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Kunstbende Gelderland
2e plaatsen voor Millingse deelnemers
Op 20 juni zijn de winnaars van de
voorronde van Kunstbende Gelderland
2021 bekendgemaakt. De voorronde
vond plaats via een livestream in poppodium Doornroosje in Nijmegen en
werd door ruim 2.300 bezoekers bekeken. Jongeren van 13 t/m 18 jaar streden in de categorieën Dans, DJ,
Fashion, Film, Muziek, Taal en Theater
om de felbegeerde Kunstbende Award.
De eersteprijswinnaars gaan naar de
finale tijdens het Kunstbende Young
Creators Festival op zaterdag 2 oktober
in de Kromhouthal in Amsterdam.
Helaas voor twee Millingse deelnemers: zij werden tweede en mogen dus
niet door naar de finale. Maar natuurlijk: van harte gefeliciteerd met die
mooie 2e plek!
Misgana van 16 won de twee prijs in
de categorie dans.
TJenses (18 jaar) werd tweede in de
categorie DJ
Hij vertelt: Ik ben Jens Tschopp, ook
wel bekend onder de artiestennaam
TJenses, en kom uit Millingen aan de
Rijn. Afgelopen zondag heb ik meegedaan aan de Kunstbende Gelderland
waar ik in de categorie DJ de tweede
plek heb weten te bemachtigen. Tijdens
deze voorronde heb ik een mix van

Deel Oude Kleefsebaan afgesloten
van 29 juni tot en met 2 juli

Jens links op de foto

Opnieuw lichaam
in de Waal aangetroffen
In de Waal bij de Vlietberg in Ooij is
zaterdagmiddag een lichaam van een
tot dusver onbekende man aangetroffen. Vooralsnog is het niet duidelijk wie
de man is en hoe hij in het water terecht
is gekomen. De politie was ter plaatse
evenals hun collega’s van de forensische Opsporing. Het lichaam is meegenomen door een begrafenisondernemer

oplage: 25.000

Van 29 juni tot en met 2 juli is de Oude Kleefsebaan in Berg en Dal afgesloten
voor al het verkeer tussen de rotonde bij Tivoli en de bushalte bij de
Kerstendalseweg/Nieuwe Holleweg. De weg wordt opnieuw geasfalteerd. Het verkeer wordt omgeleid. Ook de fietsers. Alle aanwonenden hebben een brief ontvangen van de aannemer.
Foto: Henk Baron

tech-house gedraaid, gecombineerd
met oldies zoals September van Earth
Wind and Fire maar ook actuele nummers zoals Levitating van Dua Lipa.
Tijdens mijn set heb ik veel mixtechnieken laten zien, van het spelen met
woorden tussen verschillende tracks,
tot het doen van trucjes achter mijn rug.
De set werd afgelopen zondag gelivestreamd op de site van Kunstbende.
Helaas is de set door een opnamefout
niet terug te bekijken.
Meer informatie en een kleine impressie van hoe het er zondag aan toe ging
is te zien op zijn Instagramaccount en
facebookpagina: @TJenses!

en de politie doet verder onderzoek
naar de doodsoorzaak.
Eerder deze maand werden er twee
dode Duitse meisjes in de Waal gevonden, een bij Gendt en een bij Rossum,
in de buurt van Zaltbommel.
Nogmaals dus een dringend advies:
niet in de rivier zwemmen!
Foto: Henk Baron

Millingen a/d Rijn, Kekerdom
Erlecom, Leuth, Ooij, Persingen,
Beek, Ubbergen, Berg en Dal,
Nijmegen-oost, Groesbeek,
de Horst, Breedeweg
Heilig Landstichting
Kranenburg, Wyler,
Zyfflich, Keeken, Bimmen
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Schutterij “Sankt Johannes Schützenbruderschaft
Wyler-Lagewald” hield alternatieve kermis”
Schutterij
Sankt
Johannes
Schützenbruderschaft Wyler-Lagewald
in Wyler hield zondagmiddag haar
alternatieve kermis in het dorp. Niet
met grote festiviteiten, maar met een
aangepast programma ging de
Schützenumzug door het dorp. Er werd
gestart met een Kutschfahrt door de
straten met het huidige koningspaar, de
jeugdprins en de schoolpinses. respectievelijk zijn dat Königin Leonie
Pouwels, Prinzgemahl Tim Püplichuisen, Jugendprinz Jannik Pouwels en
Schülerprinzessin Lena Klimas.
De koninklijke leden van de schutterij,
voor wie het door de coronacrisis het
derde regerend jaar is, gingen per
koets, getrokken door een tractor over
de Hauptstrasse en de Alte Heerstrasse
naar de kerk, midden in het dorp. Daar

had de voltallige
schutterij zich verzameld en ze
zwaaiden met de
vendels.
Vervolgens vond
een kranslegging
bij het monument
plaats,
gevolgd
door een Heilige
Mis door pastoor
Scholten.
Tijdens
deze
indrukwekkende
Mis vond tevens de
inwijding plaats van De vier jubilarissen: v.l.n.r. Gerd Vierboom (50 jaar),
het
nieuwe Thomas van der Poll 40 jaar), Theo Groesdonk (50 jaar) en
Kerkvaandel van de Theo Hendriks (40 jaar)
schutterij en werd
Piet van Loon aangewezen als de nieu- geworden.
we drager van het Vier leden van de schutterij werden
vaandel. Na de mis gehuldigd voor hun langdurige lidwaren er enkele maatschap en na de mis werd er nog
sprekers, waaron- gevendeld. Vervolgens was er nog een
der een afgevaar- “gemütlicher Dämmerschoppen” bij
digde uit Berlijn en het Pfarrheim.
de nieuwe burgeFoto’s: Henk Baron
meester
van
Kranenburg,
Ferdinand Böhmer.
Ook
pastoor
Scholten werd ver- Forte Welzijn bestaat 23 juni 2021 vijf
rast met een cadeau jaar. Vijf jaar geleden hebben Stichting
van de schutterij Welzijn Groesbeek en Stuw in
omdat hij op 19 Overbetuwe hun krachten gebundeld
juni 50 jaar was door samen te gaan als Forte Welzijn.
Sindsdien heeft Forte zich verder ontwikkeld om inwoners nog beter te kunnen helpen. In 2019 hebben ze het
Kwaliteitslabel Sociaal Werk behaald.
Daarnaast hebben zowel gemeente
Berg en Dal als gemeente Overbetuwe
hun vertrouwen gegeven door een
meerjarige opdracht aan Forte te geven.
MILLINGEN. Op 1 juli wordt
Zorgwinkel Millingen geopend!
Forte helpt iedereen die een steuntje in
de rug nodig heeft en zet zich ook de
Zorgwinkel Millingen beschikt over komende jaren hiervoor in.
een breed assortiment hulpmiddelen,
van rollator tot aangepast bestek en van Meer informatie over Forte op
borstkolf tot kalenderklok.
www.fortewelzijn.nl.
Ook kunnen klanten terecht voor het
lenen (op basis van de Zorgverzekeringswet) en huren van zorghulpmiddelen.
Aangewezen als vaste
Zorgwinkel Millingen wordt opgestart
lokale informatiebron
in nauwe samenwerking met Vegro;
een grote landelijke speler in de hulpvoor voorlichting
middelenmarkt.
van de Rijksoverheid
Op donderdag 1 juli opent de
Zorgwinkel Millingen haar deuren en
wordt de winkel officieel geopend door
Wethouder v.d. Scheur van de
Gemeente Berg en Dal.
Wij nodigen u van harte uit om een
kijkje te nemen in de nieuwe
Zorgwinkel Millingen!

Forte vijf jaar

De politie was aanwezig bij het aangetroffen lichaam in de Waal
Inwijding van het nieuwe vaandel

Forte 5 jaar

Sterk

(Advertorial)

Clymed & Bosz komen met een
zomer hit!
Camiel van Deelen (Artiestennaam:
Clymed) & Bosz van Haren
(Artiestennaam: Bosz) brengen
samen het nummer ‘Dale’ uit.
De roots van de twee heren ligt in het
Caribische gebied (Cuba & Curaçao)
maar zijn beide opgegroeid in
Millingen aan de Rijn.
Het
tropische
nummer,
met
Caribische tinten, past bij de aanstaande zomermaanden. Het verhaal
achter het nummer is ook inspirerend:
Dat alle vrouwen mogen en kunnen
doen wat ze willen (Dale betekent:
Doe maar in het Spaans), en dat zij
niet onzeker hoeven te zijn bij de keuzes die zij maken.
Het nummer laat de heupen losgooien
en past bij elk zomers feestje.
Het nummer staat nu online op alle

streamingsdiensten
(Spotify,
YouTube,
iTunes etc.)

Zorgwinkel
Millingen
Opening 1 juli
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U heeft (ver)bouwplannen?

Kleding Stomerij
depot
reparatie

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl

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

V filetlapjes alle soorten 500 gram
€ 4.95

Goed nieuws!
Vanaf 1 juli 2021
halen wij luiers en
incontinentiemateriaal
gescheiden op

VIEZE

LUIERS

WINST

De gemeente Berg en Dal en
Dar gaan samen met jou voor
minder restafval. Hoe beter jij
jouw afval scheidt, hoe minder
restafval je overhoudt. Van vieze
luiers en incontinentiemateriaal
maken we nieuwe producten.
Bijvoorbeeld autobumpers en plastic
straatmeubels. Ook winnen we
energie. Zo worden vieze luiers,
frisse winst!
Meer weten? www.dar.nl/luiers
www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000

FRISSE

Varkensschnitzel gep/ongep

500 gram

Kipdij filet

500 gram

€ 5.25

naturel/gemarineerd

€ 4.95

Leverworst 100 gram
Rauwe ham gerookt/ongerookt 100 gram
€ 0.99

€ 1.95

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 1 - 10 juli

29 juni 2021

Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

kijk voor actualiteit op
www.kaaijadvocaten.nl
tel. 024-3245937
Wijkverpleging ZZG zorggroep
Onze kleinschalige teams wijkverpleging
bieden zorg thuis. Vertrouwde gezichten voor
dagelijkse verzorging, verpleegkundige- en
medische zorg, advies en voorlichting, zorg
bij laatste levensfase. T 024 – 366 57 77,
www.zzgzorggroep.nl.
ZZG zorggroep ook voor beschermd wonen
en herstelzorg voor ouderen.
STERKER SOCIAAL WERK
Voor gratis hulp, informatie en advies. Tel.
088 - 00 11 333. Ma. t/m vrij. van 09.00 17.00 uur. www.sterker.nl
MANTELZORG BERG EN DAL
Tel.06-13 85 91 06
info@mantelzorgbergendal.nl
www.mantelzorgbergendal.nl
DE LUISTERLIJN: 0900-0767.
www.deluisterlijn.nl Voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, anoniem, dag en nacht.
BURO SLACHTOFFERHULP
Spreekuur Nijmegen: St. Annastraat 172,
6524 GT Nijmegen, tel: 0900-0101 0243233322 van 9-17u., op feestdagen gesloten
TEL. HULPDIENST VOOR DIABETEN
9-17 uur: hulpverlening en voorlichting
033-463 05 66, mail: infolijn@dvn.nl.
BELANGENGROEP EPILEPSIE NIJM. E.O.:
Millingen: Jack Verkerk, tel: 0481-431816
PRAKTIJK VOOR OPVOEDKUNDIGE HULP
Mw.Drs. D.C.Jacobs, Orthopedagoge/
Kinderpsygotherapeute, tel: 024-6843933
HULPDIENST ‘OM ELKAAR’ geestelijke ondersteuning middels gesprekken en bezoek afleggen; 024-3238607
HELEN DOWNING INST. GROESBEEK
Centrum voor begeleiding van mensen met
kanker. Inlichtingen dagelijks 09.30-16.00
uur 024-6843620
ANONIEME INCEST OVERLEVENDEN:
www.sia-nederland.nl
LAND. ST. OUDERS V. DRUGGEBRUIKERS
tel. hulpdienst 0900-5152244
AMEVEDI: Gratis registratie van vermiste
gevonden huisdieren, tel: 08800-64687
HUURDERS VERENIGING WOONBELANG
Postbus 75, 6560 AB Groesbeek
info@hv-woonbelang.nl
http://www.hv-woonbelang.nl/
HUURDERSVERENIGING
Millingen aan de Rijn, p/a Klaproos 10,
6566 HM. Contact via de website:
www.hvmadr.nl. E-mail: info@hvmadr.nl
De Kentering voor mensen in / uit de psychiatrie: informatie, ondersteuning, lotgenotencontact, belangenbehartiging!
Open werkdagen 10-16 uur, Limoslaan 10
6523 RZ Nijmegen, Telefoon: 024-3249975
www.dekentering.info
WMO-Adviesgroep Berg en Dal: voor
kosteloos en onafhankelijk advies. Wij behartigen de belangen van al diegenen die een
beroep doen op de Wmo, met of zonder een
beperking. Correspondentie: Haydnstraat
16, 6561 EE Groesbeek (gem. Berg en Dal).
Tel: 06 - 1341 5975
E: info@wmoadviesgroepbergendal.nl
W: www.wmoadviesgroepbergendal.nl
Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling voor lokaal welzijnswerk. Wij ondersteunen en stimuleren mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling,
zowel individueel als groepsgewijs.
Postbus 109 6560AC Groesbeek | telefoon
085 040 60 66 | www.fortewelzijn.nl

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

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

Ziekenhuizen

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

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

Wat is er te doen in:
BEEK
-10.7. 11-14u. repaircafé, Kulturhus
-3.7. slaatjesactie KNA
-3.7. weggeef pop-up-store, Kulturhus
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-26+27.6. Mirjam Groothedde, Gaby Stove,
José Sprenkels, Annemieke Daniëls
-3+4.7. Wim Lemmens, Ton en Beppie
LoHerman
GROESBEEK
-vrijdagen 14-16u. zomeropenstelling prot.
kerk
-30.6. 9.45, va prot.kerk, meditatieve wandeling
-9.7. 15u. grasvolleybaltoernooi Ikaros voor
basisscholen. Nieuweweg 34
-11.7. 15u. Art, music & wine,
Wijnbouwcentrum

www.derozet.nl
Het is mogelijk om ook rechtstreeks te
reageren op zaken uit de krant via onze
website www.derozet.nl. Ook uw
nieuws kunt u hier aanleveren en de
laatste kranten staan online.
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COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533 F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com
De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: Argos tankstation
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl
Inleveradressen kopij:
LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
MILLINGEN A/D RIJN
Atelier Mimi, Heerbaaan 174 a
T: 0481- 432069
Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

Verrassing voor de Leuthse
carnavalsprins Martijn Jansen
LEUTH. De carnavalsprins van de
Sokkenummers uit Leuth, Martijn
Jansen (Martijn de Geplande), trok
zaterdag 26 juni alsnog als Prins
Carnaval door zijn dorp. De stoet trok
veel spontane kijkers en voor de diehard carnavalsvierder was het een
pleister op de wonde na twee mislukte
edities in de winter.
Martijn werd verrast door zijn vrienden
van zijn vaste carnavalsploeg van CV
Git nie Bestit nie. Omdat Martijn in juli
gaat trouwen, ging hij zaterdag tijdens
zijn vrijgezellenfeest alsnog op een

praalwagen door Leuth en Millingen.
Het motto: ‘Dit jaar met carnaval niks
te beleven, dus gaat prins Martijn het
jawoord geven'.
De 31-jarige Prins had tijdens de carnaval van 2020 behoorlijk pech. Eerst
gooide storm “Dennis” roet in het eten
en werd de optocht in Leuth uitgesteld
naar Halfvasten, maar ook dat kon vanwege corona niet doorgaan. Het virus
zorgde er ook voor dat de optocht in
2021 werd afgeblazen. Gelukkig kon
prins Martijn nu alsnog plaatsnemen op
de Leuthse carnavalswagen.

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

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

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

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

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

Rozetjes
Tuinman / Klusjesman
actie! €17,50 p/u; tel. 0623113595
Gezocht: tuin- / klusjesman voor groot huis in Berg
en Dal. Voor inlichtingen
bel: 06-24316951
Groene vingers gezocht:
scholier, hulp in tuin & bos,
4-6 u.p.w., €5,- p.u. netto.
In stuwwal bij villa in Beek,
Hele jaar door. Leeftijd
vanaf 15 jaar. SVP whatsapp aan 06-43090566
Te koop: originele mooie
waaltjes 5m2, 30 euro / m2.
Zachtgele waaltjes 1 m2 15
euro. Waaltjes 2e keus 5m2
15 euro/m2. Hazekamp
Nijmegen. 06-29543663

inleveradressen

3,00

Beek:

3,50

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

4,00

Millingen a/d Rijn:

4,50

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

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

6,00

Een warmer en mooier afscheid van
onze vader, opa en overgrootvader

h

Piet Cremers h

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

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


Verdrietig om wat niet meer is, maar vol bewondering en met diep
respect voor hem en de manier waarop Jan met zijn ziekzijn en
sterven is omgegaan, laten wij weten dat thuis rustig is ingeslapen

Jan van der Zijden
Gevraagd:

Joannes Hubertus

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

voor al uw familieberichten

hadden we ons niet kunnen wensen.
Heel veel dank voor de vele hartverwarmende
blijken van medeleven. Deze zijn niet alleen
voor ons een grote steun, maar laten ook zien
wat hij voor anderen betekende.

Uurwerkreparatie
Gediplomeerd

De Rozet

Heemstede, 27-11-1934 - Berg en Dal, 16-06-2021

Dankbetuiging
Graag willen wij u langs deze weg bedanken
voor uw belangstelling, in de vorm van vele
mooie kaarten met prachtige en troost
gevende teksten, blijken van medeleven en
bezoekjes, die we van u hebben mogen ontvangen, voor- en na het overlijden van mijn
man, (schoon)vader en (overgroot)opa

Henk Lentjes
Het is heel fijn voor ons te ervaren dat zovelen Henk hebben gekend en hun waardering
voor hem hebben uitgesproken.
Speciale dank gaat uit naar de wijkverpleging
ZZG Zorgroep en naar Huisartsengroep
Milbergen Dokter Leurs en dokter Hund.
Truus Lentjes – van Eck en (klein)kinderen.

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

63 jaar echtgenoot van

Ineke van der Zijden - van Opzeeland

Dankbetuiging
Harry en Jonne
Anne en Sjoerd
Senne
Ruud en Jacqueline
Gijs
Else

Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04

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

De crematieplechtigheid heeft inmiddels
in besloten kring plaatsgevonden.

Marga Huinink
Strijkcentrale

Midden in het leven,
Nog zoveel te geven,
Ideeen te over,
In een keer voorbij.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die op welke wijze dan ook belangstelling hebben getoond, tijdens het korte ziekbed en het overlijden van mijn lieve partner
en onze lieve vader en schoonvader.

GEERT BASTEN

Millingen en
omstreken

Speciale dank gaat uit naar Schutterij
Eendracht die op respectvolle wijze Geert de
Ooij uit hebben begeleid.
Wij allen zullen hem zeker gaan missen.

B.Hermsenstraat 146
Millingen a.d. Rijn

Jacqueline Kaldenberg
Diana en Robert-Jan
Bianca en Jan

0481- 432054
06 - 24861017

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

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

Exclusief uw flyer
of folder mee in de
volgende Rozet?
Mail dan naar:
bezorgdienstderozet@gmail.com

of bel 06-23502075

Sidone Korse & Eveline de Lange

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

Wij doen alles voor uw auto
ONDERHOUD

VERBOUW AANBOUW

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

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

ZAKELIJK

Eerste Tiny House aan de
Rijndijk in Millingen aan de Rijn
Aan de Rijndijk in Millingen komen
twee Tiny houses, waarvan de eerste al
reeds is geplaatst. Binnenkort komen
de kozijnen erin en begin oktober kunnen Hanita en Ben erin. De bouw van
het tweede huisje moet nog beginnen.
Het is het eerste Tiny House in
Nederland waarvan in het bestemmingsplan is vastgelegd dat permanente bewoning is toegestaan. Ze noemen
het een Tiny House, maar deze staat
wel op een A-locatie. Met, vanaf de
bovenverdieping, uitzicht op de rivier
waar altijd wat te zien is. Het huis is
niet op het gasnet aangesloten, maar

wel op de waterleiding. Het is levensloopbestendig, met extra brede deuren
zodat je er ook met een rolstoel gemakkelijk in kunt. De fiets moet je tegen
het huis aanzetten, want bijgebouwen
mogen niet.
Makelaar Koen Vermeulen uit
Millingen heeft de gemeente gevraagd
op het weiland achter de dijk nog eens
vijf Tiny houses te mogen laten bouwen, want de animo is enorm. Het
wachten is nu op goedkeuring van de
gemeente Berg en Dal.
Foto: Henk Baron
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In het artikeltje over de geldmaat in de
vorige Rozet ontbrak de naam van de
inzender. Dat was
Mark Beumer
Lid Ledenraad Rabobank Rijk van
Nijmegen

Dubbele
druktemonitor
Zowel de provincie als ‘Toerisme
Veluwe Arnhem Nijmegen’ (TVAN)
komen dit jaar met een druktemonitor,
die aangeeft hoe druk het is op
Gelderse recreatielocaties.
druktemonitorgelderland.nl
checkdrukte.nl

Zing je vrij!
Retraite dag aan de Waal, zondag 11 juli 2021
Een heerlijke dag met van Mantra
zingen, Stembevrijding en Vrije dans
op het waalstrand in de Ooijpolder
bij Nijmegen!

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

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

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

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

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

Verloren:
Nordic Walkingstokken
Op vrijdag 18 juni j.l. heb ik tijdens een

Er wordt nog gebouwd aan de eerste van de twee Tiny Houses

Nieuwe haring bij Jacco en
Corrina in Beek
De nieuwe Hollandse haring is er weer. Ook in Beek. Bij de viskraam van Jacco
en Corrina de Graaf uit Spakenburg voor de Plus supermarkt van Nico de Witt
werd er weer volop genoten. Ook door de muzikanten van schutterij B.U.B.
Foto: Henk Baron

wandeling over de N70 wandelroute in
de bossen van Beek-Ubbergen mijn
Nordic Walking-stokken van het merk
LEKI tegen een paaltje/ hekje laten
staan. De stokken zijn in lengte verstelbaar en hebben kurken handgrepen. De
handschoentjes die eraan vast geklikt
worden heb ik zelf nog in mijn bezit.
De eerlijke vinder mag zich bij mij
melden per telefoon 06.46114291 of
mail jose_aarts@msn.com.

Vanaf 1 juli haalt Dar luiers en incontinentiemateriaal gescheiden op!

Vieze luiers, frisse winst
Goed nieuws! Vanaf 1 juli haalt Dar
luiers
en
incontinentiemateriaal
gescheiden op. De gemeente Berg en
Dal en Dar gaan samen met jou voor
minder restafval. Hoe beter jij jouw
afval scheidt, hoe minder restafval je
overhoudt. Je bepaalt zelf wanneer je

jouw volle luierzak naar de luiercontainer brengt.
We winnen ook meer grondstoffen.
Wist je bijvoorbeeld dat we samen met
ARN van jouw luiers en incontinentiemateriaal nieuwe producten maken en
hier energie uit winnen? Hoezo vieze
luiers? Frisse winst!
Gratis zakken voor luiers en incontinentiemateriaal
Voor het scheiden van luiers en incontinentiemateriaal heb je speciale luierzakken nodig. De zakken kun je op verschillende locaties halen. De speciale
luierzakken zijn gratis.

Remco Hammer nieuwe
lijsttrekker VVD Berg en Dal
Het bestuur van de VVD Berg en Dal heeft Remco Hammer uit Groesbeek voorgedragen als lijsttrekker voor VVD Berg en Dal voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.
Hij volgt Mechteld ten Doesschate op.

Zeger Stappershoef
nieuwe voorzitter van
Stichting de Thornsche Molen
Tijdens een bijeenkomst in het restaurant de Thornsche Molen in Persingen
is vrijdag 18 juni door het bestuur van
Stichting de Thornsche Molen, samen
met de molenaars, afscheid genomen
van Henny Driessen. Hij was van 2008
tot 2020 voorzitter van de Stichting.
Zeger Stappershoef wordt nu verwelkomd als nieuwe voorzitter.
Henny Driessen was al ongeveer ander-

half jaar geleden gestopt en deze functie werd in die tijd waargenomen door
bestuurslid
Wim
Janssen
uit
Wercheren. Hij droeg nu het voorzitterschap over aan de nieuwe voorzitter
Zeger. Ook Zeger woont in Wercheren.
In verband met covid kon vorig jaar
geen gezamenlijk afscheid van Henny
plaats vinden.
Foto: Henk Baron

Luiercontainers in de buurt
Volle luierzakken breng je naar de speciale luiercontainer. Deze vind je op
verschillende plekken in de gemeente
Berg en Dal.
Meer informatie of vragen?
Kijk voor meer informatie alvast op
www.dar.nl/luiers. Op deze website
vind je meer informatie over de plekken waar je de gratis luierzakken haalt
en waar de containers staan. Namens
Dar alvast veel succes met scheiden.

