën 5 t/m 8
in de onderdelen Dames, Heren en
Gemengd Dubbel. Elke deelnemer
mag zich inschrijven voor maximaal twee onderdelen. Het

inschrijfgeld bedraag 8 euro per deelnemer per onderdeel.

Wacht niet te lang en schrijf je in voor
het Marc Sport Laag toernooi waar
Plezier In Tennis voorop
staat en waar veel tennissers uit onze regio en
omstreken elk jaar naar
uitkijken. Inschrijven
kan via Toernooi.nl tot
en met zaterdag 25 juni.
Tijdens het finaleweekend op zaterdag 9 juli is
er ook tijd voor een lekker hapje en drankje.

VoetbalPlus team De Treffers kampioen
Speciaal Voetbal Regio Nijmegen seizoen 2021-2022
GROESBEEK. Sinds dit seizoen heeft
De Treffers weer een voetbalteam dat
in de categorie “Speciaal Voetbal Regio
Nijmegen” meespeelt. En De Treffers
maakt een zeer succesvol debuut. Op
30 mei wonnen zij de kampioenswedstrijd in Poule A van de Speciaal
Voetbal competitie Regio Nijmegen.
Een Voetbal Plus-team telt 7 personen
en voetbalt 2 maal 20 minuten op een
half veld. De regio Speciaal Voetbal
Regio Nijmegen telt 3 poules.
In totaal spelen er 15 jongens in het
Voetbal Plus team van De Treffers. Het
seizoen werd door De Treffers voortvarend begonnen met het winnen van het
toernooi bij Siol Cuijk.
Maar op 30 mei leek het op voorhand
een spannende kampioenswedstrijd te
worden tegen medekoploper sc
Woezik. De VoetbalPlussers van De
Treffers begonnen daarom zeer gespannen aan de wedstrijd. Alhoewel De
Treffers een licht veldoverwicht had,
was het toch sc Woezik dat als eerste
scoorde. De Treffers wist zich echter
snel te herpakken en binnen enkele

minuten werd de stand 1-1.
Er werd vervolgens vol druk gezet op
de tegenstander waardoor De Treffers
vele kansen creëerde. Dit resulteerde in
nog 3 doelpunten voor het rustsignaal,
zodat de spelers relaxed met een 1-4
voorsprong de dug-out konden opzoeken. Na rust was er eigenlijk hetzelfde
spelbeeld. De Treffers in de aanval,
waarbij sc Woezik met name in de
counter toch af en toe gevaarlijk werd.
Uit een van deze counters scoorde sc
Woezik in de tweede helft nog een

doelpunt, echter De Treffers hadden
ondertussen zelf ook nog 4 keer gescoord zodat de einduitslag 2-8 werd, en
was De Treffers de absoluut verdiende
kampioen.
Aanvoerder Arthur Schiltmans toonde
zich na afloop tevreden: “We hebben
een heel mooi seizoen gehad. En we
zijn trots dat we hebben gewonnen”.
Op zondag 19 juni aanstaande komt het
team dit seizoen nog een keer in actie
tijdens een toernooi bij vv Heijen.

Bridge Embece ‘94
Het is alweer een tijdje geleden, dat we
van ons hebben laten horen. Inmiddels
is de lente volop begonnen en de zomer
staat voor de deur.
We spelen momenteel zomercompetitie
en dat betekent dat A-en B spelers
elkaar elke maandagavond aan de
bridgetafel ontmoeten om een goed
resultaat neer te leggen. De parencompetitie was niet mogelijk te spelen vanwege te weinig bridgers gedurende de
Corona periode. Dus dit jaar geen clubkampioenen, maar vanaf het nieuwe
seizoen gaan we weer met het ranking
systeem werken. Corona dient zich dan
wel rustig te houden.
Restaurant “De Kastanje” is nog steeds
onze gastheer, omdat Enjoyhotel
Millingen (voorheen Hotel Millings
Centrum) veel gasten heeft en daarbij
alle dagen de zalen beschikbaar wil
hebben. Ook onze huidige gastheer zal
op korte termijn sluiten, omdat een
appartementencomplex begin komend
jaar gepland is. Als bestuur zijn we
daarom de afgelopen periode druk
bezig geweest om een andere geschikte
locatie te vinden.
We zijn erin geslaagd.
Café ’t Fuske is bereid gevonden om
ons de komende jaren op de maandagavond te ontvangen. We zijn blij, dat
John en Jessica ons deze gelegenheid
bieden en verwachten een prettige
samenwerking met hen. Vanaf begin
september gaan we daar beginnen.
Gedurende Corona periode en daarna
heeft Aafje alle zeilen bijgezet om
nieuwe leden naar onze vereniging te
loodsen. “Bridge in een flits Deel 1 en
2” zijn doorgenomen en ze zijn nu
zover om te starten. Er zijn 9 nieuwe