Fleetwood Mac
tribute band
Op zaterdag 9 oktober geeft Mirage,
dè Fleetwood Mac tributeband, een
optreden in Fletcher HotelRestaurant Erica in Berg en Dal.
Mis deze fantastische show niet en
bestel
nu
uw
ticket
via
https://www.fletcherevents.nl/event/fle
etwood-mac-tribute-in-bergendal/.

Concerten bij 'Nieuw Begin’
Zondag 4 juli: Bluessum
Terug in de tijd met semi-akoestische blues voor alle jaargetijden.
Bluessum speelt authentieke jazzy basic blues met hier en
daar een schatplichtig nummer van een Europese of
Amerikaanse beroemdheid.
Er wordt gespeeld op een aangenaam geluidsvolume, waardoor de blues op en voor het podium optimaal tot zijn recht
komt. De nummers worden door blues veteraan Jan Prins
soms ingeleid met een historische anekdote of toelichting.
De band voelt zich overal thuis en zeker op het podium in de
weelderige beeldentuin van ‘Nieuw Begin’.
Jan Prins: Gitaar en zang, Marcel Gunsing: Drums, Kajo
Koolen: Bas en zang, Ron Awater: Gitaar en zang
Zondag 11 luli: PEBB
Oorspronkelijk was het de bedoeling van de 7 Nijmeegse
muzikanten die PEBB vormen een New Orleans funkbandje
te beginnen. Door de brede muzikale belangstelling van de
diverse bandleden waaierde het repertoire al gauw uit richting diverse andere muziekstijlen. Op het repertoire staan nu
onder andere stukken van the Crusaders, Grant Green, Lou
Donaldson, the Rebirth Brass Band en natuurlijk het onvergetelijke Snoopy van the Playboys. PEBB is daarmee een
onbeschrijflijke combinatie van funk, jazz, soul en whatever
de band en het publiek verder leuk vinden. Optredens van
PEBB kenmerken zich door dansbare nummers, weinig vaste
afspraken, dus veel improvisaties en vooral een aanstekelijk
spelplezier van de bandleden. Dat de band in de kelder van
de residentie van de trompettist repeteert verklaart natuurlijk
de naam: Paul Elshout’s Basement Band.

Bluessum

PEBB
Algemeen: Aanvang concerten: 15.00u Entree: €10,Omdat wij gebonden zijn aan een maximum aantal bezoekers is reserveren aanbevolen!
V.l.n.r Zeger Stappershoef, Wim Janssen en Hennie Driessen

Reserveren: sambom@hotmail.de

‘Nieuw Begin’, Zum Querdamm 67a
47559 Zyfflich Kranenburg. Tel: 0049 2826 918532
Info: https://www.nieuwbegin.de
FB: Nieuw Begin, open podium
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Harmonie K.N.A. Beek Slaatjes-Actie 3 juli
Zaterdag 3 juli 2021 houdt Harmonie
K.N.A. uit Beek voor de 9e keer haar
jaarlijkse zomer - Slaatjesactie.
Het aanbieden van muziekonderwijs op

de basisschool, de opleiding van eigen
jeugdige leerlingen en de aanschaf van
muziekinstrumenten, vergt behoorlijke
investeringen en om de drempel voor
leerlingen niet te hoog te maken, is

CAP Zomerfeesten
Manege de Maartenshoeve in
Ubbergen opent deze zomer haar deuren voor elk kind dat het leuk vindt om
met dieren om te gaan. De 26 paarden
die gedurende het jaar werken op de
manege zijn speciaal opgeleide paarden. Ze worden ingezet om mensen
met een beperking en kinderen met een
extra hulpvraag bij te staan in hun
fysieke en emotionele ontwikkeling.
Naast de paarden zijn er pony’s en veel
lieve kleine boerderijdieren die het
heerlijk vinden om vertroeteld te worden.
De CAP Zomerfeesten worden in de
eerste twee vakantieweken (van 19 tot
en met 29 juli) georganiseerd op de
werkdagen. CAP staat voor ‘Centra

deze bijdrage erg welkom!
Daarom komen de mensen van
Harmonie K.N.A. op zaterdag 3 juli in
Beek langs met de ambachtelijk
gemaakte slaatjes. Wij kunnen deze
voor U verzorgen in samenwerking met
slagerij Eef van Ginkel.
U betaalt € 4,- voor één overheerlijk
slaatje en voor € 11,- krijgt U er drie!
U kunt een bestelling plaatsen door
uiterlijk woensdag 30 juni te mailen
naar: KNA.slaatjesactie@gmail.com
of een briefje met Uw bestelling en
naam + adres in te leveren bij
Patrijsstraat 2 Beek.
Uw bestelling wordt op zaterdag 3 juli
tussen 9.00 en 12.00u tegen contante
betaling bij u afgeleverd door één van
onze leden.
Harmonie K.N.A. rekent op U!

Zin om mee te doen?
Meer informatie vind je op onze website. Daar kun je je ook inschrijven.
www.stichtingcap.nl

Muzieklessen
in Ooij
De Stichting Muziekopleiding Ooij
start in september weer met de
muzieklessen.
Voor leerlingen van groep 4 en 5 in het
basisonderwijs bestaat de mogelijkheid
om een introductiecursus van 2 jaar te
volgen, bestaande uit 1 ½ jaar blokfluitles, waarin de basis wordt gelegd,
gevolgd door ½ jaar introductielessen
riet- koper- en slagwerkinstrumenten.
De lessen worden gegeven door ervaren
enthousiaste muziekdocenten die goed
met kinderen van deze leeftijd kunnen
omgaan. De lessen worden gegeven op
basisschool “Op Weg” in Ooij en zijn
ook toegankelijk voor kinderen die niet
op basisschool “Op Weg” zitten.

Muzieklessen bij Fanfare
Wilhelmina weer succesvol
De
muzieklessen
bij
Fanfare
Wilhelmina in Groesbeek worden weer
op de normale manier gegeven. In de
afgelopen periode zijn de docenten, tot
volle tevredenheid van de leerlingen, er
in geslaagd om de muzieklessen, al of
niet digitaal, doorgang te laten vinden.
Dat dit goed gelukt is bleek jongsleden
zaterdag. 3 Leerlingen zijn geslaagd
op het door Fanfare Wilhelmina georganiseerde praktijkexamen. Op dit
praktijkexamen namen ook leerlingen
van onze zustervereniging in de
Gemeente Berg en Dal deel. De leerlingen werden door 2 examinatoren
getoetst op hun muzikale vaardigheden
voor de landelijk erkende diploma’s op
niveau A, B, C of D.
Amber Vergeer is geslaagd voor het
diploma A met Bugel, Liz de Ridder
voor het B-diploma met Trompet en
Lena Nieuwenhuis voor het B diploma
met Alt saxofoon.

leerlingen weer open. Heb je interesse
en wil je meer weten over de muzieklessen en de voordelen waarvan je
gebruik kunt maken als je de muzieklessen bij de vakdocenten van Fanfare
Wilhelmina volgt, stuur een mail naar
info@fanfarewilhelminagroesbeek.nl

Aanmelden voor muzieklessen weer
mogelijk
Omdat de Coronamaatregelen voor de
muzieklessen weer allemaal zijn opgeheven staat de inschrijving voor nieuwe
Lena Nieuwenhuis

Verder is voor iedereen de mogelijkheid om individueel les te krijgen in het
spelen op een koper- riet- of slagwerkinstrument. Deze lessen worden op
maandagmiddag of maandagavond
gegeven, en gaan alleen door bij voldoende deelname.
Heeft u of uw kind interesse ? Neem
contact met ons op, email muziekopleiding.ooij@gmail.com of bel Kees Rijk,
tel 06 13688763 of 024 3224833

Help! Hoe
begeleid ik mijn
puber de zomer
door?
Na een lange tijd van Corona-beperkingen gaat de samenleving in een snel
tempo open. De versoepelingen stelt
menig ouder ook voor de vraag: ‘Hoe
begeleid ik mijn puber de zomer door’?
Gaan de jongeren straks helemaal ‘los’
en hoe kunnen we ze hierin begeleiden? En hoe zorg je ervoor als ouder
dat je in gesprek blijft met je kind over
wat wel en niet kan? Dat is het thema
van de interactieve ouderavond die op 6
juli van 20.00 tot 21.15 uur wordt
gehouden. We gaan met verschillende
ouders en professionals in gesprek over
bijvoorbeeld het gebruik van alcohol,
de invloed van vrienden, veilig vrijen
en meer. De online bijeenkomst is vooral bedoeld voor alle ouders met thuiswonende pubers. De uitzending vindt
plaats via YouTube. Geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden via de website
https://ggdgz.nl/ouderavond-zomer.
Tijdens de interactieve ouderavond op
6 juli van 20.00 tot 21.15 uur gaan we
in gesprek over verschillende thema’s
zoals alcohol, invloeden van vrienden
en veilig vrijen. Deskundige begeleiders van de GGD geven tekst en uitleg.
In het laatste kwartier van de bijeenkomst is er de mogelijkheid om vragen
te stellen aan de sprekers. De bijeenkomst is bedoeld voor alle ouders met
pubers thuis en is via YouTube te volgen. Aanmelden kan via de website
https://ggdgz.nl/ouderavond-zomer.

Liz de Ridder

Amber Vergeer

Ligt er bij jou thuis speelgoed te verstoffen? Hoeft speelgoed wat jou
betreft niet altijd splinternieuw te zijn?
Zet dan 2 en 3 juli in je agenda! Dan is
er de Weggeef Pop up Store in het
Kulturhus Beek. Daar kun je speelgoed
brengen en halen (en nog veel meer!).
Wat kun je verwachten?

voor Aangepast Paardrijden’.
In kleine groepjes, onder professionele
begeleiding, gaan we elke (werk)dag
lekker spelen in het bos. Er worden van
allerlei activiteiten georganiseerd.
Onze paarden staan deze dagen centraal. We organiseren allerlei activiteiten een voltige les, een bosrit, parcours
in de bak, koetsritten of dierenverzorgingslessen. We gaan op speurtocht,
knutselen en doen spellen en klusjes op
de manege.

Weggeef Pop up Store in Beek

Voor allerlei vragen over de opvoeding
van het kind kun je ook de GroeiGids
app raadplegen. Hierin staan handige
tips voor elke levensfase van uw kind.

• Vrijdag 2 juli: tussen 13.30 uur en
15.30 uur inbrengen van tweedehands
speelgoed en (kinder)kleding. Locatie:
buurtkamercafé van het Kulturhus.
• Breng je op vrijdag speelgoed en/of
kleding in? Dan krijg je een bewijsje
waarmee je toegang krijgt tot het VIPuur op zaterdag. Je brengt natuurlijk
alleen maar speelgoed waar een ander
nog wat aan heeft (schoon/heel/compleet).
• Zaterdag 3 juli: Weggeef Pop Up
Store in het buurtkamercafé van het

Kulturhus. Heb je vrijdag een bewijsje
gekregen? Dan ben je zaterdag om
10.00 uur al welkom. Geen bewijsje?
Dan mag je om 11.00 uur komen winkelen.
• Entree Pop Up Store: 1 euro (vanaf 12
jaar). Kinderen alleen toegang onder
begeleiding.
• Er is o.a. ook een hoekje met tweedehands kleding en een kraampje met bijzondere merchandise van films.
• Altijd al een selfie willen maken in
een badje gevuld met knuffels? Ook dat
kan!
Kom zaterdag 3 juli lekker snuffelen in
onze Weggeef Pop Up Store: we zijn
geopend tot 12.00 uur. Iets leuks
gevonden? Dan is er gelegenheid om
een bijdrage te geven (in geld of
Ruilhusmunten). Hoeft niet, mag wel!
En let op: mondkapje hoeft niet meer,
maar houdt wél 1,5 meter afstand.

Mogelijk geen kermis in Millingen
De kermis in Millingen aan de Rijn
gaat mogelijk niet door dit jaar. De
kermis staat gepland van 24 tot en
met 27 juli. Hoewel er steeds meer
versoepelingen zijn op het gebied van
de coronaregels, gelden er nog steeds
strikte regels voor kermissen. De
gemeente en kermisorganisator
bekijken hoe de kermis toch door
kan gaan binnen de bestaande regelgeving en nemen later een definitief
besluit over het doorgaan van de kermis.
De Rijksoverheid versoepelt momenteel de coronaregels. Naar verwachting
mogen vanaf juli evenementen plaatsvinden, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Dit betekent voor de kermisorganisator dat hij verschillende maatregelen moet nemen die letterlijk en
figuurlijk voor zijn rekening komen.
Dit maakt het zeer lastig om toch een
kermis te organiseren in Millingen aan
de Rijn.
Welke regels moet de kermis aan voldoen?
Omdat er terrassen naast het kermisterrein in Millingen aan de Rijn liggen
moet het hele kermisterrein met hekken
afgezet worden. Het moet een afgesloten locatie met een aparte ingang en
uitgang zijn, met personeel dat toezicht
houdt. Op die manier kan de organisator grip houden op het aantal bezoekers. Eventueel kan de organisator werken met zogenoemde tijdssloten voor
bezoekers. De toegestane bezoekersaantallen zijn namelijk afhankelijk van
de grootte van het kermisterrein. Ook
vooraf reserveren en een gezondheidscheck stelt de Rijksoverheid als voorwaarden. Het maakt hierbij niet uit of

de kermis wordt georganiseerd met of
zonder
coronatoegangsbewijzen.
Andere voorwaarden zijn: er moeten
looproutes ingesteld worden en de 1,5
meter moet gegarandeerd zijn op het
hele terrein. Al deze extra faciliteiten,
materialen en het benodigde personeel
komen boven op de gebruikelijke kosten voor de organisatie van de kermis.
Is uitwijken naar een andere locatie/week mogelijk?
Het is geen optie om de kermis op een
later tijdstip te organiseren, wanneer er
mogelijk minder coronaregels gelden.
Er worden nu al heel veel kermissen in
Nederland verplaatst naar september.
Dat maakt dat er dan een piek ontstaat.
Dat betekent dat er dan te weinig
exploitanten/attracties zijn om de kermissen mee te vullen, geeft de organisator van de Millingse kermis aan. Een
andere locatie in Millingen aan de Rijn
is ook geen optie. Er is daar geen plein
dat groot genoeg is om makkelijk af te
zetten. Dus ook op een andere locatie
zou de organisator aan dezelfde (landelijke) regels moeten voldoen.
Wanneer komt er een definitief
besluit?
Eind juni weten de gemeente en kermisorganisator of de regels voor de kermis veranderen en wat dat betekent
voor de Millingse kermis.
Gaan andere kermissen in onze
gemeente door?
Verschillende kermissen in onze
gemeente worden altijd in het najaar
georganiseerd. Of deze door kunnen
gaan is nu nog niet bekend. Dat hangt
samen met de dan geldende coronaregels en de (aard van de) locatie.

Aanrijding Hubertusweg
Op het fietspad van de Sint
Hubertusweg nabij Beek zijn maandagmiddag 21 juni een fietser en een scooterrijdster met elkaar in botsing gekomen. De 16-jarige fietser uit Ooij raakte lichtgewond.
De scooter reed vanuit de richting Ooij
(rotonde) op het links van de weg gelegen fietspad. De fietser had er niet op
gerekend dat hij daar verkeer tegen
kwam. Een botsing volgde waarbij

beide voertuigen zwaar beschadigd
werden. De scooterrijdster uit
Groesbeek had zelf niet gezien dat er
rechts ook nog een fietspad lag, zo verklaarde ze.
Politie en ambulance waren aanwezig.
De gewonde fietser is door ambulancepersoneel ter plaatse onderzocht maar
hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
Foto: Henk Baron

C U LT U R E E L

Drek Pak Ow
zoekt
muzikanten
Het leukste dweilorkest van Groesbeek
is na de Lock-down weer begonnen met
repeteren. Drek Pak Ow is de enige
blaaskapel in Berg en Dal die al jarenlang acte de présence geeft tijdens de
Groesbeekse Carnavalsoptochten en
andere feestelijkheden. Het orkest is op
zoek naar enthousiaste muzikanten die
de verschillende blaassecties kunnen
versterken. Mensen die graag muziek
maken in een gezellig dweilorkest en
trombone, trompet of bariton spelen
zijn welkom om een keer mee te repeteren of te komen luisteren. Drek Pak
Ow repeteert op maandagavond van
half acht tot half tien in het gebouwtje
van de duivensportvereniging “De
Reisduif” naast sporthal Heuvelland in
Groesbeek.
Nadere informatie kan ingewonnen
worden bij Petra Janssen (06
20054832) of Tom Langen (06
51561985).

Hartkoor
Kekerdom zoekt
een enthousiaste
dirigent m/v
In september weer veilig gaan zingen
na de lange saaie Coronaperiode, daar
verheugden onze koorleden zich allemaal heel erg op.

Jubilarissen bij K.N.A.
Harmonie K.N.A. uit Beek is weer
begonnen met de repetities, buiten in de
fietsenstalling van het Kulturhus.
Wij hebben meteen van de gelegenheid
gebruikt gemaakt om onze jubilarissen

van dit jaar te huldigen.
Zij kregen van de voorzitter hun bondsspeldje en verenigingsspeld en natuurlijk een bos bloemen. Van harte gefeliciteerd allemaal.

Wij zijn een geliefd koor, dat
Nederlandstalige levensliederen zingt.
Met veel plezier zingen we wekelijks
met ongeveer 40 dames; onze koorrepetitie is op donderdagavond van 20.00
-22.00 uur in Kekerdom. Regelmatig
treden we op bij diverse festivals, op
podia en in verzorgingshuizen.
Het Hartkoor viert in 2022 haar 25jarig jubileum.
De dirigent(e) begeleidt het koor de ene
week op een keyboard, de andere week
is er muzikale begeleiding aanwezig
door accordeonisten.
Bent u enthousiast geworden en heeft u
zin om onze toekomstige dirigent(e) te
worden, dan nodigen we u uit te reageren voor 20 juli aanstaande per mail
naar de secretaris: wil.wies@hetnet.nl

Internationale pianorecitals in de
Historische Kerk aan de Groesbeek
Vorig jaar zijn deze door de coronapandemie helaas niet doorgegaan. Maar dit
jaar gaat het weer gebeuren.
Voor de Historische Kerk aan de
Groesbeek oftewel de Protestantse
Kerk aan de Kerkstraat 18 vinden deze
plaats op vrijdag 23 juli en zaterdag 24
juli.
Op vrijdag vinden we aan de vleugel:
Kirill Korsunenko uit Oekraïne. Hij zal
werken spelen van J. S. Bach en A.
Scriabin. Op zaterdag speelt Clara
Strobel uit België met werken van Fr.
Chopin.
Hoewel de concerten van een zeer
hoog, internationaal niveau zijn, is de
entree gratis. Na afloop zal wel worden
gevraagd een kleine bijdrage te doneren in het mandje.

Geslaagd muziekexamen
fanfarekorps Ons Genoegen
MILLINGEN. Op zaterdag 19 juni
behaalde onze trombonist Frank
Cronenberg zijn muziekdiploma C.
Samen met zijn docent Dick Bolt heeft
hij zich in de periode voorafgaand aan
het examen goed voorbereid.
Frank is geslaagd met een gemiddelde
van 8.3. Top!

Wil jij ook muziek leren maken?
Ons Genoegen start na de zomervakantie weer met muzieklessen.
Onze professionele leraren staan klaar
voor lessen aan leerlingen van alle leeftijden (ook volwassenen). Je bent van
harte welkom om een muziek of /slagwerkinstrument te leren bespelen bij
onze vereniging.

Kirill Korsunenko

Frank Cronenberg met zijn diploma
Informatie via
muziekmaakjezelf@gmail.com

Live muziek van Taste of Ruby
met een glas wijn in Groesbeek
De relaxte, muzikale drie-eenheid
Taste of Ruby uit Nijmegen speelt op
zondagmiddag 11 juli op het terras
van het Nederlands Wijnbouw
Centrum in Groesbeek. In het kader
van de nieuwe activiteit Art, Music &
Wine speelt de band vanaf 15.00 uur
met uitzicht op de wijngaarden van
Wijnhoeve De Colonjes.
Taste of Ruby speelt aangename
smooth jazz en soft-pop. Naast jazzklassiekers zijn nummers te horen van
onder andere Madeleine Peyroux,
Melody Gardot, Lhasa de Sela en
David Bowie. Het trio bestaat uit bassist Nels Busch (ex-Frank Boeijen),
zangeres Gaby Haerkens en gitarist
René Bogers.
De entree bedraagt € 9,50, maar dat is

Voor het eerst Internationale pianorecitals
in
de
Karl-LeisnerMariëndaalkapel
Tot nu toe vonden deze concerten
plaats in de kerk van Het Goddelijk
Hart van Jezus op De Horst. Deze zijn
verplaatst naar de Karl-LeisnerMariëndaalkapel aan de Stationsweg
9b te Groesbeek. Op maandag 26 juli
speelt Marija Tamkeviciute uit
Litouwen. Zij speelt werken van D.
Scarlatti; L. van Beethoven; Fr. Chopin
en F. Liszt.
Op dinsdag 27 juli speelt Nicolas
Absalom uit Groot-Brittannië met wer-

Op 15 juni werd Jochem Dahm uit Leuth 50 jaar. Jochem is
een fervent wielrenner/mountainbiker. Deze hobby beoefent
hij dan ook elk weekend. Zijn dagelijkse werkzaamheden
zijn bij de Infrascoop in Cuijk, waar hij uitvoerder is in de
wegenbouw.
Op de vooravond van zijn feestdag hadden zijn vrienden van
CV ’t Kliekske de tuin al versierd. Ze hadden twee grote

De Rozet

Marija Tamkeviciute
ken van J. S. Bach; L. van Beethoven;
C. Franck; C. Debussy en A. Berg.
Hoewel de concerten van een zeer
hoog, internationaal niveau zijn, is de
entree gratis. Na afloop zal wel worden
gevraagd een kleine bijdrage te doneren in het mandje.
Voor beide locaties:
De concerten beginnen om 20.00 uur
en duren exact één uur. De Protestantse
kerk en de Karl-Leisner-Mariëndaalkapel hebben een fantastische akoestiek.
Eindelijk, eindelijk heb u weer de
mogelijkheid om zo’n mooie concerten
live bij te wonen.
Voor nog meer informatie kunt u
terecht op de websites: www.musiksommer-cleve.eu en www.pianofestival-nrl.eu

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

Tentoonstelling in Persingen
Tentoonstelling beelden, schilderijen
en foto’s op 3 en 4 juli 2021 te
Persingen.
We zijn heel erg blij weer te mogen
exposeren!
U wordt van harte uitgenodigd voor
onze expositie in het prachtige kerkje te
Persingen op zaterdag 3 juli en zondag
4 juli van 11.00 tot 17.00 uur. Vanwege
de coronarichtlijnen zal er geen opening plaatsvinden.

Taste of Ruby
dan wel inclusief een goed glas
Groesbeekse wijn! Er zijn nog tickets
verkrijgbaar, maar vol=vol. Kijk hier
voor meer informatie en ticketverkoop:
https://nederlandswijnbouwcentrum.nl/
activiteit/art-music-wine-taste-of-rubyaangename-smooth-jazz/

Locatieeadres: Kerkje van Persingen,
Persingensestraat 7, Persingen (in de
Ooijpolder).
Voor nadere informatie: 06 42339401
in haar werk.
Ton Lotterman - Foto’s
Autodidact/ Fotografeert ruim 50 jaar.
De foto’s geven weer wat hij gezien
heeft, niets meer en niets minder. Er
wordt niet geregisseerd bij de opname,
ook wordt er later niets aan toegevoegd
of weggehaald.

Twee Abrahams in Leuth en Ooij
Jochem Dahm uit Leuth is 50 jaar
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Pianomuziek bij Euregio
Rijn-Waal Studentenfestival

V.l.n.r.: Toon de Jong (25 jaar), Jos Orval (50 jaar), Rembrandt de Witt (40 jaar)
en Gerrit Groothuijse (40 jaar).

Frank & Dick, gefeliciteerd namens
fanfarekorps Ons Genoegen.

Groot was dan ook de teleurstelling
toen we onverwacht vernamen, dat
onze sprankelende dirigente na 12 jaar
gaat stoppen bij ons koor. Ze heeft
ondertussen elders een vaste baan
gekregen.

29 juni 2021

poppen geplaatst waarmee duidelijk werd dat Jochem
Abraham werd. Wij wensen hem een heel sportief en gezond
leven toe als Abraham, samen met zijn vrouw Chantal en de
kinderen Joey en Demi.

Marc van den Brink uit Ooij, ook 50 jaar
Marc van den Brink uit Ooij is op 16 juni 50 jaar geworden
en daar hoorde natuurlijk een Abraham bij. En zodoende kon
niemand er aan voorbij gaan zonder aan hem te denken. Van
harte proficiat Marc.
Wim Lemmens - Beelden en schilderijen
Studeerde aan de Akademie Sint Joost
in Breda schilderkunst en monumentale vormgeving. Sinds 1976 werkt hij als
vrij beeldend kunstenaar. Zijn loopbaan
als kunstenaar is begonnen in een
natuursteenstudio in Italië.

Jochem Dahm poseert bij de Abrahams in zijn voortuin
Foto’s: Henk Baron

Beppie Lotterman – Schilderijen
Studeerde aan de kunstopleiding van de
Vrije Hoge School in Driebergen waarvan de laatste 2 jaar een specialisatie
schilderkunst. Sinds 1995 werkt zij als
vrij beeldend kunstenaar. Kleur en poëzie zijn belangrijke inspiratiebronnen

De kunstenaars zijn aangesloten bij
Kunststichting K26 te Oss
www.k26.nl

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

Rijwielhandel
Bruinewoud

Rob van Alst

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

Burgemeester Eĳckelhofstraat 1A | 6566 DR Millingen aan de Rĳn
(0481) 84 68 35
info@zorgwinkelmillingen.nl | www.zorgwinkelmillingen.nl

Brompton-dealer

Openingsaanbieding:
1 juli t/m 7 juli 10% korting op rollators
5 % korting op het overige assortiment

van Nijmegen en omstreken

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

Opening 1 juli 2021

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

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

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Actie
Horren in vele soorten
ACTIE
meten en montage gratis

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

www.duivelsberg.nl

Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.

Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

5
,9ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

NU BESTELLEN:

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

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

SENIOREN

Lies PouwelsenRutten overleden
Op woensdag
16 juni is Lies
PouwelsenRutten
uit
Ooij overleden. Ze werd
91 jaar.
Lies was al 17
jaar weduwe
van
The
Pouwelsen.
Lies overleed
4 maanden na
haar
broer
Frits. We wensen haar kinderen en
kleinkinderen alsmede de overige familie en vrienden heel veel sterkte bij het
verwerken van dit grote verlies.
Foto: Henk Baron

Snuffelmarkt
fanfarekorps
Ons Genoegen
MILLINGEN. Zondag 5 september
voor de 13de keer een Snuffelmarkt
rondom het verenigingsgebouw van
Fanfarekorps Ons Genoegen. Snuffelen
tussen leuke spulletjes in Millingen aan
de Rijn.
Een gezellige snuffelmarkt, gratis parkeren, lekker struinen langs de kramen
met spulletjes, mooie curiosa, boeken,
platen, kofferbakverkoop zolderopruimingen en vele andere verrassende
spullen, live muziek en voor ieder iets
te eten en te drinken. De snuffelmarkt is
vanaf 10.00 uur geopend tot 16.00 uur.
Dit alles vindt plaats op het buitenterrein van Fanfarekorps Ons Genoegen
Ons Genoegenpad 4, 6566 AZ in
Millingen aan de Rijn op zondag 5 september.
Ook kun jij je eigen spullen op deze
snuffelmarkt een tweede leven gunnen.
Zo maak je er een ander blij mee én heb
jij een extra zakcentje! Na het slenteren
langs de vele kramen even lekker bijkomen op het gezellige terras waar u een
kansje kunt wagen bij het Rad van
Fortuin.
Particulieren en bedrijven die spulletjes
te koop hebben krijgen de ruimte! De
entreeprijs bedraagt €1 pp (vanaf 12
jaar), Ons Genoegenpad 4, 6566 AZ
Millingen aan de Rijn
Nieuw dit jaar kofferbak verkoop
Verkoop vanuit de kofferbak (standplaats 10 euro).
Voor het huren van een kraam, welke
door ons kant-en-klaar wordt opgeleverd vragen wij 20 euro.

KBO Beek nieuws
Beste leden, lezers,
Donderdagmiddag 8 juli om 14.30 uur
is het dan eindelijk zo ver. Wij mogen
weer bij elkaar komen en dat gaan wij
dan ook doen in hotel `t Spijker.
Wel nog op anderhalve meter afstand
en een mondkapje waar die anderhalve
meter niet mogelijk is.
Ontvangen doen wij u met koffie en
gebak, naderhand nog een consumptie.
U kunt u voor deze middag opgeven tot
6 juli. Een telefoontje naar Gérard of
een briefje in de brievenbus is voldoende. Wij verwachten u.
Deze middag maken wij ook ons programma voor de zomermaanden
bekend. Een dezer dagen ontvangt u
onze nieuwsbrief, de volgende nieuwsbrief pas eind augustus. Dus leest u
goed de Rozet, wij houden u daarin van
al onze activiteiten op de hoogte en als
u iets wilt weten een telefoontje naar

Gérard en u krijgt uitleg.
Onze lijndansgroep is op zoek naar een
“DJ”, iemand die zorgt voor de muziek.
Draagt u onze lijnsdansgroep een warm
hart toe, laat het aan ons weten.
Onze Bewust Ouderen Fitness groep
verwelkomt graag nog enkele leden.
Heerlijk je lichaam en geest ontspannen op de maandagmiddag, je kunt er
de gehele week weer tegen. Nu proberen, kom om 16.45 uur naar de sporthal
in het Kulturhus Beek en doen mee.
Voor 20 euro per kalender jaar bent u
lid van de KBO Beek, u leest het goed
voor maar €20,= waarom treuzelen,
hier wilt u toch bij horen. Doe het nu en
geniet u van alles wat de KBO Beek u
iedere keer weer opnieuw biedt. O.a.
tien maal per jaar een Magazine met
onze nieuwbrief.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek. 024 3226377 voor alle
info.

Foto: René Hendriks

Uitvaart erevoorzitter
BUB Piet Cremers in Beek
Zaterdagmiddag vond de uitvaart plaats
van de onlangs overleden erevoorzitter
van schutterij BUB uit Beek plaats. Dit
gebeurde
met
schutterseer.
Voorafgaand aan de uitvaart werd Piet
Cremers herdacht in het Kulturhus in
Beek.
Deze bijeenkomst was via een livestre-

am te volgen en kan nu ook naderhand
bekeken worden.
Na de herdenkingsplechtigheid ging
het gezelschap te voet naar het kerkhof
op de Geest, waar Piet werd bijgezet.
Ze liepen via de Verbindingsweg, waar
zowel zijn geboortehuis als de plek
waar hij overleden is staan.

Op zondag 29 augustus vindt de
derde editie van de Snuffelroute
plaats. Geheel corona-proof zal dit
Millingse evenement op de laatste
zomervakantie-zondag plaatsvinden
van 11:00-16:00 uur. Vorig jaar
waren er geen evenementen mogelijk, maar we hopen dat iedereen zijn
spullen heeft opgeslagen om dit jaar
extra uit te pakken!
De Snuffelroute is een plaatselijke rommelmarkt. Zo plaatselijk zelfs, dat het
per adres gaat en niet per plaats. Dit
geeft het ook een zeer sociaal karakter,
want je ontmoet je kopers op je eigen
stoep, en een praatje is dan snel
gemaakt. Ook hebben we dit jaar voor
het eerst ook verenigingen die op één
adres hun spullen verkopen voor hun
eigen vereniging.
Opgeven voor het evenement kan via
www.snuffelroutemillingen.nl en kost
10 euro per adres. Dit gebruikt de organisatie voor de aankondiging, de zichtbaarheid, reclame en natuurlijk de routekaart. Op zondag 29 augustus zijn
alle adressen duidelijk herkenbaar en
kun je als bezoeker een papieren routekaart bij ze opvragen. Via de
Facebookpagina en de website is deze
kaart ook te vinden.
We roepen zoveel mogelijk buurten,
verenigingen en adressen op om mee te
doen. Vorige keer hadden we 111
adressen!
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Erelid Wim Kievits 75 jaar lid
van fanfarekorps Ons Genoegen
MILLINGEN.
Wim
Kievits is 75-jarig lid
van Fanfarekorps Ons
Genoegen. “Geweldig
om dat nog mee te
mogen maken”, aldus
de jubilaris. Op 15-jarige leeftijd in 1946 heeft
Wim zich aangemeld
als slagwerker bij Ons
Genoegen.
Prachtige herinneringen heeft hij aan zijn
muzikale carrière. Een
stukje geschiedenis vertellen over de afgelopen
75 jaar is aan Wim wel
toevertrouwd. De verhalen hoe het er vroeger
aan toe ging kan Wim
zich nog goed herinneren. De concoursen, inhalen van de
Indiëgangers, anekdotes, feestjes bij
Ons Genoegen en dirigent Frits Jakma
met zijn poepmars staan nog goed op
zijn netvlies.
Maar ook aan de caravalsoptochten
heeft Wim goede herinneringen. In
1966 werd voor het eerst een carnavalsoptocht gehouden verteld Wim, een initiatief van fanfarekorps Ons Genoegen,
carnavalsvereniging ‘De Deurdouwers’
bestond toen nog niet. Op de grote trom
slaan met een boerenkoolstronk in
plaats van een stok. Wim was altijd wel
in voor een geintje, als het stil was op
de repetitie, even een flinke slag geven
op de Grote trom en iedereen zat weer
op het puntje van zijn stoel.
Vernieuwingen
In de jaren ’50 –‘70 kwamen verschillende vernieuwingen tot stand. Het
repetitielokaal aan de Pastoor
Graatweg voldeed niet meer aan de
eisen. Een nieuwe ruimte werd
gebouwd door de leden zelf, waar tot
op de dag van vandaag nog steeds gerepeteerd wordt. Ook kregen de leden in
deze tijd een compleet uniform.
Voorheen werd burgerkleding gedragen. De tamboergroep werd een tamboerkorps, de opleiding werd door
beroepskrachten gegeven. Dit gaf al
snel goede resultaten. In die tijd werd

de fanfare ook toegankelijk voor vrouwen en zij waren vanaf 1969 ook welkom bij fanfarekorps Ons Genoegen.
Bingo’s
Bingo is meer dan alleen maar nummertjes opnoemen. "De mensen maken
vooraf en tussendoor gezellig een
praatje en Wim had altijd wel wat te
vertellen; het is een heel sociaal gebeuren". Wim was het gezicht van de
Bingo’s. Wim is een echte verenigingsman, hij heeft zich jarenlang op een
breed vlak zeer verdienstelijk gemaakt
voor veel verenigingen in Millingen
aan de Rijn. Dank aan zijn vrouw Thea,
die Wim menig uurtjes heeft moeten
delen. Wim volgt Ons Genoegen nog
steeds en is nog altijd samen met Thea
van de partij bij uitvoeringen en feestjes van Ons Genoegen.
Trouw lid
Wim was en is nog altijd een trouw lid
van fanfarekorps Ons Genoegen. Hij
heeft mede de basis gelegd voor een
opbloeiende vereniging. Ons Genoegen
is trots dat zij Wim hebben mogen huldigen voor maar liefst 75 jaren lidmaatschap.
Van harte gefeliciteerd Wim en op naar
de 80!
Fanfarekorps Ons Genoegen

In memoriam William Frank

Voor meer informatie Commissie
Snuffelmarkt, 06-23856270
snuffelmarktmillingen@gmail.com
Tot ziens op de snuffelmarkt!

Snuffelroute
Millingen
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Uitvaart Piet Cremers

Foto: Henk Baron

Vakantie Beweegtuin Millingen
Sportpark De Hove is gesloten van 9
juli tot 9 augustus, dus is dan ook de
beweegtuin dicht. Maar we verheugen
ons op de volgende periode, waarin we
waarschijnlijk weer volop aan de slag
kunnen, zonder mondkapjes en met een
lekker ‘putje’ koffie of thee (voor eigen
rekening) na het sporten.
De beweegtuin is er voor alle senioren
(van 50+ tot 100+) in Millingen en
omstreken. Onder leiding van vrijwillige coaches zijn we buiten een uurtje
sportief bezig, op het veld en met de
toestellen. Iedereen is welkom en kan
meedoen, het is niet prestatiegericht en
het kost niets.

De tijden zijn: woensdagmiddag van
14.30 – 15.30 en donderdagochtend
van 10.00 – 11.00 uur.
Het is nu nog niet bekend of we, bij
heel slecht weer, in de kantine mogen
sporten, zoals vóór de Corona periode.
De coaches wensen de deelnemers en
de nieuwkomers fijne vakantie en verheugen zich op een sportief, gezellig
samenzijn vanaf woensdag 11 augustus.
Eventuele info: SWOM, iedere werkdag van 09.00 – 11.00 uur. 0481431105; email SWOM@hetnet.nl

Het dierenweitje aan de
Gruttostraat in Beek
bestaat al sinds 1974 en
is heel lang onderhouden
door omwonenden van
de dierenweide. Toen zij
rond 2008 op zoek gingen naar een opvolger,
was daar William Frank.
Hij was nog maar net
met pensioen, kwam met
zijn echtgenote Toos
Frank wonen in een seniorenwoning
op
de
Koningsholster en had
veel ervaring met dierenweides. Onverschrokken nam hij het
onderhoud van de weide over en heeft
dat bijna 12 jaar lang 365 dagen per
jaar vol overgave gedaan. En het
klopt….hij ging nooit op vakantie. Zijn
vakantie was in Beek, in de wei.
In overleg met William hebben wij veel
vernieuwingen aangebracht om deze
mooie plek in Beek te behouden voor
de toekomst. In de jaren dat William
actief was voor onze weide, leek het
soms wel een klein paradijs; het onderhoud in en om de weide liet niets te
wensen over. Het zag er altijd spik en
span uit. William zorgde voor een rijkelijke hoeveelheid bloemen, veegde
zo schoon dat we wel eens tegen elkaar
zeiden: ‘Je kunt hier gerust op hoge
hakken naar de geiten’. William onderhield niet alleen de nieuwe kinderboerderij, maar ook de bankjes om de weide
heen werden door hem op tijd van een
laklaagje voorzien.
In zijn streven naar perfectie was hij
niet altijd even gemakkelijk voor anderen. Vaak kwam hij dan zijn hart luchten bij Wiel (voorzitter stichting
behoud dierenweide) en Gerda
Fleurkens. Na een kopje koffie ging hij
dan vaak goed gemutst weer verder. Hij
kon er dan weer tegen aan. 2018 was
een bijzonder jaar. Nadat veel van ons
gevogelte geveld werd door Herpes,
kwam een ware steuncampagne door
inwoners van Beek op gang. William

kreeg daardoor nieuwe diertjes en als
klap op de vuurpijl kreeg hij dat jaar als
eerste inwoner van de gemeente Berg
en Dal een gemeentelijke onderscheiding uit handen van burgemeester
Mark Slinkman voor 10 jaren trouwe
inzet voor de dierenweide. En in het
bijzijn van zijn lieve vrouw Toos en
hun twee zonen. William fluisterde de
burgemeester toen toe dat hij zo graag
en ooievaarsnest wilde voor de dierenweide. Een ook die kwam er.
Begin 2019 ging William wat betreft
gezondheid achteruit en had behandeling nodig. Hij vond het maar moeilijk
om het weitje, zijn passie, los te laten.
Toch kwam hij af en toe nog kijken en
wij bij hem. Dit jaar, uitgerekend op
Koningsdag, waren er dan eindelijk
twee ooievaars op het nest in de weide.
We gingen het hem gauw vertellen, we
lieten foto’s zien en hij schoot vol.
Eindelijk. Een mooie wens vervuld.
Lieve Toos, wij wensen jou en je kinderen/kleinkinderen veel kracht toe om
dit verlies te dragen. Wij zijn William
dankbaar voor wat hij heeft betekend
voor ’t Dierenweitje en voor de steun
die jij was voor hem.
Bestuur stichting behoud dierenweide
Wiel
Fleurkens,
Ellen
van
Broekhoven en Anneke Verkruisen
Foto: Henk Baron
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Arno's
Haarmode

Personeel
Gevraagd

Tel. 0481-433407

BERG EN DAL

VRIJWILLGERS GEZOCHT
LEUTH

HEB JIJ ALTIJD AL IETS VOOR HET DORP
WILLEN DOEN EN WIL JIJ 'DORPSE
ACTIVITEITEN' STEUNEN?
DAN IS DIT JOUW KANS WORDT
BARVRIJWILLIGER BIJ STICHTING TRAINGEL!
JE KRIJGT EEN VRIJWILLIGERSVERGOEDING
TAKEN:
Barpersoneel bij activiteiten als: jeu de
boules, darten, biljart en nog meer. Zowel
middagen, avonden, doordeweeks en
weekenden.

Interesse of vragen? Neem contact op:
Vriendenkringleuth@gmail.com

VACATURES
Het Afrika Museum in Berg en Dal heeft een groot en groen Museumpark en
een inspirerende collectie die in 4 wisselende tentoonstellingen aan het
publiek wordt getoond. Op deze unieke locatie zĳn vacatures voor hovenier en
gastheer/gastvrouw beschikbaar. Wil jĳ ons komen helpen onze bezoekers een
onvergetelĳke dag te bezorgen? Solliciteer dan snel!

ALLROUND
HOVENIER

GASTHEER/
GASTVROUW

Stuur ons dan je sollicitatiebrief
en je cv spoedig via de site van
Workable:
https://nmvw.workable.com.

Stuur ons dan je sollicitatiebrief
en je cv spoedig via de site van
Workable:
https://nmvw.workable.com.

Kandidaten worden na een briefselectie uitgenodigd voor een
eerste gespreksronde in de week
van 5 juli.

Kandidaten worden na een briefselectie uitgenodigd voor een
eerste gespreksronde in de week
van 12 juli.

Bezorger gezocht
voor De Rozet in Berg en Dal

Ook zijn we op zoek naar interieurverzorgsters/ers
voor aantal objecten in de regio Beek-Nijmegen
voor gemiddeld 10 uur per week.
Ervaring is een pre maar niet noodzakelijk.
Bij interesse bellen naar 06-44599521
of mailen naar info@aquanovus.nl

Wijk: tussen ± Val Monte, Stollenbergflats en Oude Kleefsebaan

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

Voor het bezorgen van medicijnen in Nijmegen
(Apotheken Beckers, Nijmegen-Oost en Pegasus)
zijn wij op zoek naar een nieuwe

BEZORGER

GROENEWOUD
tandprothetiek

Uw tandprotheticus voor Beek, Nijmegen en omgeving!

die ons team komen 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@pegasusapotheek.nl

VACATURE

Wij zijn op zoek naar
interieurverzorgsters/ers voor een object in Beek
Werktijden van maandag tot en met zaterdag
van 6.00 uur t/m 9.00uur ‘s ochtends.

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

www.klussief.nl

U kunt bij mij terecht voor:
- Reparatie en aanpassen van uw prothese (90% basisverzekering)
- Vernieuwen van uw prothese (75% basisverzekering)
- Klikgebit (83% basisverzekering)
- Second opinion
- Flexibele prothesen en frameprotheses
(alleen vergoeding uit AV-verzekering)

Uw kunstgebit is mijn zorg.
Marilyn Donker
Rijksstraatweg 171, Beek - Groenewoudseweg 60, Nijmegen

www.024kunstgebit.nl - 024-2022094
Telefonisch bereikbaar op ma / di / woe tussen 9.00 en 13.00

3 bezorgers gezocht
voor De Rozet in Groesbeek
Wijk: Tooropweg, Hobbemaweg, Mesdagweg, v.Ostadeweg, Jacob Marisweg
Wijk: Lievensweg - Van de Veldeweg
Wijk: tussen Mooksebaan, Knapheideweg, Baden Powellstraat,
Vlasrootweg en Herwendaalseweg

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

29 juni 2021

1

Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Gebruik altijd de website van de
gemeente!

■ Toeristische folder voor blinden en slechtzienden

Wilt u digitaal iets regelen met de
gemeente Berg en Dal? Doe dat
dan altijd via onze website
www.bergendal.nl! Dan weet u
zeker dat u echt contact heeft
met de gemeente. En betaalt u
nooit te veel voor onze producten en diensten.

Een uittreksel kost geen 40 euro
Er zijn ook bedrijven die aanbieden
om voor u een uittreksel aan te vragen. Doe dit niet. Als u een uittreksel aanvraagt via onze website
betaalt u ongeveer 8 euro. Als u dit
via een bedrijf doet betaalt u al snel
40 euro.

De gemeente Berg en Dal heeft
een nieuwe toeristische folder
voor blinden en slechtzienden. In
de folder staan de namen van 14
bezienswaardigheden in de
gemeente in grote letters en in
braille. Naast de namen staan
QR-codes die doorlinken naar
een audio-beschrijving van de
bezienswaardigheid.

Een afspraak maken kost niks
Er zijn websites die aanbieden om
iets voor u te regelen bij de
gemeente. Die websites vragen
daar geld voor. Bijvoorbeeld voor
het maken van een afspraak om uw
rijbewijs te verlengen. Dat is natuurlijk onzin. Want het maken van een
afspraak bij de gemeente kost niks.
Daar vragen wij geen geld voor.

Gebruik onze website of bel ons!
Let dus goed op als u iets nodig
heeft van de gemeente. Klik niet op
de eerste de beste link, maar ga
naar onze website
www.bergendal.nl. U kunt ons ook
bellen via ons algemene telefoonnummer 14 024. We helpen u
graag.

Op 18 juni overhandigde wethouder
Sylvia Fleuren een eerste exemplaar van de folder aan Wiel
Lenders
(directeur
Vrijheidsmuseum),
Jurgen
Wanders
(bestuurslid oogvereniging provincie Gelderland), en Stijntje van Enk,
Ad Scheepers en Jos Leenders
(WMO Adviesgroep Berg en Dal).
Sylvia Fleuren: “De folder geeft
slechtziende of blinde bezoekers
op een overzichtelijke manier infor-

matie over 14 bijzondere plekken in
onze gemeente. Zo kunnen zij zich
oriënteren waar ze naar toe willen.
Met het project Zorgeloos op
vakantie willen we iedereen de
kans geven om van onze mooie
gemeente te genieten. Met de folder bereiken we nu ook deze
groep.”
Gratis
rondleidingen
in
Vrijheidsmuseum
Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek
is één van de bezienswaardigheden in de folder. Ter gelegenheid
hiervan organiseert het museum
twee gratis rondleidingen voor blinden en slechtzienden. De rondleidingen vinden plaats als de coronaregels het weer toestaan. Meer
informatie hierover volgt via de
websites van de gemeente en het
Vrijheidsmuseum.

Directeur Wiel Lenders: “Het
Vrijheidsmuseum wil dat iedereen
zich welkom voelt en ons museum
kan bezoeken. Daarom hebben wij
ons aangesloten bij Ongehinderd.
Via Ongehinderd kregen we advies
voor verbeterpunten. We zijn erg
blij dat wij als beloning voor onze
inspanningen
binnenkort
het
Nederlands
Keurmerk
voor
Toegankelijkheid ontvangen.”
Waar is de folder verkrijgbaar?
De folders zijn gratis verkrijgbaar bij
de VVV-kantoren in Groesbeek en
Nijmegen. Daarnaast liggen ze om
in te kijken bij de 14 plekken zelf en
bij Muzieum in Nijmegen. Naast het
Vrijheidsmuseum staan onder
andere Wijndorp Groesbeek, de
Millingerwaard en amusementspark Tivoli in de folder.

■ Vanaf 1 juli haalt Dar luiers en incontinentiemateriaal gescheiden op
Vieze luiers, frisse winst
Goed nieuws! Vanaf 1 juli haalt Dar luiers en incontinentiemateriaal
gescheiden op. De gemeente Berg en Dal en Dar gaan samen met u
voor minder restafval. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval u overhoudt. U bepaalt zelf wanneer u uw volle luierzak naar de
luiercontainer brengt.
We winnen ook meer grondstoffen. Wist u bijvoorbeeld dat we samen met
ARN van uw luiers en incontinentiemateriaal nieuwe producten maken en
hier energie uit winnen? Hoezo vieze luiers? Frisse winst!
Gratis zakken voor luiers en incontinentiemateriaal
Voor het scheiden van luiers en incontinentiemateriaal heeft u speciale
luierzakken nodig. Op www.dar.nl/luiers staat waar u deze zakken kunt
halen. De speciale luierzakken zijn gratis.
Luiercontainers in de buurt
Volle luierzakken brengt u naar de speciale luiercontainer. Op
www.dar.nl/luiers ziet u waar de containers staan.
Meer informatie of vragen?
Kijk voor meer informatie alvast op www.dar.nl/luiers.

Overhandiging van de folder. V.l.n.r Sylvia Fleuren, Jos Leenders, Wiel Lenders, Jurgen Wanders, Stijntje van Enk en Ad
Scheepers

■ Samen voor een schone en veilige buurt
Zet afval alleen op de ophaaldag voor 7.30 uur buiten
Veel inwoners van onze gemeente zetten hun afval te vroeg buiten. Dit kan zorgen voor een rommelige omgeving, ongedierte en
onveilige situaties. We houden
uw buurt graag samen met u
schoon en fris. Zet uw afval daarom alleen op de ophaaldag voor
7.30 uur buiten.
En knoop bijvoorbeeld plastic+-zakken goed dicht. Haal uw container
na het legen ook weer op tijd binnen. Bedankt voor uw hulp. Zo zorgen we samen voor een schone en
veilige buurt.
Weten wanneer Dar uw afval
ophaalt?
Op www.dar.nl/afvalwijzer of in de

Dar app ziet u precies wanneer Dar
welk afval bij u thuis ophaalt. In de
app kunt u instellen dat u seintje

krijgt, wanneer u welk afval buiten
kunt zetten. Superhandig!

29 juni 2021

2

www.bergendal.nl

Mededelingen

■ Wat wilt u voor de Stekkenberg? Praat mee!