leden aangemeld en daar zijn we als
vereniging zeer tevreden mee.
We heten hen allen van harte welkom
en wensen hen veel plezier bij onze
vereniging.
Inmiddels zijn de eerste biedingen door
hen gedaan en kaarten gespeeld. Nog
effe wennen aan de Bridgemates
(Kastje, waarmee de behaalde resultaten aan onze computer worden doorgegeven), maar met steun van ons allemaal gaat dit wel goed komen.
Uitslagen; speeldata en natuurlijk ook
berichten zijn te zien op onze
Embece’94 site https://15029.bridge.nl
Uitslagen maandag 30-5-2022
1. Trees Niels en Hans Smit 65.65%
2. Jan Jacobs en Arnold Raats 65.23%
3. Marjo en Jan van der Hoeven
61.30%

Bridgen in de
zomermaanden
HLS. Heel veel clubs houden een
zomerpauze, maar bridgeclub Heilig
Landstichting gaat gewoon door! Vindt
u het leuk om te bridgen, dan kunt u
iedere dinsdagmiddag meedoen aan
een bridgedrive in de Bosduivel van
13.30-17.30 uur met of zonder partner.
Aanmelding gebeurt ter plaatse vanaf
13.00 uur. De kosten bedragen €3,00
per persoon en hierbij is een kopje koffie/thee inbegrepen. Wilt u meer informatie hierover dan kunt u contact opnemen met Ine Cox, tel. 06-46149844 of
via e-mail ine.cox@gmail.com

De Rozet
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Wil jij mensen met
geldzorgen weer
perspectief geven?
Alles wordt duurder. Mensen maken
zich zorgen of het allemaal nog wel lukt.
Rekeningen blijven liggen. De portemonnee is leeg voor de maand op is.
Wil jij er zijn voor deze mensen?
Jouw inzet als vrijwilliger kan het verschil maken. Dankzij jou krijgen mensen
weer grip op hun geldzaken.
Je ondersteunt hen bij het op orde krijgen van hun financiën.
Belangrijk daarbij is dat je niet alleen
naar de cijfers kijkt, maar de mens ziet
zonder direct te oordelen, of zaken
over te nemen. Luisteren, de juiste vragen stellen, geduld en de goede balans
tussen begrip en zachte dwang. Daar
draait het om als je mensen echt wilt
helpen.
Het geeft veel voldoening als mensen
dan zeggen: Ik zie het weer zitten!
Wordt buddy bij SSHB support!
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die
mensen met geldzorgen helpen. We
doen dit voor inwoners van de gemeenten Berg en Dal, Heumen en Mook en
Middelaar
Wat ga je doen als buddy?
Je gaat kennismaken met de hulpvrager
nadat je van de coördinator doorgekregen hebt om wie het gaat en wat de
situatie is. Het is belangrijk dat er vertrouwen ontstaat.
Dan kijk je samen welke hulp nodig is
en wat jullie samen kunnen oppakken:
acute kwesties, zoals reageren op aanmaningen, een telefoongesprek met
een instantie oefenen, openmaken en
sorteren van de post, op een rijtje zetten wat er inkomt en uitgaat, administratie opzetten, toeslagen aanvragen.
Je zit naast de hulpvrager en neemt niet
over.

BERG EN DAL
Kan ik dat?
Je wordt niet in het diepe gegooid.
Eerst kun je kennismaken met SSHB op
een informatiebijeenkomst. Als het je
dan wat lijkt volgt een sollicitatiegesprek. Vervolgens loop je mee met een
ervaren buddy om meer beeld te krijgen van wat het werk inhoudt. Wil je
verder dan volgt een Nibud training
met aanvullende bijeenkomsten om
zowel SSHB support als de lokale situatie beter te leren kennen.
Als je aan de slag gaat kun je met vragen altijd terecht bij de coördinatoren
of collega’s. Ook zijn er regelmatig themabijeenkomsten om je kennis actueel
te houden en casusbesprekingen om
van elkaars ervaringen te leren.
Enthousiast?
Kijk vast eens op onze website
www.sshbsupport.nl.
Ben je minimaal een jaar beschikbaar
voor ongeveer 4 uur per week?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Neem contact op met onze coördinator
Ida Egberink
Ida.egberink@sshb
06-30006035
Of kom naar onze informatieavond op
28 juni a.s. om 19.30 uur in het Lees- en
ontmoetingspunt,
Winkelcentrum
Molenhoek,
Prinsenweg 3c, 6584 AS Molenhoek

LIVE MUZIEK
WORKSHOPS & TALKS
CARIBISCHE MARKT

ZA 18 JUNI | 13.00 - 20.00 UUR

KETI KOTI

KOOP
TICKETJE
ONLINES

FESTIVAL
AFRIKAMUSEUM.NL