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

Inwoners van de Stekkenberg
weten zelf het beste wat goed is
in hun wijk en wat beter kan.
Waar tegels vervangen kunnen
worden door planten. Waar ruimte is voor een gezellige zitplek.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Colonel Ekmanstraat 4, realiseren erker (aanvraag)
▪ Elzenweg 22, bouw woning (aanvraag)
▪ Nieuwe Holleweg 12b, sloop drie gebouwen op terrein Kalorama
(aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 205C, plaatsen opbouw van twee verdiepingen
(verlengen beslistermijn)
▪ Rijksstraatweg 211, wijzigen gebruik van horecagelegenheid naar
appartementencomplex (aanvraag)
▪ Waterstraat 11, aanbrengen reclame (aanvraag)
Berg en Dal
▪ Bisschop Hamerlaan 11, plaatsen schuur en fietsenberging
(verlengen beslistermijn)
▪ Kon. Julianalaan 7, aanleggen zwembad (aanvraag)
▪ Oude Kleefsebaan 84 en 86, uitvoeren werkzaamheden in verband
met slopen (aanvraag)
▪ Zevenheuvelenweg 69a, kap twee dennenbomen (aanvraag)
Groesbeek
▪ Bosstraat 7, renoveren/verduurzamen dak door het plaatsen van
zonnepanelen (aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 43, herbouw potstal (verleend)
▪ Industrieweg 5 en 7, vervangen kozijnen en dak (verleend)
▪ Grafwegen 14, verbouwen/uitbreiden woning (verleend)
▪ Hulsbroek 17, wijzigen gevelindeling (aanvraag)
▪ Parklaan 263, aanbrengen van letters tegen de gevel van gebouw
Plataan (verleend)
▪ Siep 4, bouw bijgebouw (verlengen beslistermijn)
▪ Waldgraaf 12, vestigen hoveniersbedrijf als nevenactiviteit
(aanvraag)
▪ Wisselpad 4, verbouwen/uitbreiden woning (verleend)
Heilig Landstichting
▪ Meerwijkselaan 21, verbouwen woning (aanvraag)
▪ Petruslaan 22, renoveren villa (aanvraag)
Kekerdom
▪ Weverstraat 60, verplaatsen dubbele tuindeur en verwijderen
borstwering onder keukenraam (aanvraag)
Leuth
▪ Lieskes Wengs 10, bouw opslagloods (verleend)
▪ Pastoor van Tielstraat 64, aanpassen schutting (verleend)
Millingen aan de Rijn
▪ Burg. Hermsenstraat 119, vervangen kozijnen (verleend)
▪ Molenveld 26, uitbreiden bedrijfshal (aanvraag)
▪ Steenstraat 26, realiseren tijdelijke kook- en doucheplaats (aanvraag)
▪ Zeelandsestraat 22, realiseren B&B (aanvraag)
▪ Zeelandsestraat 34a, bouw bungalow (aanvraag)
▪ Zeelandsestraat 34a, tijdelijk plaatsen stacaravan (aanvraag)
Ooij
▪ Erlecomsedam 12a, bouw schuur (verleend)
▪ Goudwindestraat 25, aanleggen inrit (buiten behandeling stellen)
▪ Hezelstraat 12, funderingsherstel van woning (verlengen
beslistermijn)
▪ Kerkdijk 6, uitbreiden woning (verlengen beslistermijn)
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan telefonisch contact op met de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024 - 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke
Ordening en Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en
Dal via telefoonnummer 14 024.

Woont u op de Stekkenberg? Dan
willen we van u horen wat u wenst
voor de Stekkenberg. En wat u zelf
kunt doen om uw buurt te verbeteren.
Hoe gaan we dit doen?
Om erachter te komen wat u wenst
voor de Stekkenberg gebruiken we
een vragenlijst. Dit is de Leefplekmeter. Hierin staan bijvoorbeeld
vragen over spelen en ontspanning, meedoen en ontmoeten, verkeer en parkeren, natuur en wonen.
De gemeente gaat ook echt samen
met inwoners aan de slag in de
Stekkenberg. Dus doe mee!
Hoe kunt u meedoen?
Wilt
u
meedoen
met
de
Leefplekmeter? Vul deze dan in op
www.bergendal.nl/leefplekmeter.
Lukt het niet om de Leefplekmeter
via de website in te vullen? Bel dan
naar de gemeente Berg en Dal,
telefoon 14024. U krijgt de papieren
versie van de Leefplekmeter dan

per post thuisgestuurd. Of mail naar
stekkenberg@bergendal.nl.
Heeft u moeite met het invullen van

formulieren?
Dan
kan
de
Formulierenbrigade u helpen. Kijk
op
www.bergendal.nl/leefplekmeter.

■ 26 juni, Nationale Veteranendag
Door het coronavirus was het
programma van de Nationale
Veteranendag dit jaar anders. De
gemeente Berg en Dal verplaatst
de lokale Veteranendag naar
oktober. Op 26 juni wapperde wel
de Veteranenvlag bij het gemeentehuis.
Nederland bedankt ieder jaar de
veteranen die zijn ingezet in dienst
van de vrede, nu en in het verleden.
De Veteranendag is er voor erkenning en waardering van alle
Nederlandse
veteranen.
Het
Nationaal Comité Veteranendag
organiseerde zaterdag 26 juni een
aangepast programma. De grote
bijeenkomst op het Malieveld en
het defilé gingen niet door. Het aangepaste programma werd uitgezonden op NPO2.

biedt veteranen de gelegenheid om
samen herinneringen op te halen.
Om te spreken met anderen die
hetzelfde hebben doorgemaakt. Op
het programma staat een rondleiding door het geheel vernieuwde
Vrijheidsmuseum.
Veteranenvlag op 26 juni
De gemeente Berg en Dal wil toch

graag ook nu haar waardering en
erkenning voor de veteranen tonen.
Daarom liet de gemeente zaterdag
26 juni de veteranenvlag bij het
gemeentehuis wapperen.
Burgemeester Mark Slinkman verheugt zich op de Veteranendag in
oktober.

Activiteiten in Berg en Dal uitgesteld naar oktober
De gemeente Berg en Dal verplaatst de lokale Veteranendag
naar oktober. We verwachten dat
het in het najaar weer mogelijk is
om met meer mensen samen te
komen. De lokale Veteranendag

■ Spreekuur voor vragen over vergunningen en evenementen
Heeft u een vraag over vergunningen voor evenementen of horeca? Dan kunt u die vraag stellen tijdens het telefonisch spreekuur van Vergunningen,
elke werkdag tussen 10.00 en 11.00 uur. Bel daarvoor ons algemene telefoonnummer 14 024. Of
mail uw vraag naar vergunningen@bergendal.nl.
Met welke vragen kunt u terecht?
U kunt tijdens het spreekuur ook terecht met vragen
over andere vergunningen die binnen de APV
(Algemene Plaatselijk Verordening) vallen. In de APV
staan regels die te maken hebben met openbare orde
en veiligheid in de gemeente. U kunt dan denken aan
regels rond standplaatsen en collectes, maar bijvoorbeeld ook regels voor speelautomaten en loterijen/bingo’s.
Bouwvergunningen en kapvergunningen vallen niet

onder de APV. Daarvoor kunt u terecht bij de ODRN
(Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen) via telefoonnummer 024 751 77 00.
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■ Is uw organisatie klaar voor de WBTR?
De meeste verenigingen en
stichtingen in Nederland moeten
vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de
nieuwe Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen
(WBTR).
Verenigingen en stichtingen
moeten taken, bevoegdheden,
verplichtingen en aansprakelijkheid wettelijk vastleggen. Is uw
organisatie hier al aan begonnen? Meer informatie vindt u op
www.wbtr.nl.
Wat regelt de WBRT?
De Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen
(WBTR)
is
bedoeld om het bestuur en toezicht
van onder meer verenigingen en
stichtingen
te
verbeteren.
Verenigingen en stichtingen zijn
dan verplicht om dingen vast te leggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om:
▪ De positie en plichten van bestuursleden en toezichthouders.
▪ De
aansprakelijkheid
van
bestuursleden en toezichthouders.
▪ Financieel beleid en goedkeuring
van uitgaven.

▪ Regels over belangenverstrengeling.
▪ Procedures bij grote uitgaven of
investeringen.
Misbruik voorkomen
Het wettelijk vastleggen van taken,
bevoegdheden, verplichtingen en
aansprakelijkheid volgt op incidenten en wantoestanden bij grote
scholengemeenschappen, woningcorporaties en verenigingen. De
overheid wil met de wet voorkomen
dat wanbestuur, onverantwoordelijk
financieel beheer, zelfverrijking,
misbruik van posities en andere
ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.
Wat kunt u doen?
Als bestuurder is het belangrijk dat

u voor 1 juli 2021 de veranderingen
goed doorneemt, zodat u weet
welke regels er vanaf dat moment
gelden. De statuten hoeft u niet
voor 1 juli aan te passen.
Stichtingen en verenigingen hebben daarvoor nog vijf jaar de tijd.
Het is wel belangrijk om als
bestuurder nu al te kijken wat de
wet voor uw organisatie betekent
en wat er nodig is om aan de wet te
voldoen. Het is van belang dit te
bespreken in het bestuur.
Er is hulp
Misschien weet u niet goed wat u
moet doen of waar u moet beginnen. Gelukkig is er hulp in de vorm
van stappenplannen, checklists en
webinars. U vindt deze op de website www.wbtr.nl.
Bestuurders van sportverenigingen
kunnen het webinar dat NOC*NSF
op 3 december hierover organiseerde terugkijken via
https://webinar.academieportal.nl/
WBTR-webinar-sport.html.
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■ Gezocht: kantinebeheerder voor
sporthal Heuvelland
De huidige sporthalbeheerders
van sporthal Heuvelland stoppen
op 1 augustus. Daarom zijn we
op zoek naar nieuwe kantinebeheerder(s). De kantine kan paracommercieel worden uitgebaat
en moet gezelligheid bieden voor
verenigingen die in de sporthal
komen. De sociale functie van de
kantine is voor sporters erg
belangrijk.
Sporthal Heuvelland bestaat uit 2
hallen waar veel verenigingen
komen. Tijdens de spitstijden tussen 16.00 en 22.30 uur is het druk
met sporters. Ook in de weekenden
is de sporthal tussen oktober en
mei volop in gebruik van 9.00 uur
tot 19.00 uur. De kantine is ongeveer 100 m2 groot en is voorzien
van een keuken, een barruimte en
een vergaderruimte. De huidige
inventaris kan indien gewenst worden overgenomen.

Alleen sport ondersteunende
horeca-activiteiten
Voor de kantine is het alleen mogelijk sport ondersteunende horecaactiviteiten
te
organiseren.
Afhankelijk van de soort activiteit is
het mogelijk ook de sporthal te
huren.
Belangstelling?
De opbrengsten zijn volledig voor
de beheerder. U pacht de kantine
van de gemeente Berg en Dal.
Over de voorwaarden gaan we
graag met u in gesprek. We willen
dat het liefst begin juli doen. Als u
belangstelling heeft kunt u voor 5
juli 2021 een mail sturen aan of bellen met:
▪ Vincent Bicentini:
v.bicentini@bergendal.nl
of 06 - 22 39 55 48
▪ Carl te Riele:
c.t.riele@bergendal.nl
of 06 - 14 62 49 12

■ Uit de raad:
werken aan de toekomst van de gemeente Berg en Dal

De gemeenteraad van Berg en
Dal vergaderde digitaal op 17
juni 2021. Hieronder vertellen we
wat meer over twee onderwerpen
die op de agenda stonden.
Namelijk de herontwikkeling van
de Schoollocatie in Millingen en
de Omgevingsvisie.
Voordat de vergadering begon
werd Martijn Schmiermann (PvdA)
toegelaten als raadslid van de
gemeente Berg en Dal. Hij volgt
fractievoorzitter Lesley Albers tijdelijk op. Zij heeft zwangerschapsverlof en keert in oktober weer terug in
de raad.
Verder bouwen in Millingen aan
de Rijn
Vlakbij het centrum van Millingen
aan de Rijn, ligt de zogeheten
‘Schoollocatie’. Voor de herontwikkeling van deze locatie zijn in het
verleden al 2 fasen afgerond. De
gemeente wil nu verder met fase 3:
de bouw van 26 sociale huurwoningen voor senioren, waarvan drie
rolstoeltoegankelijke woningen. Het
CDA diende bij dit onderwerp een
wijziging op het voorstel (een
amendement) in. De fractie stelde
voor om mee te werken aan het
plan, maar wel onder voorwaarden.
Er moet meer aandacht zijn voor
onder andere de verkeersveiligheid, het participatietraject, de situering van het gebouw en de uitstraling. De raad ging hier mee
akkoord. De planning is dat er in
2022 met de bouw gestart kan worden en dat dit in 2023 klaar is.
Omgevingsvisie: hoe moet Berg
en Dal er in de toekomst uit zien?
De verwachting is dat de

Omgevingswet op 1 juli 2022 wordt
ingevoerd. Dit was aanvankelijk 1
januari 2022, maar de inwerkingtredingsdatum is onlangs verplaatst.
De Omge-vingswet vervangt 26
wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving (bijvoorbeeld
bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, natuur en erfgoed).
Iedere gemeente is verplicht om in
2025 een Omgevings-visie te hebben. Met een Omgevingsvisie
bepalen we samen hoe de
gemeente er in de toekomst uit
moet komen te zien. Een startnotitie is de eerste stap naar de
Omgevingsvisie. Hierin worden de
kaders (richtingen) voor de inhoud
en het proces gegeven. Zo wordt er
bijvoorbeeld gekeken hoe inwoners
bij dit hele proces betrokken kunnen worden. De raad ging unaniem
akkoord met de startnotitie. Via
twee
amendementen
vroeg
GroenLinks aandacht voor de
Euregio Rijn-Waal en toegankelijkheid in de openbare ruimte. Beide
amendementen werden met een
grote meerderheid aangenomen.

▪ Aankoop
perceel
aan
de
Derdebaan 7 in Groesbeek (voorheen militair terrein);
▪ Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Berg en Dal vastgesteld;
▪ Ingestemd met de jaarstukken
van de diverse gemeenschappelijke regelingen (bv. GGD, ODRN
en VRGZ).

Overige genomen besluiten
Tijdens de raadsvergadering zijn
verder de volgende besluiten genomen:

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met
griffie@bergendal.nl. De volgende
raadsvergadering is op 15 juli 2021

Aan het einde van de vergadering
werd Xander Bardie (46) uit Beek
benoemd tot carrousellid van
GroenLinks. Xander is als ZZP-er
werkzaam als trainer en coach
sociale en communicatieve vaardigheden.
Meer zien en lezen?
U kunt de raadsvergadering per
agendapunt
terugkijken
via
http://bergendal.raadsinformatie.nl.
Klik in de kalender op de vergadering. De vergaderstukken zijn ook
te vinden via de app Politiek Portaal
in de App Store. Kies voor ‘Berg en
Dal’. U kunt u ons ook volgen via
Twitter, Facebook en Instagram.

■ Subsidie voor klimaatprojecten
De gemeenten Berg en Dal,
Heumen, Nijmegen en West Maas
en
Waal
en
Waterschap
Rivierenland hebben samen een
subsidie van € 1,3 miljoen gekregen. De subsidie is van het Rijk
en bedoeld voor projecten waarmee de regio zich aanpast aan
het veranderende klimaat.
Door klimaatverandering krijgen we
vaker extreme regenbuien, langdurige droogte en hitte.
Bijdrage voor project Breedweg
Voor de gemeente Berg en Dal
betekent deze subsidie een bijdrage van € 785.000,-. Dit bedrag is
voor ‘Breedeweg maakt ruimte voor

water’. Met dit project pakken we
wateroverlast en verdroging in de
kern Breedeweg aan.
Klimaatregio Rijk van Maas en
Waal
In de regio Rijk van Maas en Waal
werken we samen om de effecten
van klimaatverandering te verminderen. We werken samen met 7
gemeenten, provincie, waterschap
en 21 andere partijen. We willen
samen (en ieder voor zich) werken
aan een klimaatbestendige en
waterrobuuste regio in 2035.
Kortom, een regio die bestand is
tegen de gevolgen van klimaatverandering.

■ Middag voor mantelzorgers
Op donderdag 15 juli is het eindelijk zover. Dan kunnen ook de
mantelzorgers er even tussenuit
om samen een praatje te maken
met lotgenoten. Alle mantelzorgers van de gemeente Berg en
Dal zijn dan van harte welkom in
het
Kulturhus
aan
de
Roerdompstraat 6 in Beek.
Programma
▪ 13:30 uur: zaal open
▪ 14:00 uur: welkom met koffie/thee
▪ 14:00 uur: presentatie over activiteiten en ondersteuning door
Mantelzorg Berg en Dal. Na de
presentatie kunt u vragen stellen
en vertellen over uw mantelzorg.
Miel Fransen, vrijwilliger, en
Hanneke Klievink, mantelzorgcoördinator Forte Welzijn zijn er
namens Mantelzorg Berg en Dal
▪ 15.30 uur: einde programma
Aanmelden
Wilt u graag komen? Meldt u dan
voor 9 juli aan via
info@mantelzorgbergendal.nl of via
085 - 040 60 66.
Start activiteiten
Mantelzorgtafels
Vanaf juni gaan in Groesbeek en

Millingen de mantelzorgtafels weer
open op de vaste momenten in de
maand.
Zomerlunch
Deze zomer staat er in augustus op
twee locaties een zomerlunch op
het programma. Lees meer hierover in de agenda op
www.mantelzorgbergendal.nl.
Uiteraard worden bij alle activiteiten
de coronamaatregelen in acht
genomen. Soms geldt er een maximum aantal deelnemers, aanmelden vooraf is verplicht.
Meer informatie
Meer informatie over Mantelzorg
Berg en Dal vindt u op
www.mantelzorgbergendal.nl.
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Geef uw mening over het nieuwe centrum in Groesbeek
Het centrum in Groesbeek wordt opgeknapt.
De gemeente wil graag weten wat u wilt voor het marktplein, het Dorpsplein en de Dorpsstraat en vraagt aan
inwoners wat zij belangrijk vinden. Hoeft er niet zoveel te
veranderen? Mag er meer groen komen? Minder parkeren?
Leuke bankjes? De gemeente hoort graag uw mening.

6. Als het plein wordt opgeknapt, wat moet er dan in
ieder geval blijven?

Laat weten wat u belangrijk vindt voor het centrum en vul
de enquête in!
Wethouder Sylvia Fleuren: “Samen met onze inwoners,
ondernemers en anderen maken we een keuze voor een
eigentijds, aantrekkelijk centrum. Het centrum van
Groesbeek moet een plek worden waar je trots op kunt
zijn, met voor elk wat wils”.

7. Op welke wijze maakt u gebruikt van het plein?
Meerdere antwoorden mogelijk
F Parkeren
F Winkelen
F Evenementen (kermis, carnaval, etc)
F Bezoek horeca
F Anders, namelijk ...

Uw ingevulde enquête kunt u voor 17 juli 2021 sturen naar
onderstaand antwoordnummer. Een postzegel plakken
hoeft niet.
Opiniepijlers
Antwoordnummer 8002
6996 ZX Drempt
8. Hoe komt u naar het plein?
Meerdere antwoorden mogelijk
F Auto
F Fiets
F Lopend
F Openbaar vervoer
F Anders, namelijk ...

U kunt deze enquête ook digitaal invullen op
www.samenbergendal.nl.
Dat kan t/m 17 juli.

10. Stelling: Ik kom graag met de fiets naar het centrum.
F Ja, omdat ...
F Nee, omdat ...

11. Stelling: automobilisten houden rekening met fietsers.
F Mee eens
F Niet mee eens
F Geen mening
12. U kunt hier eventueel een toelichting geven op de
vorige vraag:

13. Stelling: fietsers en automobilisten houden rekening
met voetgangers.
F Mee eens
F Niet mee eens
F Geen mening
14. U kunt hier eventueel een toelichting geven op de
vorige vraag:

Op deze website vindt u veel extra informatie
(ook filmpjes) over de drie ontwerpen
voor het Marktplein.

Kerk
straa
t

Dorpsplein

9. Noemt u dit plein het marktplein of gebruikt u een
andere naam?
F Ja, dat is het marktplein
F Nee, wij noemen dit plein het ...

15. Wat zou u er van vinden als fietsers en voetgangers
voorrang hebben als ze ter hoogte van het marktplein
de Dorpsstraat oversteken?

Bellevue

U kunt ook bij de informatiebus op het marktplein in
Groesbeek van 7 juli t/m 10 juli (10-16 uur) uw mening geven.
U kunt daar ook de ingevulde enquête inleveren en foto’s
bekijken van het plein door de jaren heen.

fietspad

sple

in

Marktplein

Pompweg

Geef uw mening over het marktplein
1. Welk cijfer zou u het plein geven?
F1

F2

F3

F4

F5

Onder de ontwerpen staat een korte toelichting.
We willen graag van u weten wat u van elk ontwerp vindt.
Daarom stellen we bij elk ontwerp een paar vragen.

n

tr
ses
ok
o
M

We hebben voor het marktplein drie inspiratie-ontwerpen
gemaakt. De ontwerpen ziet u hieronder en op de andere
pagina.

a
rla
oo
Sp

Dorp

Dor
psst
raat

marktplein

F6

F7

F8

F9

F 10

2. Waarom geeft u dit cijfer?

Ontwerp
Het Plein

1

• Automobilisten, fietsers en voetgangers
zijn gelijkwaardig.
• Ze moeten goed
opletten op elkaar bij
het oversteken van de
Dorpsstraat ter hoogte
van het marktplein.
• Belijning en verkeersborden ontbreken.
• Automobilist ervaart
dat hij minder hard kan
rijden.
• Gebruikers ervaren
een groot stenig plein.

3. Wat zou er moeten gebeuren voor een hoger cijfer?

16. Wat vindt u van dit ontwerp? We noemen enkele
kenmerken, u kunt aangeven wat u daarvan vindt.

4. Hoe vaak komt u op het plein?
F Dagelijks
F Wekelijks
F Een paar keer per maand
F Heel soms
5. Heeft u een bijzondere herinnering aan het plein?
Bijzondere herinneringen, heeft u er een band mee,
anekdote

• Automobilisten, fietsers en voetgangers zijn gelijkwaardig
F dit vind ik minder goed

F dit vind ik goed

• Belijning en verkeersborden ontbreken
F dit vind ik minder goed

F dit vind ik goed

• Automobilisten ervaren dat ze minder hard kunnen
rijden
F dit vind ik goed
F dit vind ik minder goed
• Het plein blijft een groot stenig plein
F dit vind ik minder goed

F dit vind ik goed

17. Als u het ontwerp bekijkt, wat bevalt u dan goed?
Wat bevalt u minder goed?

5

www.bergendal.nl

Ontwerp
De Groene
Verbinding
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29. U kunt hier eventueel een toelichting geven op de
vorige vraag:

• Met borden en
belijning is duidelijk
aangegeven wie waar
voorrang heeft.
• Automobilisten
moeten ter hoogte
van de groene druppel
voorrang geven aan
overstekende fietsers
en voetgangers.

30. Is een andere locatie voor de weekmarkt beter?
Welke locatie?

31. Welk cijfer zou u de weekmarkt geven?
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F 10

32. Waarom dit cijfer?
Wat vindt u goed? Wat mist u?
19. Als u het ontwerp bekijkt, wat bevalt u dan goed?
Wat bevalt u minder goed?

18. Wat vindt u van dit ontwerp? We noemen enkele
kenmerken, u kunt aangeven wat u daarvan vindt.
• Met borden en belijning wordt aangegeven wie waar
voorrang heeft
F dit vind ik goed
F dit vind ik minder goed

33. Als u de verblijfsfunctie wilt versterken waar denkt u
dan aan? Meerdere antwoorden mogelijk
F Meer bankjes
F Een pauzeplek voor fietsers en wandelaars
F Informatieborden
F Kiosk
F Terrassen
F Ik vind het prima zoals het nu is
F Anders, namelijk

• Fietsers en voetgangers hebben voorrang op het
fietspad (witte lijn op foto linksboven)
F dit vind ik goed
F dit vind ik minder goed

Ontwerp
Het Park

3

34. Het plein is nu vooral ingericht voor volwassenen.
Ziet u ruimte voor activiteiten voor jongeren?
F Nee, dat lijkt me niet nodig
F Ja, dat lijkt me wel wat. Ik denk aan ...

• Fietsers, automobilist
en voetgangers komen
elkaar tegen in het
park.
• Automobilist rijdt over
het plein.
• Met borden en
belijning is duidelijk
aangegeven wie waar
voorrang heeft.
• Gebruikers ervaren
een park met meer
groen dan stenen.

We willen ook de Dorpsstraat aanpassen. We hopen dat
automobilisten zich dan beter aan de snelheid houden.

20. Wat vindt u van dit ontwerp? We noemen enkele
kenmerken, u kunt aangeven wat u daarvan vindt.

• Gebruikers ervaren een park met meer groen dan stenen
F dit vind ik goed
F dit vind ik minder goed

• Fietsers, voetgangers en automobilisten komen elkaar
tegen in het park
F dit vind ik goed
F dit vind ik minder goed

21. Als u het ontwerp bekijkt, wat bevalt u dan goed?
Wat bevalt u minder goed?

35. Stelling: op de Dorpsstraat houden automobilisten
zich meestal aan de snelheid.
F Daar ben ik het mee eens
F Daar ben ik het niet mee eens
36. Moeten we zorgen dat automobilisten zachter rijden
op de Dorpsstraat? Is dat nodig?
(1 = niet nodig, 10= heel hard nodig.)
F1

• Automobilisten rijden over het plein
F dit vind ik goed
F dit vind ik minder goed

F1

22. Wat zijn voor u de belangrijkste functies voor het plein?
Vink alstublieft drie functies aan.
F Parkeren
F Een plek in het dorp voor ontmoeting
F Toerisme
F Plek voor horeca (terrassen)
F Markt
F Evenementen (kermis, carnaval, etc)
23. Hoe belangrijk vindt u groen op het plein?
Kunt u dat in een cijfer uitdrukken?
F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F 10

37. Naast het marktplein wil de gemeente ook het
Dorpsplein aanpakken.
Welk cijfer zou u geven aan het Dorpsplein?
(denk bijvoorbeeld aan uitstraling, functie van het plein,
inrichting, groen.)

• Met borden en belijning is aangegeven wie waar
voorrang heeft
F dit vind ik goed
F dit vind ik minder goed

F1

F2

F 10

24. Wat voor soort groen ziet u het liefst op het plein?
Meerdere antwoorden mogelijk
F Struiken
F Gras
F Bomen
F Bloemen
F Natuurlijke uitstraling
F Strak aangelegd en goed te onderhouden
F Anders, namelijk

25. Welk soort verharding ziet u het liefst op het plein?
F Betontegels
F Klinkers
F Natuursteen
F Anders, namelijk ...

26. Ziet u shared space als een oplossing voor het verkeer
op en bij het plein?
Bij shared space wordt de straat gedeeld door voetgangers, fietsers en automobilisten zonder duidelijke
route of bebording. Hierdoor houden alle deelnemers in
het verkeer meer rekening met elkaar en dat is - blijkt uit
onderzoek - veiliger.
F Ja, dat lijkt me wel wat
F Nee, dat lijkt me niets
27. Hoe belangrijk vindt u parkeren op het plein?
F Niet belangrijk
F Er moeten wel parkeerplaatsen blijven maar andere
functies vind ik ook belangrijk
F Parkeren moet de belangrijkste functie blijven

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F 10

38. Wat kan er beter aan het Dorpsplein?

39. Bent u ooit ergens op een plein geweest waarvan u
dacht: dit is mooi!
Wat vond u zo mooi aan dat plein? En zou dat hier ook
passen?

40. Welke vraag zijn we vergeten te stellen?
En wat is dan uw antwoord?

28. Vindt u de plek van de weekmarkt goed?
F Ja
F Nee

Deze rubriek is samengesteld door de gemeente Berg en Dal en is de enige officiële bijdrage van de gemeente aan dit blad.
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Charlotte en Don liet tegels ophalen door Operatie Steenbreek Breedeweg

Rijplaten voor transport
zandinstallatie in Millingen

‘In versteende tuin kan ik mijn ei niet kwijt’
ze lachend.
Enthousiast
Ze is enthousiast over de tegelophaaldienst van Operatie Steenbreek
Breedeweg. “Het werkte heel makkelijk. Ik ben naar de website gegaan en
heb vervolgens een mailtje gestuurd
naar steenbreek.breedeweg@debastei.nl. Daar kwam vrij vlot een heel
enthousiaste reactie op terug. Ik vind
het een mooie campagne en denk echt
dat het verschil kan maken voor
Breedeweg. Ik raad het iedereen aan:
laat deze kans die de gemeente biedt
niet schieten!”
www.steenbreekbreedeweg.nl
Don Kersten en Charlotte Ruijs voor hun woning
Charlotte Ruijs (29) en haar vriend
Don Kersten (33) vielen vorig jaar
als een blok voor hun huis in
Breedeweg. Maar die tuin…
Rondom de woning lagen stenen,
grind en kunstgras. Zoveel dat het
niet lukte alles in één dag eruit te
halen. Zelfs niet met hulp van vrienden en familie. De container die ze
via Operatie Steenbreek lieten
komen, was dan ook snel gevuld.
Eind vorig jaar verhuisde Charlotte
Ruijs samen met haar vriend vanuit
Groesbeek naar Breedeweg. Van de
wateroverlast en verdroging in het dorp
wist ze niet. “Ik las het in de Bruuks.”
In het meinummer van het dorpsblad
stond een artikel over de veertig maatregelen waarmee de gemeente Berg en
Dal en Waterschap Rivierenland de
situatie in Breedeweg aan willen pakken. Een van die maatregelen is
Operatie Steenbreek Breedeweg met
gratis tuinadvies en tegelophaaldienst
voor inwoners die hun tuin willen vergroenen.
Vlinders, bijen en vogels
Charlotte en Don hadden al plannen
om hun tuin te vergroenen. Er ligt zelfs
al een professioneel ontwerp voor de
grond rondom hun huis. Charlotte: “Ik
ben gek op tuinieren. Een tuin met
steen, grind en kunstgras, daar kan ik
mijn ei niet in kwijt. Ik wil een tuin
waar ik lekker met mijn vingers in de

Op 17 juni zijn bij de K3 in Millingen aan de Rijn, bij de C.R Waiboerweg, de laatste rijplaten gelegd. Op 18 juni begonnen ze met het transport van de installatie via
het water naar Gendt.
Foto: Jurgen Knoop

Foto: David van Haren

Stippelmot pakt
bomen in

grond kan zitten, waar vlinders en bijen
vliegen en waar vogels zijn. Ik vond het
fijn te lezen dat het in lijn is met waar
de gemeente naar op zoek is.”
Extra planten
Dat ze met hun vergroeningsactie bijdragen aan de aanpak van wateroverlast, noemt Charlotte mooi meegenomen. “Voor ons is de gratis tegelophaaldienst vooral een steuntje in de rug
om met het vrijgekomen budget nog
wat extra planten neer te zetten. Ik vind
het een ontzettend goed initiatief, want
ik zie best wel veel bestrate tuinen in
Breedeweg. Ik ben écht voor groene
tuinen. In mijn geval niet per se vanwege het probleem van wateroverlast in
Breedeweg, want dat kende ik niet,
maar wel vanwege de insecten en de
uitstraling.”

Verscheidende bomen in het natuurgebied de Geldersepoort zijn 'versierd'
door de stippelmot. Dit kleine rupsje
pakt hele bomen in. Het lijkt wel of er
een net overheen hangt. Het werk van
de stippelmot is ongevaarlijk voor
bomen, maar het ziet er toch een beetje
luguber uit.
Foto: Jan Leijn

Tuin op de schop
Op zaterdag 12 juni was het zover: de
tuin ging op de schop en de container
van de tegelophaaldienst stond op de
stoep. Gelukkig hoefden Charlotte en
Don de klus niet alleen te klaren, drie
landmachtcollega’s en een broer van
Don schoten het stel te hulp.
Samen haalden ze maar liefst 120 m2
stenen, 20 m2 grind en 40m2 kunstgras
uit de tuin. Nou ja, bijna dan, want een
klein stukje ligt er nog in. “Dat gaan we
zelf proberen”, vertelt Charlotte. “Of
we schakelen de hovenier in”, bekent

en dan over het water verder.....
Vorige week is het materieel, dat bij de K3 in de Millingerwaard stond, afgebroken en over het water vervoerd naar de Gendtsewaard, aan de overkant van de
Waal. K3 heeft de laatste jaren zand uit de Millingerwaard gehaald en er een mooi
natuurgebied van gemaakt.

Vervoer materieel van K3 over water

Foto: Onno Swart

Nog steeds overal klaprozen
Het is een goed jaar voor de klaproos. Dit sierlijke onkruid is overal te zien. Ook
hier, langs de Ooysedijk in het Ooijse Schependom.
Foto: Henk Baron

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

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

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

Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

Gratis SDE aanvraag

ZONNEPANELEN VOOR DE AGRARISCHE SECTOR, RETAIL EN INDUSTRIE

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Inval-bezorgers
gezocht voor de
zomervakantie
voor De Rozet in

alle dorpen

zeker voor de uitgave van 27 juli

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

WWW.ARIENSSOLAR.NL

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

Zwarte Stern heeft jongen

Papavers in bloei in Erlecom

Bloemrijke akkerranden
In de gemeente Berg en Dal zijn op verschillende plaatsen in de omgeving van
Groesbeek/Horst/Breedeweg
en
Leuth/Millingen bloemrijke akkerranden ingezaaid. Ze zijn ingezaaid met
Eenkoorn, een 'oergraan', en akkerkruiden van Biodivers. Deze kruiden
komen inmiddels vrijwel allemaal heel
mooi op tussen deze oude graansoort.
Het eerste kruid wat tot bloei komt is de
blauw-paarsbloeiende Phacelia, die uit
eigen zaad van vorig jaar is opgekomen. Kom je er langs en heb je een
prachtige foto die je wil delen op facebook? Tag dan @Ploegdriever en
@Gemeente Berg en Dal, dan kan
iedereen meegenieten.

Het broeden van De Zwarte Sternen in de Ooijpolder is succesvol geweest. De
ouders vliegen af en aan om de hongerige kuikens te voeden. Foto: Wim Sanders

Langs de Erlecomsedam in Erlecom staan de roze papavers volop in bloei. Het
mooie weer van de laatste tijd heeft er voor gezorgd dat ze allemaal snel in bloei
zijn geraakt. Als een rode loper strekt het zich naast de dijk uit. Foto: Henk Baron

Jakobskruiskruid
De komende weken zullen medewerkers van de Ploegdriever te vinden zijn
langs de dijken tussen Millingen en
Nijmegen, waar zij het voor vee giftige
Jakobskruiskruid
verwijderen.
Hierdoor kan het maaisel gebruikt worden als kruidenrijk hooi voor boeren en
particulieren in de omgeving.
Dijken maaien
De Ploegdriever zal de komende vijf
jaar wederom de zorg voor het
(maai)beheer van de dijken op zich
nemen en zich middels maatwerk blijven inzetten voor een (nog) mooiere,
bloem- en insectenrijkere dijk. Dit jaar
zal er ook wat vroeger gemaaid worden
dan in andere jaren. Dit heeft twee
redenen: enerzijds zodat de vegetatie
geschikter wordt voor kruidenontwikkeling omdat daar dan meer ruimte
voor ontstaat en anderzijds voor een
meer gespreide bloei, waardoor een
langere bloeiboog ontstaat - goed voor
de insecten en leuk voor ons om naar te
kijken! Op kleinere, moeilijk bemaaibare delen worden hiervoor schapen
ingezet.
Bermen maaien
Enige tijd geleden (al zou je het nu op
sommige plekken al bijna niet meer
zeggen) zijn de bergen in de Gemeente
Berg en Dal gemaaid. Medewerkers
van de Ploegdriever zijn in de weken
daarvoor bezig geweest met het opruimen van het zwerfafval in de gemeentelijke bermen en aangrenzende sloten.
Hierdoor wordt niet alleen de omgeving een stuk schoner, maar kon het
maaisel ook direct worden afgevoerd
zodat er schone bokashi van kan worden gemaakt. In het Japans betekent dit
goed gefermenteerd organisch materiaal, wat betekent dat het ingezet kan
worden als plantenvoeding en om het
bodemleven en de structuur van de
bodem te verbeteren. Dit fermentatieproces wordt ter plaatse uitgevoerd bij
de boeren die deze bokashi willen
gebruiken. Op deze manier creëren we
een betere bodem terwijl de zichtbaarheid op de wegen goed blijft.
Meer weten?
Wil je meer weten over de
Ploegdriever, mooie foto’s zien en
regelmatige updates over de projecten
waarbij wij betrokken zijn? Kijk dan op
facebook bij Ploegdriever of op website: www.ploegdriever.nl.

Landelijke tuinvlindertelling –
dertiende editie
Op zaterdag 3 juli begint de
Landelijke Tuinvlindertelling. Deze
telling wordt dit jaar voor de 13e
keer door De Vlinderstichting georganiseerd. Iedereen met een tuin of
een balkon kan meedoen via
www.vlindermee.nl. Eén keer tellen
is al voldoende! Vorig jaar werd de
atalanta het meest gezien. Welke
vlinder wordt dat dit jaar?

Ooievaar geringd in Millingen
Op donderdag 24 juni zijn de jonge
ooievaars in Kekerdom en Millingen
aan de Rijn geringd door Holmer Vonk.
Vogels worden voorzien van een ring
voor onderzoek. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn de overlevingskansen
van vogels, hoe oud vogels kunnen
worden en waar ze naartoe trekken.
Wanneer een vogel een ring krijgt
omgelegd, worden er verschillende
gegevens verzameld. Er wordt gekeken
hoe oud de vogel is, hoe groot de vogel
is en in welke conditie de vogel verkeert. Wordt een geringde vogel later
teruggevonden, dan worden de gegevens geanalyseerd en kunnen er conclusies worden getrokken. Het ringonderzoek wordt over het algemeen geregeld door het Vogeltrekstation en
Sovon. Voor het ringen moeten de jongen uit het nest worden gehaald. Dit
schaadt overigens het nest niet. De

oude vogels houden tijdens het ringen
toezicht vanuit de lucht of dak en keren
na het ringen snel terug op hun nest. In
de Ooijpolder staan inmiddels op veel
plaatsen nesten waarin ooievaars jongen groot brengen. Holmer Vonk,
gecertificeerd
vogelringer
uit
Doesburg, neemt elk jaar de gelegenheid om de jongen uit het nest in
Kekerdom en Millingen te ringen.
Hiervoor was hij donderdagavond in de
polder. Beide nesten zijn voor hem
makkelijk toegankelijk met een ladder.
Met hulp van enkele vrijwilligers werden in het Kekerdomse nest 2 en in
Millingen bij de familie Gesthuizen in
de tuin, 1 jonge ooievaar geringd.
Door een defect cameraschijfje zijn er
geen foto’s van Kekerdom.
Op de foto de Millingse ooievaar.
Foto: Tonnie Hol (BD1 Media)

GROESBEEK. Ook in de zomermaanden gaat de maandelijkse meditatieve
‘Wandeling met Aandacht’ door. Op
woensdag 30 juni start de wandeling
om 9.45 uur bij de Protestantse Kerk,
Kerkstraat 18 te Groesbeek. Aan het
begin wordt een gedicht voorgelezen
met als thema: vreugde. De natuur kan
ons vreugde geven en ook de mensen
met wie we in de natuur wandelen. Een
mooi thema om over te mijmeren tijdens het eerste half uur in stilte. Wat

maakt je blij? Waarvan
gaan je ogen glimmen?
Wat zijn de zonnestalen in je leven?
Er wordt een uur
gewandeld in een rustig tempo. Het eerste
half uur dus in stilte,
het tweede half uur
kunnen gedachtes met
elkaar gedeeld worden.
Rond 11.00 uur wordt
met het aansteken van
een kaarsje in de kerk
de wandeling afgesloten. Tijdens het wandelen nemen we de dan
geldende coronamaatregelen in acht en
is er na afloop weer buiten een kopje
koffie/thee. De wandeling wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken
van Groesbeek, er zijn geen kosten aan
verbonden en iedereen is welkom. Ria
Hopman en Jannie Bakker begeleiden
de wandeling.
Opgave is wel nodig en kan per mail:
riahopman@xs4all.nl, maar mocht u
geen toegang tot internet hebben, kan
het ook telefonisch: 0243976154

Nieuw informatiebord bij
rustplaats Duffeltdijk in Leuth
Langs de Duffeltdijk in
Leuth is onlangs een
nieuw informatiebord
geplaatst. Hierop staat
het groots uitzicht van
het
rivierpanorama
over de Erlecomsche
Waard
richting
Kaliwaal beschreven.
Het bord staat bij de
picknicktafels en is een
uitgave
van
Staatsbosbeheer.
Foto: Henk Baron

Stormschade in Beek, zonder storm
Een afgebroken boom heeft zaterdagmiddag de vrijwillige brandweer van
Beek urenlang bezig gehouden. De
brandweer kreeg een melding van
stormschade op de Nieuwe Holleweg
in Beek. Ter plaatse bleek dat een boom
op het terrein van het voormalige
klooster de Kitselenberg was afgebroken en in haar val een deel van een
tweede boom had meegenomen.
Hierrdoor werden zowel de Nieuwe
Holleweg als de Westerbergweg volledig geblokkeerd.
Frappant aan dit gebeuren was dat het

deze middag nagenoeg windstil was.
Omdat een deel van de boom weer in
een andere boom was blijven hangen
werd ook de hoogwerker opgeroepen
van de brandweer uit Groesbeek, die op
dat ogenblik bij de brandweer in
Nijmegen stond, omdat de eigen hoogwerker in onderhoud was. Met behulp
van deze hoogwerker kon ook het
hoogste deel bereikt worden.
Het was voor de brandweermensen in
hun brandweerpakken een behoorlijke
klus op deze warme dag.
Foto: Henk Baron

De top 5 van 2020
1. atalanta 2. dagpauwoog 3. klein
koolwitje 4. groot koolwitje 5. citroenvlinder.
Meer informatie
De Tuinvlindertelling wordt gehouden
van 3 t/m 25 juli 2021. Kijk voor alle
informatie en meer tuintips op
www.vlindermee.nl. Of kijk op
www.vlinderstichting.nl/vlindermee/ve
el-gestelde-vragen voor antwoorden op
de meest gestelde vragen.

Meditatieve wandeling
op de woensdagmorgen

De vrijwillige brandweer van Ubbergen in actie voor een afgebroken boom

Glamping in Kekerdom
Op donderdag 24 juni zijn de eerste
tenten geplaatst op het terrein van de
Hazelaarshof in Kekerdom. Binnenkort
kan het kamperen in luxe beginnen op
het terrein van de familie Damen. Het
woord 'glamping' is een combinatie van

'glamour' en 'camping' en dit is ook precies wat het is. Glamping is kamperen
maar dan in luxe, zoals je dat in een
hotel of van een accommodatie zou
verwachten.
Foto: Henk Baron
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Ooijse
Klinkertjes
In het Heilig Wercheren wonen veel
supertalenten. Ik stond er dan ook
echt niet van te kijken, dat ene Zeger
S. tot frontman van de “Molen” is
benoemd. Wercheren staat immers
bol van beleidsbepalende figuren.
Naast Zeger beschikken ze bijvoorbeeld ook nog over natuurkundige
Wilbert V. Wilbert is sinds kort geen
“schaapjes tellende” “ram-ooiagrariër” meer, maar een topfiguur
van het internationaal bekende
P.W.N. (Polder Wereld Natuurfonds).
Wercheren herbergt daarnaast ook
nog enkele zeer bekende grootindustrielen, zoals de Beekse autogigant Ben van E. Zijn slogan “Eerlijk
rijden, duurt het langst” impliceert,
dat hij met zijn PK-auto’s geen
“knollen voor Citroëns” verkoopt.
Niet onvermeld mag blijven twee
landgoederen die daar hun domicilie
hebben. Bij “De Villa” is het soms
filevorming en vertraging door de
grote belangstelling voor hun prachtig aangelegde tuin. Het andere
landgoed is bij K.B. (Koninklijk
Besluit) vernoemd naar de grootgrondbezitters Keukens/Brandwijk.
Zij staan bekend als de weldoeners
van “De Zonnebloem”, vanwege het
beschikbaar stellen van hun gazon
voor picknickactiviteiten. Ik wil nog
een geëxporteerde Wercherense
godenzoon naar voren halen. Wat
denk je van Tini H. Hij is de grote
man achter vele festivals die er in
Ooij worden georganiseerd. Dat zijn
geen randzaken, want Carnaval,
Boerenbruiloft, Ooij op Stelten en
bijvoorbeeld de Carnavalsoptocht is
voorwaar geen kattenpis. Ik denk,
dat als je Tini H. erbij zou betrekken,
zelfs de Sacramentsprocessie weer
volop in de belangstelling zou
komen te staan. Zo zijn er in het heilig Wercheren nog veel meer industriegiganten, heer-agrariërs, grootgrondbezitters, festivaltycoons en
filantropen te vinden. Ze zijn, net als
Daphne Deckers, bekende B.N.-ers,
maar dan in polderformaat. Het is
een dorp van heel wat welgestelden.
Kortom, je kunt best stellen, dat niet
het dorp Berg en Dal maar
Wercheren het Wassenaar van onze
gemeente genoemd mag worden. In
deze buurtschap woont nu Zeger S.
Zijn talenten werden al vroeg ontdekt
door
bijvoorbeeld
de
Rabobank, de Ploegdriever, L.T.O.
enz. Overal nam hij een vooraanstaande positie in. Het woord voorzitter is hem niet vreemd. Een klein
minpuntje is er wel. Zeger wordt de
koning van Wercheren genoemd,
maar in Ooij is blijven steken op
“prins”. Tini H. zag wel iets in Zeger
en nam hem bij zijn festivalstichting
in dienst als spreekstalmeester.
Politiek is hem ook op het lijf
geschreven. Hij heeft namelijk een
felle strijd geleverd met Mark Rutte
om het lijsttrekkerschap van de
V.V.D. Het heeft slechts een haartje
gescheeld, of hij was de afgelopen
tien jaren onze premier geweest. Dat
is gelukkig niet doorgegaan, want
zijn echtgenoot had er misschien
moeite mee gehad, dat hij voortdurend met ene mevrouw Kaag in de
weer was. Hij trok zich gedecideerd
terug uit de landelijke politiek, hij
ambieerde iets hogers. Dat was niet
vreemd, want hij was decennia
terug, de tijd al ver vooruit. Hij sprak
namelijk bij zijn afscheid als president van de carnavalsvereniging de
toen al legendarische woorden:
“Zeger S. je bent in voor een “functie elders”. Daar op zijn herenboerderij met de twee prachtige plassen,
ook wel “De Wielen” genoemd,
heeft hij rustig de tijd afgewacht. De
stichting “Thornsche Molen” zocht
een nieuwe voorzitter. Die moest
ook weer uit de buurtschap komen.
Dan kom je natuurlijk uit bij een van
de grootste talenten, die daar ooit
zijn voortgebracht, namelijk Zeger S.
Hij heeft overal al de hoogste functies bekleed, president, prins, projectleider en ga zo maar door. Dan is
voorzitter van de stichting voor hem
maar een peulenschil. Op zijn boerderij met die mooie plassen zal hij
wel denken, vanaf nu ben ik voorzitter van “De Wielen en “De
Wieken”.
Groetjes medeklinker.

Vlierhof zoekt
helpende
handjes
KLEVE. Vlierhof is een inspirerende
locatie waar mensen zich welkom voelen en tot bloei kunnen komen.
Vrijwilligers zijn belangrijk voor
Vlierhof. We zijn volop in beweging en
kunnen altijd extra handjes gebruiken,
ook van mensen uit de buurt. We hebben op dit moment meerdere vacatures:
Tuin-Team en Demeter Groenten
Vlierhof heeft een grote tuin die graag
lekker eten wil geven Binnenkort zijn
onze Demeter bio groenten beschikbaar
voor verkoop. We zijn op zoek naar
mensen die willen deelnemen in het
vaste tuinteam. Heb je een passie voor
tuinieren dan ben je van harte welkom!
Kun je regelmatig komen mee-helpen
dan mag je ook je eigen groenten meenemen.
Labyrint
Op Vlierhof ligt een prachtig labyrint
waar je allerlei kruiden en bloemen
vindt die zorg nodig hebben. Wil jij je
ontfermen over deze mooie plek je
daarmee ook verbinden aan onze community? Dan zoeken we jou.
Klus-man
We zijn op zoek naar een handige man
die ons een tijdje wil ondersteunen met
klussen voor elektra, onderhoud, sanitair, schilderen enz. Ben je handig en
wil je meehelpen in een leefgemeenschap? Dan zoeken we jou! Er zijn ook
mogelijkheden om voor een langere
periode op Vlierhof te verblijven.
Contact
We komen graag in contact met jou via
info@vlierhof.org

WELZIJN

Repair Café
Beek
Dit jaar hebben we ook een Repair
Café op zaterdag 10 juli van 11:0014:00 in het Kulturhus in Beek.
Voorgaande jaren hadden we in juliaugustus zomerstop maar doordat er
zoveel uitviel, doen we het in juli dit
jaar ook. We houden nog rekening met
de 1,5 meter. Ontsmettingsmiddelen
zijn aanwezig.
Deskundige vrijwilligers bekijken wat
het probleem is en wat er aan te repareren valt. Je kunt ook met het advies van
de vrijwilliger zelf aan de slag. Zo leer
je met de kennis van de vrijwilligers
om zelf te repareren. Wij repareren
elektrische apparaten, kleding, fietsen
en klein meubilair.
Samen met de deskundige reparatievrijwilligers gaan we zoveel mogelijk
spullen van de afvalberg redden. Een
kleine gift wordt op prijs gesteld.

Een extra openbare AED in Ooij
Sinds donderdag 17 juni, is er weer een
extra openbare AED (defibrillator) bijgekomen in Ooij. In aanwezigheid van
dhr. van Zijl van CleanLease en vertegenwoordigers van de stichting AED
Beheer Ubbergen werd deze AED buiten opengesteld voor algemeen
gebruik. Hiermee is er nu ook 24/7 een
AED beschikbaar op het bedrijventerrein de Bouwkamp.
Deze AED is, geheel belangeloos, ter
beschikking gesteld voor de omgeving,
door de firma CleanLease. De AED is
te vinden in een kast aan de voorzijde
van CleanLease (adres: de Bouwkamp
8). De AED wordt opgenomen in het
systeem van HartslagNu. Daarmee zal
hij worden opgeroepen door 112, bij
een melding uit de buurt waarbij een
hartstilstand wordt vermoed. Met deze

nieuwe AED erbij, beheert de stichting
AED Beheer Ubbergen nu 20 openbare
AED’s in de voormalige gemeente
Ubbergen.
Na de hartstilstand van Christian
Eriksen, tijdens het EK voetbal, hebben
we weer gezien hoe belangrijk snelle
hulp bij een hartstilstand is. Daarvoor
is het van belang dat er op korte afstand
AED’s beschikbaar zijn. Maar zeker
even belangrijk, is een grote pool van
oproepbare vrijwilligers, om te reanimeren en/of een AED te bedienen. Een
ieder die een opleiding reanimatie /
AED heeft gevolgd kan zich hiervoor
aanmelden
op
HartslagNu.nl.
Hiermee helpt om uw directe omgeving
meer “hart-safe” te maken.
http://www.HartslagNu.nl

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

V.l.n.r dhr. van Zijl van CleanLease, Joep Arnts en Inneke van Hattem van
Stichting AED beheer Ubbergen
Foto: Henk Baron

3D-objecten nu
Boekpresentatie Mart Smeets Sint Maartenskliniek
online in
19 juni vond in het Het eerste exemplaar werd door Rob Gorkom. onder de aanwezigen waren
Schatkamers Zaterdagmiddag
Sint Maartenskliniek, door de pas Harmeling, voormalig profwielrenner ook Frits Barend en Erben Wennemars
Maartens Foundation dat uitgereikt aan revalidant Jelle van aanwezig.
van Gelderland opgerichte
voortgekomen is uit een initiatief van
Op 24 juni lanceerde Erfgoed
Gelderland de online 3D-collectie van
het project ‘Schatkamers van
Gelderland’. Dit project brengt zeventig historische objecten uit verschillende museumcollecties verspreid over
Gelderland virtueel samen op
collectiegelderland.nl. Schatkamers
vertelt zo op innovatieve wijze de overkoepelende
geschiedenis
van
Gelderland en brengt historische objecten virtueel samen in één verhaal. 34
Gelderse erfgoedorganisaties werkten
samen aan dit project.

Vrijwilligersvacatures in
de gemeente
Berg en Dal
Het Vrijwilligerssteunpunt verzamelt
alle vacatures uit de gemeente en
bemiddelt potentiële vrijwilligers aan
organisaties.
Tafeltje Dekje zoekt een chauffeur. In
het begin om in te vallen als er een
chauffeur verhinderd is en later met een
vaste route.
Je bent in het bezit van een auto, goed
ter been en je kunt minimaal 1 dag per
week ongeveer 1 uur rijden. Tafeltje
Dekje start om 11.30 uur en is maximaal 1 uur later klaar. De routes zijn in
Groesbeek, Breedeweg en De Horst.
De maaltijddozen zijn niet zwaar dus
het is geen “tilwerk”.
De vrijwilligers krijgen een goede kilometervergoeding en zijn tijdens het
werk verzekerd.
Jaarlijks is er een gezellig etentje voor
de chauffeurs. Spreekt dit je aan? Neem
dan contact op met de coördinator van
Tafeltje Dekje, email: tafeltjedekjegroesbeek@gmail.com of bel 0628779192.
Geïnspireerd geraakt?
Kijk voor leuke actuele vrijwillige
vacatures op
www.geldersehanden.nl/bergendal.
Staat er geen geschikte vacature voor je
bij maar wil je wel graag iets doen?
Neem dan contact op met Theo Zegers
via vspbergendal@fortewelzijn.nl of
06-28779192.

de Sint Maartenskliniek, de presentatie
plaats van het boek “Geluk in beweging”. Drijvende krachten achter het
programma van de foundation zijn Rob
Harmeling, directeur van de Maartens
Foundation en voormalig profwielrenner, en Anne Gerritsma, beleidsmedewerkster van de Sint Maartenskliniek.
Vanwege de corona beperkingen vond
de presentatie op twee locaties plaats,
waarna een woord van welkom door
innovatie manager Remco Hoogendijk
en dr. Mark Van Houdenhoven, vz raad
van bestuur. Burgemeester Mark
Slinkman had een dubbelrol in zijn toespraak, hij is tevens voorzitter van de
Maartens Foundation. Mart Smeets
sprak op zijn manier het belang van het
presteren, ook als er een beperking
meespeelt.

Foto: Bert Roodbeen. Meer op www.inhetlaag.nl

Kalorama Centrum voor doofblinden breit
voor bewustwording doofblindheid
meer mensen uit Beek en Kekerdom.
Zelfs breiclubs meldden zich aan! Met
als gevolg dat er al heel veel gebreid en
dus versierd is rondom het Kulturhus
en ook bij de nieuwbouw van het
Centrum voor doofblinden. De omvang
en het succes van deze actie zijn verrassend!

Waar komen al die fleurige breisels
in Beek toch vandaan? Deze zijn
bedoeld om aandacht te vragen voor
doofblindheid, een dubbele beperking in horen én zien. Wereldwijd
staat de hele maand juni 2021 in het
teken van de actie ‘Yarn Bombing
deafblind awareness’. Natuurlijk
doet Kalorama ook mee! Yarn
Bombing is Engels voor wildbreien.
Het is een vorm van straatkunst
waarbij mensen samen lapjes in of
aan elkaar haken, breien of naaien
en die vervolgens verspreiden.
Bomen, hekjes of andere objecten
worden versierd met kleurrijke en
structuurrijke breiwerken. En nu
dus met als doel om aandacht te vragen voor doofblindheid. Een groot
aantal bewoners van het Centrum
van doofblinden is enthousiast aan
het breien geslagen!
Samen breien is tastbaar
Begin april zijn de bewoners van het
Kalorama Centrum voor doofblinden
begonnen met breien. Later zijn ook
andere bewoners van Kalorama mee
gaan breien net als de deelnemers van
Inloop & Ontmoeting in het Kulturhus
in Beek. En er volgden spontaan nog

Het mooie aan het breien en haken is
dat het heel tastbaar is. Voor mensen
met doofblindheid is dat natuurlijk heel
belangrijk. Het is niet alleen fraai door
de kleurtjes, structuur en patronen,
maar ook dat iedereen die een lapje
breit of haakt, meedoet aan een groter
geheel. Wildbreien doen mensen
SAMEN.
Aandacht voor doofblindheid
Kalorama is blij dat met deze mooie
versieringen op een positieve manier
aandacht wordt besteed en bewustzijn
wordt gecreëerd rondom doofblindheid.

Breiwerk versiert het nieuwe
Kalorama Centrum voor doofblinden
in Beek

Wilt u meer weten over doofblindheid
of over het Centrum voor doofblinden?
Kijk
dan
eens
op
www.kalorama.nl/kalorama-centrumvoor-doofblinden
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Nieuws uit Nijmegen
Schaaktafels en gratis lessen op de Waalkade
Sinds 21 juni kan er geschaakt worden in het centrum
van Nijmegen! De gemeente Nijmegen plaatst 3 schaaktafels op het basketbalveldje tussen de Oude Haven en de
Waalkade. De schaaktafels werden in februari door 864
Nijmegenaren in een publieksactie gekozen als het
Cadeau voor de Binnenstad. Bedenker Julian van Stee
won hiermee een ballonvaart en mocht meedenken over
de locatie en de uitvoering. De schaakstukken kunnen
schaakliefhebbers zelf meenemen of ophalen bij restaurant Nacional.
Gratis schaaklessen op zondag
Dankzij Julian zijn er de komende maand gratis schaaklessen
op zondag van 10.00 tot 12.00 uur. De lessen starten op 27
juni en lopen minimaal tot 18 juli 2021. Bij succes worden
de lessen verlengd. Meer informatie over de schaaklessen en
tafels is te vinden op www.intonijmegen.nl/schaken.
Bedenker Julian van Stee: “Het liefst krijg ik de hele stad aan
het schaken. Ik ben erg blij dat het nu op de Waalkade kan.
Door ook lessen aan te bieden kunnen we nog meer mensen
laten kennismaken met deze sport. Ik hoop dat veel
Nijmegenaren een les komen volgen en dit een bruisende
plek wordt voor jong en oud.”
Nog veel meer acties voor de binnenstad
De schaaktafels zijn een onderdeel uit het Actieplan
Binnenstad 2021-2022. In het Actieplan staan 48 acties voor
het centrum van Nijmegen die de komende 1,5 jaar uitge-

De Concerttuin, het theater, de zaal, het
gerecht: het wordt ‘Mooier dan Ooit’
Kom je ook? De zon schijnt al een
poosje en de zomer is begonnen.
Stadschouwburg
Nijmegen
en
Concertgebouw De Vereeniging presenteren daarom hun zomerprogramma. Dat overigens niet alleen ín
de zaal plaatsvindt.
voerd gaan worden. In totaal maakt de gemeente 4,5 miljoen
vrij om de binnenstad groener, aantrekkelijker en bruisender
te maken. De gemeente haalde 450 ideeën op door een tiental wijkbijeenkomsten te organiseren, vele gesprekken met
inwoners en ondernemers te voeren, en een online publiekscampagne te starten. Veel van deze ideeën zijn nu opgenomen in het Actieplan.
Wethouder Esselbrugge: “De binnenstad is een plek die
belangrijk is voor Nijmeegse inwoners, ondernemers en
bezoekers. Daarom heb ik samen met de stad de acties gekozen die nodig zijn. Mooi dat onze eerste actie, de schaaktafels, er nu ook echt staan. Ik kijk ernaar uit om samen met de
stad nog veel meer acties op te pakken."
Een overzicht van de acties en het actieplan staan op nijmegen.nl/binnenstad.

Dier- en hoveniersopleidingen nu op alle
mbo-niveaus bij Helicon MBO Nijmegen
NIJMEGEN. Vanaf aankomend
schooljaar biedt Helicon MBO
Nijmegen dier- en hoveniersopleidingen op alle mbo-niveaus aan. Nieuw
in het opleidingspalet van de school
is de entreeopleiding richting Dier,
speciaal voor studiekiezers zonder
diploma’s van 16 jaar of ouder. Deze
niveau 1-opleiding biedt Helicon
MBO Nijmegen ook aan in de richting Hovenier.
Entreeopleiding: mbo-diploma behalen zonder vooropleiding
Een entreeopleiding is de manier om
zonder diploma’s, een mbo-diploma te
behalen dat toegang biedt tot vervolgonderwijs. De opleiding duurt één jaar.
Studiekiezers zonder diploma’s die op
1 augustus 16 jaar of ouder zijn, kunnen starten met de BBL-opleiding.
“Studenten die bij ons binnenkomen op
de entreeopleiding plant, dier of (groene) leefomgeving willen heel graag een
vak leren en doorstromen naar een
hoger niveau”, aldus Eva Vermeulen,
contactpersoon entreeopleiding bij
Helicon MBO Nijmegen. “Ze gaan bij
deze opleiding één dag per week naar
school, de overige dagen werken ze bij
een bedrijf.” Studenten kunnen bij de
start van de opleiding kiezen voor
‘Hovenier’ of ‘Dier’ óf ze kunnen eerst
10 weken kennismaken met beiden
richtingen en daarna een keuze maken.
Hovenier: veelzijdig beroep met
baangarantie
Helicon MBO Nijmegen biedt, naast de
entreeopleiding richting Hovenier, ook
de opleidingen Hovenier (niveau 2 en
3) en Tuin- en landschapsinrichting
(niveau 4) aan. Hierbij staan het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van

Rondleiding op afspraak
Geïnteresseerden kunnen een rondleiding
aanvragen
via
info.mn@helicon.nl. Meer informatie
is te vinden op www.mbonijmegen.nl.

Natuur in Beeld
in Hortus
de ideale groene omgeving centraal.
Arjan Barink, teamleider bij Helicon
MBO Nijmegen: “Het is een mooi,
variërend vak, en veel breder dan de
meeste mensen denken. De baanzekerheid in deze branche is groot.
Studenten die op MBO-niveau hun studie afronden, hebben veel baankansen”, zegt hij. Studenten die de entreeopleiding richting Hovenier volgen,
worden opgeleid tot assistent Hovenier.
Dieropleiding: leren met passie voor
dieren
De mbo-school in Nijmegen biedt daarnaast dieropleidingen op niveau 2, 3 en
4, voor iedereen met passie voor dieren. “En dat zie je terug bij onze studenten. Veel studenten dromen ervan
om dieren te helpen, in binnen- of buitenland”, aldus Barink. Op de school
leren studenten, in onder andere het
Dierenverblijf of op praktijklocaties,
hoe je beroepsmatig met dieren werkt.
Vermeulen: “Studenten op entreeniveau gaan ook meteen de praktijk in.
Ze voeren taken uit zoals onderhoud
van dierenverblijven en de verzorging
van dieren. Dat maakt de overstap naar
niveau 2 een jaar later een stuk makkelijker.”

Speciaal ter gelegenheid van het 50jarig jubileum van de Botanische tuin
wordt Hortus Nijmegen van 3 juli tot
25 september verrijkt met meer dan 30
bijzondere beelden van de Nederlandse
Kring van Beeldhouwers. De
Beeldhouwkring is actief in binnen-en
buitenland (www.nkvb.nl).
Voor de expositie hebben 19 professionele kunstenaars van de Kring zich
laten inspireren door de filosofie van de
Hortus.
Kruipend over de grond, vliegend door
de lucht of opgenomen in de natuur
heeft ieder beeld een eigen plekje.
Oerkracht, ritme, vergankelijkheid, de
cyclus van leven en dood en duurzaamheid zijn thema’s van de objecten.
Er is gewerkt met natuurmaterialen als
hout, takken, wilgentenen en komkommer, met verschillende steensoorten als
Belgisch hardsteen, travertijn, kalksteen en verder met cortenstaal, kunststof, gietijzer en geglazuurde keramiek.
Hortus Nijmegen - De Groene
Schatkamer- bevindt zich aan de
d’Almarasweg 22D in Nijmegen. De
Botanische tuin is vrij toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang.
De actuele openingstijden van de
Theetuin vind je op www.hortusnijmegen.nl.

Wegwerkzaamheden Graafseweg 3 en 4 juli
Van zaterdag 3 juli, 6.00 uur tot zondag
4 juli, 21.00 uur, is de Graafseweg tussen de Neerbosscheweg en de
Rozenstraat afgesloten voor al het
gemotoriseerd verkeer vanwege werkzaamheden. Er is een omleidingsroute
over de S100. Ook voor de bus is er een
omleiding.
Werkzaamheden
Tijdens dit weekend worden werkzaamheden verricht aan de verkeerslichten
bij
de
Dennenstraat,
Cavaljéweg en Groenestraat.
Omleiding en bereikbaarheid
• Buslijnen 2, 99 en 331 rijden over de
Willemsweg en Muntweg.
• Alle zijstraten die op de Graafseweg
aansluiten blijven bereikbaar via de
omliggende wegen.
• De wijk Wolfskuil blijft bereikbaar
via de Molenweg en Wolfskuilseweg.
• Na het weekend van 3 en 4 juli is de
Graafseweg weer beperkt toegankelijk

Het is een Zalige Zomer!

voor alle verkeer. In beide richtingen is
dan 1 rijstrook beschikbaar.

tijdelijke halte ter hoogte van de
begraafplaats (Graafseweg 419).

Werkzaamheden vanaf 5 juli
Vanaf maandag 5 juli worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de kabels en
leidingen in het trottoir en er wordt
gewerkt aan het fietspad tussen de 3e
van Hezewijkstraat richting de
Wolfskuilseweg.

Herinrichting Graafseweg
In april is gestart met herinrichting van
de Graafseweg die tot eind 2021 duurt.
De weg wordt aangepast om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te
vergroten. De weg is nu nog te breed en
nodigt uit tot te hard rijden. De rijstroken worden versmald, er komt een
parallelweg tussen de Groenestraat en
Rozenstraat en de verkeerslichten op 4
kruisingen worden vervangen. De oversteek ter hoogte van de Verbindingsweg
komt te vervallen. In plaats hiervan
komt er een met verkeerslichten geregelde kruispunt ter hoogte van de
Cavaljéweg.

Omleiding en bereikbaarheid vanaf
5 juli
• De Wolfskuilseweg wordt afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer komend
• vanaf de stad (Keizer Karelplein).
Automobilisten worden omgeleid via
de Neerbosscheweg.
• De bushalte ter hoogte van
Graafseweg 230 vervalt en de bushalte
ter hoogte van Graafseweg 274 komt
iets verder te liggen richting de
Graafseweg 276 (Boskapel).De tijdelijke bushalte ter hoogte van Graafseweg
213 wordt opgeheven en er komt een

Meer informatie
Meer informatie met onder meer het
ontwerp van de nieuwe Graafseweg is
te bekijken op nijmegen.nl/graafseweg
of op nijmegen.mijnwijkplan.nl

Artiesten staan te trappelen. We dromen daarom onze zalen weer vol met
Ellen ten Damme, Anna Fedorova en
Metropole Orkest. Maar ook buiten de
zaal is er veel te doen. In de concerttuin
is het weer goed toeven. Daarom organiseren we opnieuw een Open Podium
op 29 juli en 19 augustus. Yentl en De
Boer
gaan
weer
stralen
in
Openluchttheater De Goffert en

Ragazze Quartet staat met haar ‘geheime tuin’ in de Hortus.
Nog lang niet alles!
Eind augustus volgt er nog meer moois.
Het programma tot eind december gaat
dan in de verkoop. Voor sommige programma’s, zoals rapper Snelle die ons
op 19 december bezoekt, start de verkoop al eerder. Voor Snelle kun je vanaf
25 juni al een kaartje kopen!
Meer informatie
Wil je je aanmelden voor de Pubquiz of
het Open Podium? Of wil je op je
gemak het hele programma even doorkijken? Kijk op www.sedv.nl/zaligezomer daar vind je alle informatie.

Bovenste Knoopje Open speelt:
Liftmuziek (try-out)
In Liftmuziek beklimmen de mannen
van Bovenste Knoopje Open gretig het
podium voor een muzikale ode aan intimiteit met de ander, de natuur en onszelf. Al eerder liftten ze, in hun gelijknamige podcastreeks, mee op de
gedachten en verhalen van schrijvers,
cabaretiers en persoonlijke bekenden.
Elk interview was bron voor een nieuw
lied. Zo praatten ze o.a. met Hans
Sibbel over humor en de grenzeloosheid van de mens, met Jens van Tricht
over mannenemancipatie, met Paul
Verhaeghe over het depressief makende
narratief van onze tijd, met Roanne van
Voorst over veganisme en met Osilah
Al Ryabi over haar verleden als vluchteling.
Nu brengt Bovenste Knoopje Open,

met hun vierkoppige band van multiinstrumentalisten, de muziek en de verhalen naar het podium, en het plezier
spat er vanaf! Maar verwacht meer dan
wat je reeds al hoorde, deze kleinkunstvoorstelling weekt zich gulzig van hun
gelijknamige podcastreeks los. Een
zeldzaam intieme voorstelling, met
prachtige Nederlandstalige muziek, die
je zowel breed doet glimlachen als je
neus op de soms pijnlijke feiten drukt.
‘Liftmuziek' speelt als try-out zaterdag
3 juli in Theater VIER (Derde Walstraat
98 te Nijmegen)
Er zijn 2 voorstellingen:
Aanvang 18:30 tot 19:45 en
Aanvang 20:45 tot 22:00
Tickets: www.vierhettheater.nl/agenda

Fietstocht excursies
2 juli Fietstocht langs de Spiegelwaal.
Zo'n 13 jaar geleden verzorgde stadsgids Gijs Hoogenboom al een wandeling door het gebied van de
Spiegelwaal. Ondertussen is er een
hoop veranderd. Met de fiets gaat u het
resultaat bekijken vanaf beide zijden
van de Waal. Het eindpunt is op een
speciale plaats, waar u kunt nagenieten
met een kopje koffie/thee voor eigen
rekening als het dan weer mag.
Datum vrijdag 2 juli van 14.00 tot
16.00 uur. Verzamelpunt is bij het
Peemankeetje Hunerpark St.Jorisstraat
55. Deelname gratis.
9 juli vooroorlogse wijken
Samen
met
stadsgids
Gijs
Hoogenboom kunt u genieten van een

Lunchpauze
poëzie gaat
weer van start:
3 juli, 12.00 - 13.30
Eindelijk kan het weer, nieuwe bundels
bespreken tussen levende luisteraars en
actieve deelnemers.
Op 3 juli starten we met een nieuwe
lijst. Op die lijst een aantal opmerkelijke zaken, zoals het poëziedebuut van
een 87-jarige, een handvol nieuwe bundels van uitgeverij In de Knipscheer,
een nieuwe Rawie, een nieuwe Ulijn en
de verzamelde gedichten van Jo
Govaerts.
Lunchpauze poëzie is de door Wim van
Til verzorgde, gesproken recensierubriek van het Poëziecentrum
Nederland, gevestigd achter in de bibliotheek De Mariënburg. De bijeenkomst
kan worden bijgewoond door iedereen
die van tevoren een plaatsbewijs heeft
gereserveerd,
telefonisch
(0653856040) of via e-mail: poeziecentrumnederland@gmail.com
Voortaan vindt dit plaats op de eerste
zaterdag van de maand van 12.00 tot
13.30 uur, entree € 5,00. Het entreeticket is tevens een korting bon die
besteed kan worden in de Tekoopkast
van het PcN.

fietstocht door de vooroorlogse wijken,
ontstaan na het slechten van de wallen,
zoals
Willemskwartier, Altrade,
Kazerne, Goffert, enz. Laat u verrassen
met verhalen over industrie, wonen,
kerken, oorlog, enz. Na afloop drinken
wij gezamenlijk koffie/thee voor eigen
rekening als het dan weer mag.
Start bij het Peemankeetje Hunerpark
op de St. Jorisstraat 55.
Vrijdag: 9 juli 14.00 - 16.00 uur.
Deelname gratis.

Lezingenavond:
Avondje uit!
Op donderdag 8 juli zal GSV
Excalibur, de studievereniging van de
Opleiding Geschiedenis aan de
Radboud Universiteit, samen met het
Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
een “Avondje uit” organiseren. Drie
sprekers - Jan Hein Furnée, Adriaan
Duiveman en Anthony Livius - zullen
vertellen over de geschiedenis van
kroegen, theaters en bioscopen in
Nijmegen. De avond wordt afgesloten
met een wandeling door de stad.
De lezingen zullen plaatsvinden vanaf
19.00u. Wilt u hierbij zijn? U kunt zich
aanmelden via een inschrijfformulier
op:
https://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/agenda/avondje-uit/.
U kunt ervoor kiezen om er online of
fysiek bij te zijn. Let op: fysieke plekken zijn beperkt. De toegang is gratis.
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen.
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
VAN MOORDENAAR TOT MENSENREDDER
Op het dieptepunt in zijn leven ontdekte Torsten Hartung wat hij al die
jaren verkeerd had gedaan - en waar
hij echt naar verlangde.
Op 15 mei 1998 lag ik op mijn bed in
de gevangenis. Aan het woord is
Torsten Hartung (1961), hoofd van een
criminele organisatie die op bestelling
massaal dure auto’s stal en verkocht.
90.000 dollar per week verdiende hij.
Alles kon hij zich veroorloven. Tot
overmaat van ramp zag hij zich
genoodzaakt een handlanger te doden
die zich niet aan zijn spelregels hield.
Ook dat wist hij vakkundig te doen, alle
sporen wissend. Door een stom toeval
werd hij nog geen twee maanden later
gearresteerd door Interpol in Zweden
en belandde in eenzame opsluiting. Hij
begon een dagboek omdat hij iemand
nodig had om mee te praten. Hij
schrijft: De vraag naar mijn schuld
hield me nog steeds bezig. Toen begon
ik te bidden zonder te weten dat het
bidden was. “Hé, God, ik weet niet of
je bestaat, ik weet het echt niet. Maar
als je bestaat, geef me dan alsjeblieft
een nieuw leven, ik wil dit leven niet
meer.” En terwijl ik huilde, hoorde ik
ineens glashelder: “Ik weet het.” De
stem zei niet: “Wat heb je gedaan”,
maar ze was vol barmhartigheid en liefde. Ik wist dat de woorden niets anders
betekenden dan: “Zoon, ik ken je leven.
Ik weet het.” Dat schokte me zo! GOD
IS!!!
Vanaf die dag was alles veranderd, alles
als nieuw. Zijn medegevangenen zagen
de verandering en dachten dat hij gek
was. Maar Torsten wilde erachter
komen, begrijpen waar deze stem vandaan kon komen en probeerde antwoorden te vinden in boeken. Hij kreeg een
bijbel. Woorden raakten hem diep. En
hij bekende alles, ook de moord waar
ze nooit achter zouden komen. Twee
jaar later werd hij in de gevangenis
gedoopt. Na 15 jaar gevangenisstraf
begon hij een nieuw leven; hij doet pastoraal vrijwilligerswerk in een jeugdgevangenis, vangt ex-gedetineerden op in
zijn eigen huis, zodat ze echt een nieuw
leven kunnen beginnen, vanuit de liefde van God, vanuit liefde en waardering van mensen, hij die dat zelf in zijn
jeugd vreselijk had moeten missen,
maar nu genezing en bevrijding had
ondervonden en liefde.
Tegen jeugdige gevangenen zegt hij: Of
ik ben gek, of er is deze God. Ga vanavond in je cel zitten en praat met
Jezus. En als je problemen hebt, zet de
stoel dan in het midden van de cel, doe
het licht uit en stel je voor dat Hij daar
zit. Praat tegen Hem. Een week later
kom ik terug en zijn ogen glanzen. "Je

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

hebt het gedaan! Je hebt met Hem
gepraat!”
En nu zou ik jullie iets willen vragen.
Besteed alstublieft wat tijd aan het bidden voor deze jongens in de gevangenis. Omdat bidden deel uitmaakt van de
kracht van God. Laat ons niet in de
steek, we hebben je nodig!
Torsten Hartung en Christoph Fasel,
“Du musst dran glauben”
Adeo-Verlag ISBN 978-3-86334-029-2
VELE HANDEN MAKEN LICHT
WERK, OOK IN DE KERK!
En het is ook gewoon gezellig!
Voor een levende parochiegemeenschap is het kerkgebouw van grote
waarde. Vier keer per jaar helpt een
groep vrijwilligers een aantal uren met
het schoonmaken van de kerk in
Millingen. U kunt hierbij bijvoorbeeld
denken aan ramen zemen, spinrag verwijderen, stofzuigen, koper poetsen.
Zaterdag 3 juli is onze volgende
afspraak. Deze keer zullen we ook het
onkruid rondom de kerk verwijderen!
Om 10:00 uur starten we in de ontmoetingsruimte met instructie door ervaringsdeskundigen en taakverdeling.
Aanmelden is niet noodzakelijk, wel
handig: liannevanderburgt@gmail.com
NB: mannen zijn ook heel welkom!
H. MISSEN EN MISINTENTIES
Woensdag 30 juni 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus; Gen.21,5.8-20,
ps.34,7-8.10-13, Mt.8,28-34.
Donderdag 1 juli 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Gen.22,1-19, ps.116,1-6.89, Mt.9,1-8.
Vrijdag 2 juli 09.00 uur H. Mis
Millingen: Gen.23,1-4.19; 24,2-8.6267, ps.106,1-5, Mt.9,9-13.
Zaterdag 3 juli 09.00 uur H. Mis
Millingen - H. Thomas; aansluitend
rozenkransgebed. Ef.2,19-22, ps.117,12, Joh.20,24-29.
Zaterdag 3 juli 19.00 uur H. Mis Ooij
(orgel en voorzang) – 14e zondag door
het jaar B: Ez.2,2-5, ps.123,1-4,
2Kor.12,7-10, Mc.6,1-6.
Wilma Donderwinkel – ten Haaff,
Frans en Tilly Kester – Arts, Henk en
Mieke Verriet–van Megen, Wim
Jacobs, jaargetijde, Els Schouten, Ans
Duif, Rigo Jacobs.
Zondag 4 juli 9.00 uur H. Mis
Kekerdom (orgel en voorzang) (zie
boven)
Gerrit Haukes en Doortje HaukesVerheijen.
Zondag 4 juli 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel en voorzang) (zie
boven)
Rita Megens-Janssen.
Dinsdag 6 juli 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Gen.32,23-33,

ps.17,1-3.6-8.15, Mt.9,32-38.
Woensdag 7 juli 09.00 uur H. Mis Beek
kl. Bartholomeus: Gen.41,55-57;42,57a.17-24a, ps.33, 2-3.10-11.18-19,
Mt.10,1-7.
Donderdag 8 juli 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Gen.44,18-21.23b-29; 45,15, ps.105,16-21, Mt.10,7-15.
Vrijdag 9 juli 09.00 uur H. Mis
Millingen – H. Martelaren van
Gorcum; 2Kor.4,7-25, ps.126,1-6,
Mt.10,17-22.
Zaterdag 10 juli 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Gen.49,29-33; 50,15-26, ps.105,14.6-7, Mt.10,24-33.
Zaterdag 10 juli 19.00 uur H. Mis Ooij
(orgel en voorzang) – 15e zondag door
het jaar B: Am.7,12-15, ps.85,9ab10.11-12.13-14, Ef.1,3-14 of 3-10,
Mc.6,7-13.
Wilma Donderwinkel–ten Haaff, Tonny
Reijnen–van Wijck, jaargetijde.
Zondag 11 juli 10.30 uur H. Mis
Millingen (deel dameskoor) (zie boven)
Dinsdag 13 juli – zaterdag 17 juli vervallen de door-de-weekse Missen
Donderdag 15 juli 9.30-18.00 uur aanbidding van het Allerheiligste.

Overleden:
Ooij-Persingen: Lies Pouwelsen–
Rutten, 91 jaar. Tijdens de uitvaart
dinsdag 22 juni hebben wij afscheid
van haar genomen, waarna begrafenis
op het kerkhof naast de kerk.
Ooij-Persingen:
Riet
Kroes–
Meeuwsen, 86 jaar. Tijdens de uitvaart
donderdag 24 juni hebben wij afscheid
van haar genomen, waarna begrafenis
op het kerkhof naast de kerk.

Nu te zien… in de
Protestantse Kerk Groesbeek
Kom kijken naar
kunst. Deze zomer
zijn drie kunstenaars
bereid gevonden om
hun
werk
in
Protestantse Kerk in
Groesbeek te tonen.
In de maand juli
exposeert
de
Groesbeekse kunstenares Ingrid Giesbers.
Zij maakt al jaren
tuinschilderijen, maar
maakt ook ander
werk. De stijl van de
schilderijen is altijd
abstract met soms een Interieur protestantse Kerk Groesbeek
knipoog naar de werFoto: Jannie Schaapman
kelijkheid. Of het nu
om dieren, bloemen of landschap nis. Zo zijn er diverse panelen te
gaat, de schilderijen zijn altijd kleur- bewonderen over de geschiedenis van
rijk en vrolijk. en genieten. Voor de kerk. Of bezoek het prachtig ondermeer informatie over haar werk, houden kerkhof met enkele historische
workshops en lessen op scholen: kijk graven, een urnenwand en de gedenkop www.KrachtiginKunst.nl.
boom. Uiteraard kunt u ook gewoon
plaatsnemen om te mediteren, voor een
Net als in voorgaande jaren stelt de gebed, voor een gesprek of om te luiProtestantse gemeente in Groesbeek steren naar –meestal levende- muziek
haar historische gebouw in de zomer- door verschillende uitvoerenden.
maanden weer open voor het publiek: Ten overvloede: bij de kerkopenstelling
inwoners, mensen uit de regio en pas- gelden ook hygiëneregels als handen
santen. Iedere vrijdagmiddag van ontsmetten en afstand houden.
14.00-16.00 uur staat de deur van het De komende weken wordt steeds een
gebouw aan de Kerkstraat 18 in vraag gesteld. Het antwoord kunt u tijGroesbeek weer open. U bent van harte dens een rondleiding te horen krijgen.
welkom. Onze gastvrouwen en –heren
leiden u graag rond en vertellen u over Vraag van de week: Welke “natuurhet gebouw met haar rijke geschiede- ramp” trof de kerk?

Kerkberichten Protestantse Gemeente Groesbeek
De kerk is weer helemaal open, bij binnenkomst en verlaten van de kerk gelden nog wel de coronamaatregelen: o.a.
mondkapje en minimaal anderhalve
meter afstand houden.
Vieringen:
Zondag 4 juli, aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. J. Brezet uit Duiven
De diaconiecollecte is bestemd voor
Actie Vakantietas, een project van Kerk
in Actie: een vakantietas vol verrassingen voor kinderen die leven in armoede
en in de zomer niet op vakantie kunnen.
Digitaal doneren? NL 08 INGB
0000961922
tnv Diaconie Prot.
Gemeente Groesbeek o.v.v. KIA /
Actie Vakantietas
Zondag 11 juli, aanvang 10.00 uur
Voorganger is da. P. Akerboom uit
Nijmegen.
De diaconiecollecte is dan bestemd
voor de Voedselbank Groesbeek en
omstreken.|
Digitaal doneren? NL 08 INGB

Klok verwijderd
uit Grote
Bartholomeus
kerk
Op vrijdag 25 juni is de oude klok verwijderd uit de Grote Bartholomeuskerk
in Beek. Op de klok staan 40 namen
van katholieke oorlogsslachtoffers uit
Beek.
De klok zal bij de kapel van de begraafplaats achter de kerk in Beek worden
geplaatst. Omdat de kerk is verkocht en
aan de eredienst is onttrokken, mag de
klok niet meer vanuit de toren worden
geluid bij bijvoorbeeld een begrafenis.
Vrijwilligers willen dit als alternatief.

0000961922
tnv Diaconie Prot.
Gemeente
Groesbeek
o.v.v.
Voedselbank Groesbeek.
De vieringen zijn ook online mee te
vieren:
Ga naar de website www.pkn-groesbeek.nl en klik op "Diensten" en daaronder "Deze maand" U ziet daar de link

Tijdens de zomermaanden is de kerk
ook elke vrijdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur geopend. U kunt dan binnenlopen voor het bezichtigen van de
kerk, informatiepanelen over de
geschiedenis van de kerk of gewoon
gaan zitten voor een moment van stilte.
In de maand juli worden in de kerk
schilderijen van de Groesbeekse kunstenares Ingrid Giesbers geexposeerd.

Stropop voor pastoor
Christoph Scholten
Op 19 juni werd pastoor Christoph Scholten van Kranenburg en Wyler 50 jaar. De
inwoners
van
Wyler hadden voor
hem een stropop
bij het Pfarrerheim
geplaatst.
Tijdens de alternatieve kermis in
Wyler
bood
J o h a n n e s
Hagemann
hem
nog een presentje
aan namens de
schutterij
uit
Wyler.
Foto: Henk Baron

Heilig Vormsel in Millingen

Foto: Henk Baron

Op maandag 24 mei, Tweede
Pinksterdag,
ontvingen
Alicia
Hagenbeek, Daniek Groothuizen,
Mirna Houkes en Kees van Winden het
Heilig Vormsel in de Antonius van
Paduakerk in Millingen aan de Rijn.
Celebrant was Pastoor Rudo Franken.
Het Heilig Vormsel werd toegediend
door hulpbisschop Rob Mutsaerts.
Omdat Noortje Boerwinkel en Isa

Janssen Duyghuysen uit Leuth in verband met quarantaine daar niet bij aanwezig konden zijn, kregen zij zondag
20 juni alsnog het Heilig Vormsel toegediend, nu door Pastoor Rudo
Franken onder het toeziend oog van de
H. Remigius. Daarbij waren ook de
andere vormelingen, die 2 weken eerder werden gevormd, aanwezig.
Foto: Erik Hell (BD1 Media)
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Ford Puma ST
De Ford Puma is een compacte gezinsauto, zoals we concludeerden in het testverslag van de Ford Puma in de autorubriek van 26 mei 2020. We schreven,
dat het een typische vijfdeurs cross-over met SUV looks is op basis van de
Ford Fiesta is. Het model had dus niets overeenkomstig met zijn voorganger
in naam. De van 1997 tot 2001 geproduceerde Ford Puma was een sportieve
driedeurs coupé van Ford. Dat sportieve element gaat Ford nu aanpassen met
de introductie van de ST-versie.

De sportieve styling van de Ford Puma ST wordt versterkt met Ford Performance
elementen zoals de - in de voorbumper geïntegreerde - ondergrille, die de downforce met zo'n 80% vergroot voor betere stabiliteit en tractie.
De Ford Puma ST is een sportieve
gezinsauto,
die
door
‘Ford
Performance’, de autosportdivisie van
Ford, flink onder handen is genomen.
Voorin ligt een 1,5-liter driecilinder,
hetzelfde blok als de Ford Fiesta ST,
die liefst 200 pk (147 kW) en 320 Nm
aan de voorwielen levert. De standard
Puma is voorzien van een 1,0 liter driecilinder met vrijwel altijd een (soft)
hybride aandrijving. De anderhalve
liter daarentegen is een gretige motor,
waarmee men uiterst vlot kan rijden.
Niks geen elektromotor aan boord en
toch accelereert de Ford Puma binnen
6,7 seconden vanuit stilstand naar de
100 km/u. De topsnelheid ligt bij de
220 km/uur. Het is dus echt iets anders

dan de Ford Puma in ST-line versie met
1 liter soft-hybride benzinemotor, die
125 of maximaal 155 pk levert, die we
eerder beschreven. De Ford Puma ST
ziet er niet alleen sportief uit; de auto is
het ook! Naast de allergoedkoopste
Puma is ook deze duurste uitvoering
een puur benzinemotor aangedreven
SUV.
Sportieve uitrusting
De door het Ford Performance team
ontwikkelde Puma ST is in de geteste
uitvoering een opvallende verschijning
in de gifgroene kleur - ‘mean green’ die exclusief voor dit model beschikbaar is. De sportieve gezins-SUV heeft
grote velgen (19 inch), zwarte accen-

Hyundai Kona Hybrid
Sinds de introductie van de Hyundai Kona in 2017 zijn er reeds 228.000 van
dit model in Europa verkocht. De compacte SUV is vernieuwd en moet daarmee het succes van zijn voorganger voortzetten. We reden met de nieuwe
Hyundai Kona Hybrid,. Geen plug-in hybride, maar wel heel zuinig, zonder
dat men hoeft te stekkeren. We reden gemiddeld zelfs 1 op 21,8 met de nieuwe hybride uitvoering van de Hyundai Kona.

Met de Hyundai Kona Hybrid heeft men geen stekkerstress, want het is een stekkerloze hybride. Ook de lange garantietermijn van 5 jaar onbeperkte kilometer
garantie en 8 jaar garantie op de batterij neemt veel stress weg.
Twintig tot vijfentwintig kilometer per
liter benzine gaf het display aan na een
buitenrit. In de stad rijdt de hybride
aangedreven Hyundai Kona ook zeer
zuinig. Het geheim zit hem in de optimale afstemming tussen het gebruik
van de verbrandingsmotor en de elektromotor. Soms ging dit voor ons
gevoel op merkwaardige momenten,
maar uiteindelijk blijkt het wel tot het
laagst mogelijke benzineverbruik te
komen. De inwendige wrijving in de
aandrijving is zeer gering en daardoor
gaat er geen energie verloren.
48-Volt hybride
De Hyundai Kona heeft het 48 Volt
hybride systeem, dat we bij veel hybride auto’s zien. De nieuwe ‘intelligente’
automatische versnellingsbak met zes
verzetten, staat in verbinding met het
48-Volt hybride systeem. Dit is samengesteld uit een 43,5 pk elektromotor
met een de 1,6 liter GDI viercilinder
benzinemotor, die 105 pk levert. De

elektromotor levert een koppel van
maximaal 170 Nm en de brandstofmotor 147 Nm bij 4000 toeren. Het geheel
drijft de voorwielen aan met een systeemvermogen van 141 pk. Een
geslaagde combinatie, die uitblinkt in
zuinigheid.
Met name als de motor in zeilmodus
gaat bij het verminderen van de druk op
het gaspedaal, bespaart men brandstof.
Men ziet dan op het dashboard het toerental naar nul gaan. Bij rustig rijden
kan men veel brandstof besparen. De
auto vraagt er ook om, om rustig bereden te worden. De topsnelheid is weliswaar 161 km/uur en de acceleratie vanuit stilstand naar de 100 km/uur een
luttele 11 seconden. Dat komt uiteraard
door het sterke koppel van de elektromotor.
Kosten per kilometer
De hybride is met het nieuwe model
duidelijk verder geoptimaliseerd. Met
het n deze test gerealiseerde lage

Road Test
Ford Puma ST
Koets: 5-deurs SUV-like
Prijs: € 41.525,Gewicht: 1258 kg
Cil.inh.: 1486 cc
Vermogen: 200 pk
Top: 220 km/uur
Acc.0-100: 6,8 sec.
Gem. verbr.: 1 op 14,2
Lengte: 422,6 cm
Breedte: 180,5 cm
Kofferruimte: 456 liter
Aanhangergewicht: 750 kg
ten, een "splitter" (voor extra druk op
de vooras) en een achterspoiler, maar
gelukkig geen extreme verlaging of uitbouw, die het gebruik als gezinsauto
benadelen. Dat de auto geen hybride
aandrijving heeft, geeft als voordeel,
dat er meer bagageruimte (456 liter) in
de auto is. Ook bij deze Puma zit er
onder de laadvloer extra ruimte en groter dan bij de eerder geteste uitvoering.
Het meet 80 liter en zo kan men een
golftas rechtop achterin zetten. Als
daardoor modder meekomt, geen probleem, want die bun is gewoon schoon
te spuiten met de tuinslang en men kan
het water weer afvoeren via de stop
onderin.
Het driecilinder geluid is duidelijk
waarneembaar en dat associeert men
veelal niet met sportief. Toch klinkt de
Puma ST, als men indruk wil maken,
sportief indien men de auto in de Sportstand zet. Dan gaan de kleppen in het
uitlaatsysteem open en begin de Puma
gemeen te grommen. Ook bij hoge toerentallen klinkt de driecilinder dan
indrukwekkend. Je moet maar denken
dat een driecilinder een halve zescilinder is. Met de huidige trend van downsizing hebben we al meer halve motoren gezien, zoals de viercilinder in de
Toyota Landcruiser voor Europa, waar-

Road Test
Hyundai Kona 1.6 GDI HEV
Premium Sky
Koets: 5-deurs
Prijs: € 36.195,- (vanaf € 28.675)
Gewicht: 1477 kg
Cil.inh.: 1580 cc
Vermogen: 141 pk (gecombineerd)
Top: 161 km/uur
Acc.0-100: 11,0 sec.
Gem. verbr.: 1 : 21,6
Lengte: 420,5 cm
Breedte: 180,0 cm
Kofferruimte: 374 liter
Aanhangergewicht: 1300 kg
brandstofverbruik komt zelfs de vraag
aan de orde of men werkelijk per kilometer goedkoper rijdt met de puur
elektrisch aangedreven variant. Met de
hybride kan men woon-werk reëel 1 op
20 rijden. Dat is bij een benzineprijs
van € 1,80 ongeveer 9 Eurocent per
kilometer. Als men de elektrische auto
langs de snelweg met de snellader
laadt, kost dit al snel € 0,60 per kWh.
De puur elektrisch aangedreven
Hyundai Kona gebruikt ongeveer 14 tot
15 kWh per 100 km. Dat komt dus
neer bij 14,5 kWh/100 km op ongeveer
8,7 Eurocent per gereden kilometer.
Maakt weinig verschil. Uiteraard is
thuis laden of op de wisselstroom laadpaal langs de weg een stuk goedkoper
en de onderhoudskosten zijn bij een
elektrische auto lager. Daarentegen is
de aanschaf van de elektrische variant
veel duurder.
De zichtbare veranderingen
Aan de buitenkant oogt de vernieuwde
Hyundai Kona een stuk moderner
dankzij het verminderde gebruik van
kunststof panelen en het vervangen van
de dagrijlichten door nog fijner toegeknepen exemplaren. De nieuwe Kona is
vier centimeter langer dan voorheen,
louter en alleen door de nieuw ontworpen bumpers.
De achterzijde is iets minder ingrijpend
aangepast. De hooggeplaatste achterlichten zijn gebleven, maar hebben een

voor in de VS nog een
mooie
achtcilinder
onder motorkap ligt.
Sportief weggedrag
Technisch gezien is de
Puma gebaseerd op de
Ford Fiesta ST. De
hogere bouw zou door
het hogere zwaartepunt
een nadeel opleveren,
ware het niet, dat Ford
de Puma niet alleen wat
hoger dan de Fiesta
heeft gemaakt om de
SUV uitstraling te
geven, maar ook langer
en breder. Per saldo
zijn de verhoudingen
tussen de lengte, breedMet de Ford Puma ST heeft men een deugdelijke gezinste en hoogte vergelijk- auto, waarmee men toch stiekem sportief kan rijden.
baar.
Om de Puma ST nog spannender te van de normale Puma serie, die een
laten rijden is er een stuggere achter- prijs heeft vanaf € 24.575. De goedwielophanging en zijn er stabilisator- koopste ST-line versie met 125 pk één
stangen voor en achter. De schokbre- liter benzinemotor kost € 29.345,-. De
kers zijn niet instelbaar (dat zou te èchte Puma ST kost € 41.595,- Dan
kostbaar zijn), maar reageren door heeft men ook een deugdelijke gezinsklepjes in het binnenwerk sneller op auto, waarmee men stiekem toch sporkorte oneffenheden en juist trager op tief voor de dag kan komen.
grotere hobbels. Het
resultaat van deze aanpassingen is, dat de
Ford Puma ST normaal
zeer stug is geveerd en
uitstekend met de
bestuurder communiceert. Weliswaar is de
Puma ook bedoeld als
gezinsauto en daardoor
heeft het een iets minder stug onderstel dan
de Ford Fiesta ST.
Conclusie
De 200 pk maakt de
Ford Puma een snelle
auto. Daar hangt dan Het zijn de grotere achterspoiler en in de achterbumper
ook een steviger prijs- geïntegreerde diffuser, die de aerodynamische prestaties
kaartje aan ten opzichte van de Ford Puma ST versterken.

lichte update gehad.
De lager geplaatste
achterlichten zijn wel
meer aangepast om te
voldoen
aan
de
designtaal
van
Hyundai. Aan de achterzijde hebben de skidplates en de achterbumper ook een update gehad.
Interieur
Het interieur is ook
verbeterd. Bij het
nieuwe model is
mogelijk om te kiezen
De Hyundai Kona is een compacte SUV en dat betekent
voor een volledig digi- een hoge zit en een makkelijke instap. De ruimte voorin
taal instrumentenpa- is prima, en ook achterin is voldoende hoofd- en beenneel achter het stuur. ruimte.
De Hyundai Kona
Hybrid was al voorzien van het 10.25 ciënt met weinig intern verlies. Het is
inch scherm maar met de intrede van de geen plug-inhybride (die weer zwaarfacelift is dit ook mogelijk op de der zou zijn en extra, kostbare elektroKONA benzine. In het interieur is ook nica zou moeten hebben voor het
de middenconsole aangepast en zijn de laden) en daarom is er toch zo’n €
ventilatieroosters veranderd.
2500,- BPM op de aanschafwaarde van
De Hyundai Kona is een compacte de auto. Inclusief BTW en BPM kost
SUV en dat betekent een hoge zit en de zuinige Hyundai Kona Hybrid in de
een makkelijke instap. De ruimte voor- geteste Premium Sky uitvoering €
in is prima, en ook achterin vindt men 36.175,-. Minder luxe uitgevoerd, maar
voldoende hoofd- en beenruimte. De wel met dezelfde aandrijving kost de
batterijen van de hybride-aandrijving Hyundai Kona Hybrid Comfort €
gaan niet ten koste van de bagageruim- 28.675,-.
te, die 374 liter meet.
Met het neerklappen
van de achterbank kan
men dit vergroten tot
1143 liter. Een geremde
aanhanger van 1300 kg
mag men aanhangen,
dus een caravan kan
men met deze hybride
gemakkelijk trekken.
Conclusie
De nieuwe Hyundai
Kona Hybrid heeft ons
verrast met zijn zuinigheid bij rustig rijden.
De auto is met 1477 kg
relatief licht door de
beperkte hoeveelheid
accu’s en het aandrijfsysteem is zeer effi-

Als het om het uiterlijk gaat, dan heeft ook de nieuwe
Hyundai Kona Hybrid meer gemeenschappelijk met de
versie met verbrandingsmotor dan met de versie met
volledig elektrische aandrijving. Die laatste heeft namelijk een gesloten grille.
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Zwischen Rhein & Maahs
Becker Schmitz baut ein
Heiligenhaus in Kranenburg
KRANENBURG.
Im Rahmen der
Aktion „100 Jahre
Beuys“
der
G e m e i n d e
Kranenburg präsentieren
der
Künstler Becker
Schmitz und der
Uedemer Fotograf
Frank Thon ihr
Projekt
„Das
Heiligenhaus“ im
Lokal
der
Kranenburger
„Bürger
für
Bürger“ Große Str. Becker Schmitz und Thon präsentieren im Rahmen von
72
im „100 Jahre Beuys“ in Kranenburg. Das Foto zeigt Becker
Schmitz.
Foto: Frank Thon
Kranenburger
Ortskern. Die Projektpräsentation wird Kontext herausgenommen und zu
in der Zeit vom 19.06. bis zum etwas völlig Neuem umgestaltet. Die
01.08.21 im Schaufenster zu betrachten Installation wird insbesondere ab
sein. Jeden Dienstag in der Zeit von 16- Einbruch der Dunkelheit erfahrbar.
18 Uhr wird es auch die Möglichkeit Zum Projekt: Im Laufe des letzten
geben die Präsentation im Ladenlokal Jahres fotografierte der Uedemer
zu betrachten. Der Moerser bildende Fotograf Frank Thon Heiligenhäuschen
Künstler wird eine Installation bauen, im Kreis Kleve. Im Stile der neuen
die sich sowohl mit der Konzeption der deutschen Sachlichkeit dokumentierte
Heiligenhäuschen am Niederrhein er über 100 von Ihnen und georeferenauseinandersetzt, als auch spielerisch zierte sie dabei. Anfang des Jahres verdie Grenze von analoger und digitaler öffentlichte er gemeinsam mit dem
Kunst erprobt. Ganz im Sinne Beuys Moerser Künstler Becker-Schmitz die
wird er sich dabei mit dem Konzept der Standorte
auf
einer
Online
Dekontextualisierung auseinanderset- Wanderkarte. Die
zen. Für ihn typisch werden einfachste Karte und näheres zum Projekt finden
Materialien aus ihrem eigentlichen Sie unter: www.das-heiligenhaus.de

Kleve sucht Wahlhelfer*innen
Bundestagswahl 2021
KLEVE. Das Wahlamt der Stadt Kleve
sucht für die Bundestagswahl am 26.
September 2021 Wahlhelferinnen und
Wahlhelfer. Voraussetzung für die ehrenamtliche Tätigkeit als Wahlhelfer*in
ist die Wahlberechtigung (Vollendung
des 18. Lebensjahres und Besitz der
deutschen Staatsangehörigkeit). Für die
Tätigkeit am Wahltag wird ein
Erfrischungsgeld in Höhe von 50 Euro

gezahlt.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger
können sich ab sofort beim Wahlamt
der Stadt Kleve über die Homepage
www.kleve.de und das dort hinterlegte
Online-Formular oder telefonisch unter
der Rufnummer 02821/84-555 melden.
Per E-Mail ist das Wahlamt unter wahlen@kleve.de zu erreichen.

Sommerferienprogramm für
Kinder und Jugendliche
KLEVE. Die Sommerferien nahen und
alle Klever Kinder und Jugendlichen
können sich wieder auf ein abwechslungsreiches Ferienprogramm der Stadt
Kleve freuen. Die Corona-Pandemie
beeinträchtigt weiterhin die Planung
und Durchführung von Angeboten in
der Kinder- und Jugendarbeit. Dennoch
konnte ein Programm mit vielen
Highlights erstellt werden, was nun
veröffentlicht ist.
Leider kann die traditionelle städtische
Ferienmaßnahme in diesem Jahr nicht
auf dem Fingerhutshof durchgeführt
werden.
Stattdessen
wird
die
Maßnahme auf das Gelände der
Marienschule verlegt. In den ersten drei

Deutsche Redaktion
Heinz Maahs, Libellenstraat 3
6533 RK Nijmegen (NL)
T 0031.24.6637639 - H 0031.6.14505539
h.maahs@telfort.nl

Anzeigenberatung Deutschland
Wilhem von der Ven
Ooysedijk 13, 6522 KT Nijmegen
+31248200735
+31653920033
Mail: wilhelm@derozet.nl
De Rozet ist kostenlos erhältlich:
KRANENBURG: Rewe, Penny, Quartier,
Argos, Aral, Caféhaus Niederrhein.
KEEKEN: Gaststätte Schmidthausen
KELLEN: Post, Kauﬂand, Tobacco&More
KLEVE: Lotto Bahnhof, Tobacco&More
MATERBORN: Getränke Hoffmann,
HuissenerStr.3, O&L + Tobacco&More
Kapellenstr.15

Die nächste Rozet erscheint am
Dienstag, den 13. Juli
Redaktionsschluß: Freitag 9 Juli
Auﬂage 25.000
Rozet nicht empfangen???
Ruf an: 0031-6-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com

Ferienwochen können sich jeweils 60
Kinder im Alter von 6-12 Jahren für
eine Woche voller Abenteuer und
Action anmelden.
Der städtische Abenteuerspielplatz
Robinson ist ebenfalls während der
Ferien geöffnet. In den ersten vier
Ferienwochen steht wieder Hämmern,
Sägen, Kokeln, Matschen und Träume
leben auf dem Programm. Auch für die
inklusive Abenteuerfreizeit öffnet der
„Robi“ wieder seine Tore. Vom 02.08.13.08.21 können Kinder im Alter von
6-14 Jahren hier eine spannende Zeit
verbringen.
Sportbegeisterte
Kinder
und
Jugendliche sind bei den Angeboten
vom Clever Ruderclub oder der Klever
Segelgemeinschaft genau richtig. Auch
die Move Factory ist wieder mit dabei.
Wer Spaß an Breakdance, Parkour und
Calisthenics hat kommt bei diese
Angeboten voll auf seine Kosten. Nach
dem Motto „Zweibeiner trifft auf
Vierbeiner“ beteiligt sich der Klever
Tiergarten zum ersten Mal an dem
Ferienangebot der Stadt Kleve. Wer
schon immer wissen wollte, was sich
hinter den Kulissen des Tiergartens
abspielt und sich nicht scheut, auch mal
mit anzupacken, der wird im Tierpark
freudig erwartet.
In zwei Tagen zu Superheldin werden –
das klappt bestimmt nicht und Wunder
sind auch nicht zu erwarten. Wer trotzdem Lust hat im zweitägigen
Schnuppertraining an seinen äußeren
und inneren Kräften zu arbeiten, der ist
herzlich beim Training „Super
Mädchen-Super Kräfte (24./25. Juli)
willkommen.
Für alle Ferienangebote muss zuvor
eine Anmeldung erfolgen. Alle
Informationen zu den Angeboten finden
Sie
auf
der
Startseite
www.kleve.de.

Im Garten der Wörter: Schreib-Workshop für
Jugendliche im B.C. Koekkoek-Haus
KLEVE. Das B.C. Koekkoek-Haus
bietet in den Sommerferien gemeinsam
mit der Literaturwissenschaftlerin
Renate Schmitz-Gebel im Garten des
Museums einen open-air Workshop
„Kreatives Schreiben“ für Jugendliche
im Alter von 10 bis 14 Jahren an.
Gedanken und Träume können im
Museumsgarten schweifen und zu Wort

kommen. Daraus sollen entstehen tolle
Geschichten,
Gedichte
und
Wortgewächse, die anschließend in
einer gemeinsamen Lesung vorgestellt
werden. Die Teilnahme am Workshop
ist im Rahmen des Kulturrucksacks
NRW gefördert und kostenfrei. Eine
Voranmeldung
ist
erforderlich
(kasse@koekkoek-haus.de).

Spende für Tierheim Kranenburg

Die Teilnahme am Schreib-Workshop
ist im Rahmen des Kulturrucksacks
NRW gefördert und kostenfrei.
INFO: Im Garten der Wörter –
Kreatives Schreiben für Jugendliche im
Alter von 10 bis 14 Jahren; 6.-8. Juli
von 10 bis 13 Uhr; Sonntag, 11. Juli 1113
Uhr
Lesung,
Anmeldung:
kasse@koekkoek-haus.de, Tel: 02821768833 im Garten des B.C. KoekkoekHaus, Koekkoekplatz 1, Kleve.

Welttheater von
Nütterden
Die Spende kam vom BVB-Fanclub Schwanenstadt Kleve (Foto JST,
Schwanenstadt Kleve)
KLEVE/KRANENBURG. Der Klever
BVB-Fanclub Schwanenstadt Kleve
hat dem Tierheim e.V. in Kranenburg
eine Spende für Tierfutter, den Tierarzt
und andere Dinge überreicht.
Vorstandsmitglied Mario Schwienheer
und Mitarbeiterin Yvonne haben den

symbolischen Scheck von FanclubVorsitzenden Dieter Stumpe (re.) überreicht bekommen. Das Tierheim würde
sich über weitere Spenden, aber auch
Besuche (Keekener Straße, Mehr Richtung Keeken) sehr freuen. Details
dazu auf der Homepage des Vereins.

Absage Kirmes und Lichterfest 2021
KLEVE. Aus Verantwortungsgefühl
gegenüber den Klever Bürgerinnen und
Bürgern sowie Besuchern und Gästen
hat sich die Stadt Kleve frühzeitig für
die Absage der Klever Kirmes vom 10.
bis 18. Juli, der Materborner Kirmes
vom 31. Juli bis 03. August und des
Lichterfestes am 14. September entschieden.
Die aktuelle Corona Pandemie macht
eine Planung von Veranstaltungen dieser Größenordnung kaum möglich.
Zurzeit ist nicht deutlich, ob
Veranstaltungen dieser Art in diesem
Jahr durchführbar wären, weiterhin
benötigen
die
Planung
und
Organisation solcher Veranstaltungen
einige Monate Vorlauf. Obwohl Kirmes
und Lichterfest im Freien stattfinden
würden, wären auch die Einhaltung

und
Überwachung
notwendiger
Hygienemaßnahmen
und
des
Mindestabstandes nicht möglich, ebenso wäre eine Kontaktnachverfolgung
bei den zahlreichen Gästen nicht kontrollierbar. Wissend, dass Volksfeste für
die Stadt und das Lebensgefühl aller
wichtig sind, war die Entscheidung zur
Absage nicht einfach, auch den
Schaustellern und Ausrichtern hätte
man gerne eine Perspektive gegeben,
aber der Sicherheitsaspekt geht vor.
Für 2022 werden die Planungen alsbald
aufgenommen. Wir sind zuversichtlich,
dass
die
traditionsreichen
Veranstaltungen wieder in gewohnter
Wiese stattfinden können und ein unbeschwertes gemeinsames Feiern von
zahlreichen Menschen möglich sein
wird.

Unterwegs in Griethausen
mit „Tante Minchen“
GRIETHAUSEN.
Mit
„Tante
Minchen“ konnten sich Interessierte
am Samstag, den 26. Juni auf eine
Themenführung durch Griethausen
begeben. Die Wirtschaft & Tourismus
Stadt Kleve GmbH bot den Rundgang
mit Gästeführerin Hildegard Liebeton
an, die in die Rolle ihrer 1889 geborenen Großtante schlüpfen und aus der
Geschichte der über 600 Jahre alten,
ehemaligen „Stadt“ Griethausen
berichtete. Treffpunkt war um 11.00

Uhr an der Maibank Griethausen (Ecke
Postdeich/Oberstraße). Von hier führte
der Rundgang entlang der ehemaligen
Stadtmauern vorbei an der alten
Schule, dem alten Rathaus und der St.
Martinus-Kirche bis zum Obertor und
weiter bis zur Eisenbahnbrücke.
Infos über weitere Themenführungen:
Wirtschaft, Tourismus und Marketing
Stadt Kleve GmbH (Tel. 0282184806).

Themenführung in Griethausen mit Hildegard Liebeton als „Tante Minchen“.

Das Premierenwochenende wird der
12.-14. August 2021 sein.
NÜTTERDEN. Was haben die Singund Spielschar, der Sportverein und die
Freiwillige Feuerwehr gemeinsam? Sie
alle sind Teil einer traditionellen
Dorfgemeinschaft wie viele von uns sie
bereits seit ihrer Kindheit kennen.
Gerade am Niederrhein finden sich
noch viele Dörfer in denen sich Teile
ihrer Bewohner bis heute (ehrenamtlich) in Vereinen engagieren. Sie sind
stark verwurzelt und dabei oft über
Jahrzehnte gewachsen. Gleichzeitig
wandelt sich aber das Bild des Dorfes.
Zugezogene
erweitern
die
Gemeinschaft, Traditionen verändern
sich, Vereinsarbeit ist teilweise weniger
gefragt als früher. Traditionelle Rituale
lassen nach, geraten gar in
Vergessenheit.
Ist es möglich, Tradition und
Gegenwart zu vereinen? Sind beide
wirklich konträr? Oder können sie sich
gegenseitig bereichern? Diese Frage
haben sich vier professionelle
Kunstschaffende
vom
unteren
Niederrhein gestellt.
Eva Böhmer, Bettina Hentrey und
Kristin Schuster aus Nütterden und Jan
Kersjes aus Reichswalde wollen mit
dem „Welttheater von Nütterden“ zeigen, dass das Dorf von heute beides
sein kann: Traditionsbewusst und vielschichtig. Unter dem Motto „Jeder ist
willkommen“ laden sie Zuschauer zu
einem
bunten,
überraschenden
Spaziergang durch Nütterden ein. An
vielen verschiedenen Stationen werden
traditionelle und moderne Elemente
vereint, dürfen Besucher staunen,
lachen, diskutieren und nachdenken.
Seit September 2020 wird dafür
geplant, geworben und geprobt. Das
Premierenwochenende wird der 12.-14.
August 2021 sein. Los geht es um 17
Uhr auf dem Dorfplatz von Nütterden.
Karten sind im VVK erhältlich für 12
Euro (ermäßigt 7 Euro, Kinder unter 12
Jahren haben freien Eintritt).
Beim „Welttheater von Nütterden“ ist
aber nicht nur jeder willkommen, sondern es kann auch jeder mitmachen:
Die
Organisator*innen
suchen
Mitstreiter*innen: Wer zwischen 14 du
99 Jahre alt ist und ein offenes Interesse
an Theater hat, darf sich gerne melden
unter:
daswelttheatervonnuetterden@gmail.com
Weitere Infos unter: www.daswelttheatervonnuetterden.de
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SPORT
Nieuws van DVSG uit De Horst
Voetbalvereniging DVSG gaat (ver)bouwen!
Eindelijk is het dan zover. DVSG
gaat (ver)bouwen. Na een intensief
en vaak moeizaam voortraject gaat
vanaf november de verbouwing van
de gebouwen van v.v. DVSG van
start.
Deze verbouwing zal deels bestaan uit
een grote renovatie van de bestaande
kleedruimtes en de nieuwbouw van een
ontvangstruimte annex vergaderlocatie.
De totale verbouwing zal ongeveer zes
maanden in beslag gaan nemen en zal
worden gerealiseerd door aannemersbedrijf
Kaal
BV,
Megens
Elektrotechniek
en
Koopmans
Installatietechniek BV. Dit zijn ook de
partijen die bij een eerdere (verplichte)
aanbesteding gekozen zijn.
Het ledenaantal van v.v. DVSG is nog
steeds groeiende en om die leden volgens de huidige normen te kunnen faciliteren, is deze verbouwing dan ook

absoluut noodzakelijk. Samen met zustervereniging DKV De Horst wil
DVSG haar sportpark inrichten als dé
plek voor sportieve (buiten)activiteiten
op De Horst en een ontmoetingsplaats
voor zowel leden als niet-leden.
Om deze verbouwing te kunnen financieren zijn er door de Gemeente Berg
en Dal gelden toegezegd, maar moet
DVSG noodzakelijkerwijs een beroep
doen op haar eigen vermogen.
Daarvoor is door de Algemene
Ledenvergadering ook toestemming
gegeven. Om de kosten voor de vereniging te drukken is er inmiddels een speciale commissie ingesteld die bezig is
om diverse acties op touw te zetten om
extra inkomsten te genereren. Als deze
acties concreet zijn uitgewerkt zullen
die o.a. via de website van DVSG,
Facebook en dit weekblad worden
gecommuniceerd.

Jubilarissen DVSG alsnog gehuldigd
Tijdens de goed bezochte Algemene
Ledenvergadering van v.v. DVSG op
zondag 20 juni zijn alsnog de jubilarissen gehuldigd. Vanwege alle coronamaatregelen was dit eerder helaas niet
mogelijk.
Heel bijzonder was het dat er drie leden
inmiddels al 70 jaar lid zijn: Jan
Spanjers, Thé de Haan en Chris Ebbers.
Verder zijn de volgende leden gehuldigd:
Patrick
Janssen,
Fred
Schoenmakers, Frank Oomen, Guido
Oomen, Pieter Janssen, Lesley Janssen,

Bart Vissers, Ronald de Bruin, Theo
Thijssen en Gerard van Bindsbergen
(allen 25 jaar lid), Herbert Eikholt,
Hans Jochoms en Erik Thijssen (allen
40 jaar lid), Piet Verhoeven en Gerard
Theunissen (beiden 50 jaar lid), Gerry
Gerrits (60 jaar lid).
Alle aanwezige jubilarissen werden
door voorzitter Jan Coenen in het zonnetje gezet en met een welverdiend
jubileum-speldje en een bloemetje heel
erg bedankt voor hun jarenlange trouw
aan v.v. DVSG.

Rijvereniging de Bergruiters rijdt weer!
BEEK. Zondag 13 juni was het eindelijk weer zover. Na bijna anderhalf jaar
konden we als vereniging weer een
onderlinge wedstrijd organiseren. Het
was een erg gezellige dag met veel
enthousiasme, plezier en gezonde
(wedstrijd-)spanning bij de kinderen en
jongeren. En ondanks dat er nog geen
publiek bij kon zijn, voelde het weer
een beetje als vanouds en dat was erg
fijn!
We willen graag alle winnaars van
harte feliciteren en natuurlijk Stal
Ebbers bedanken voor het mogelijk
maken van deze dag!
In de categorie D feliciteren wij Tom
Fleuren met de eerste plek dressuur en
Aiyanna Wilmer met haar eerste plek
springen. In de categorie C werd Jip
Hendriks twee keer eerste. In de categorie B werd Julia Nobbe eerste in de
dressuur en Imke Roelofs won het

springen. Op de eerste plek dressuur in
de categorie A belandde Ella Mulder en
met het springen werd dit Wout
Fleuren. In de A1 werd Nadia Nobbe
twee keer eerste. Tot slot nog de cate-

gorie 18+/Paard, hierin behaalde Vera
Ekkebus twee keer de eerste plek.
Op naar de volgende wedstrijd in oktober!
Tekst: Vera Ekkebus en Renée Plass

De beste volleybalklas van Groesbeek 2021?
GROESBEEK. Wordt jouw klas de beste volleybalklas van
Groesbeek? De afgelopen weken hebben alle schoolkinderen
uit Groesbeek een aantal volleyballessen op school gehad. Er
zijn daar veel positieve reacties op gekomen.
Volleybalvereniging Ikaros gaat dit jaar op vrijdag 9 juli haar
tweede grasvolleybaltoernooi organiseren! Dit gratis volleybaltoernooi is voor kinderen van groep 3–8. De spelregels
zijn eenvoudig en worden bij aanvang uitgelegd. De spelregels zijn per leeftijd aangepast. In groep 3 en 4 bestaat het
spel uit vangen en gooien, opgebouwd naar groep 8 met volledig volleybal. Tijdens het toernooi is er iets lekkers te eten
en te drinken en voor de winnaars staan natuurlijk mooie

bekers klaar.
Alle Groesbeekse basisschoolkinderen hebben de afgelopen
week via hun school een aanmeldformulier ontvangen. De
kinderen moeten uiterlijk donderdag 1 juli hun inschrijfformulier bij de school hebben ingeleverd. Iedereen kan zich
individueel inschrijven of als groep. Bij elk team hoort een
coach dus zijn ook de ouders van harte welkom!
De kinderen worden om 15.00 uur op Nieuweweg 34 te
Groesbeek verwacht.
Dit evenement is mede mogelijk
Sportstimulering Berg en Dal!

gemaakt

door

NN Zevenheuvelenloop opent inschrijving
Paul Braam nieuwe voorzitter
van BVC’12 in Beek

NIJMEGEN. De inschrijving voor de 37e NN
Zevenheuvelenloop is geopend. De 7 kilometer vindt
plaats tijdens de NN Zevenheuvelennacht op zaterdag 20
november en de 15 kilometer wordt gelopen op zondag 21
november. De Stichting Zevenheuvelenloop gaat ervan
uit dat het evenement op de gebruikelijke wijze kan
plaatsvinden.
Hardloopfeest bij 37e editie
Voor 2021 staat de 37e editie van de NN Zevenheuvelenloop
op de rol. Voor het eerst in het bestaan van de Nijmeegse
loopwedstrijd vond in 2020 geen editie plaats vanwege het
coronavirus. Inhalen van het evenement bleek in het voorjaar
niet realistisch. De 37e editie staat gepland zonder aanpassingen: het weekend start op zaterdag met de Mini
Zevenheuvelenloop,
gevolgd
door
de
NN
Zevenheuvelennacht om 19:00 uur. Op zondag start de mooiste hardloopwedstrijd van Nederland om 13:00 uur. Mocht
het nodig zijn, dan ligt een draaiboek klaar voor een eventuele 1,5 meter-editie.
Alexander Vandevelde: “Op basis van het heropeningsplan

Sander Joosten heeft de voorzittershamer overgedragen aan Paul Braam (rechts)
Paul Braam heeft vrijdagavond tijdens
de Algemene ledenvergadering (ALV)
van voetbalvereniging BVC’12 in Beek
het voorzitterschap overgenomen van
Sander Joosten. De ALV vond plaats in
de buitenlucht. Joosten was de afgelopen zeven jaar voorzitter van de club.
William Heemstra (penningmeester) en
Vincent Creemers (secretaris) traden
ook af. Dit gebeurde tijdens de door
corona uitgestelde ALV over 20192020. In september zal er een nieuwe
ALV worden uitgeschreven waarin het
voltallig nieuwe bestuur zich voor zal

stellen. De komende maanden zal het
oude bestuur in samenspraak met de
nieuwe voorzitter en commissie de
overdracht soepel laten verlopen.

Vijf jubilarissen
Tijdens de ALV zijn ook vijf leden
gehuldigd voor hun jarenlange trouwe
lidmaatschap. Stijn Burgers, Robbert
Bik en Michel Arts (25 jaar) en Han
Cornelissen en Paul Hubbers (50 jaar).
Van harte gefeliciteerd!
Foto’s: Henk Baron

Maximaal 32.000 lopers
Er zijn 7.000 plaatsen beschikbaar voor nachtlopers en
25.000 voor Zevenheuvelenlopers. Als het evenement onverhoopt toch niet doorgaat, bekijkt de Stichting
Zevenheuvelenloop welke kosten zijn gemaakt en ontvangen
inschrijvers een deel van het inschrijfgeld terug. Maximaal
50% van de kosten wordt in rekening gebracht. De inschrijving voor de Centralpoint bedrijvenloop opent in een later
stadium.
Inschrijven kan via www.nnzevenheuvelenloop.nl.

Activiteitenagenda voor Leuth
Vriendenkring & Kulturhus: - cultuur – educatie – sport – ontmoeting Elke maandag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.00
uur in het Kulturhus (informatie Elvira
Schreijenberg tel. 06 51373295)
- Inloop en Ontmoeting 14.00-16.00
uur in Kulturhus
Voor wie andere mensen wil ontmoeten
door samen, met wat ondersteuning,
bezig te zijn. - KBO Bingo op maandag 5 juli om 14.00 uur in de
Vriendenkring (info: 024 6631727)
Elke dinsdag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.00
uur in het Kulturhus (informatie Elvira

Bridgelessen
September 2021 start Bridgeles
Nijmegen weer met allerlei nieuwe cursussen. Voor het volledige aanbod zie:
www.bridgelesnijmegen.nl
Voor meer informatie: info@bridgelesnijmegen.nl

V.l.n.r. Stijn Burgers, Robbert Bik, Michel Arts, Han Cornelissen en Paul Hubbers

hebben we met de betreffende diensten gesproken en blijkt
een NN Zevenheuvelenloop op traditionele wijze reëel. We
zijn er als team aan toe om weer een evenement voor hardlopend Nederland neer te zetten en we horen ook dat lopers
toe zijn aan een uitdaging en weer een prestatie willen neerzetten. We hebben ons het afgelopen jaar ingezet om mensen
in beweging te houden met gratis trainingsschema’s, webinars, de 5 kilometer Seven Hills Testrun in het Goffertpark en
de Lente Loopchallenge. In november bouwen we eindelijk
weer een mooi hardloopfeest.”

Tevens begeleidt Bridgeles Nijmegen
een bridgeclub voor beginnende
bridgers; dit is elke woensdag in De
Ark van Oost; lid worden kan het hele
jaar door.
Voor meer informatie: www.nbbclubsites.nl/club/15035
of wijzer@bridgelesnijmegen.nl

Schreijenberg tel. 06 51373295)
- Bewegen op muziek (senioren) van
15.15-16.15 uur in sportzaal/Kulturhus
(info Bert van Swelm tel. 0246631727)
Elke woensdag
- Koersbal KBO van 14.00-16.00 uur
(info: 024 6631727)
- Biljarten Senioren om 19.00 uur in de
Vriendenkring-oneven weken (info:
024 6631727)
- Stoelyoga van 18.00u tot 18.30u in de
kleine zaal van de Vriendenkring
(Stoelyoga: eenvoudige lichaamsoefeningen en concentratie/meditatie-oefeningen)
- Yoga van 19.00-20.00 uur en 20.3021.30 uur in Vriendenkring/DESgebouw. Info: Angelique BrokVerhoeven, tel. 024 – 3249700 of
yogaindepolder@hotmail.com
(3
proeflessen voor € 10,00 - juli en
augustus zomerstop, start weer op 1
sept)
- Volleybal Switch (recreanten dames)
van
20.30-22.00
uur
in
sportzaal/Kulturhus
Elke donderdag
- Prikpost CWZ (trombosedienst) van
08:00-08.30 uur in het Kulturhus
- Gym Senioren 09.30-10.30 uur in de
Vriendenkring o.l.v. Rik Kremer (info:
024 6631727)

- Biljarten Senioren 13.00-17.00 uur in
de Vriendenkring (info: 024 6631727)
- Vertel eens….verhalen delen met
anderen 15.00-16.00 uur in het
Kulturhus
- Aerobic Workout o.l.v.Patricia
Winteraeken van 20.00-21.00 uur in
sportzaal/Kulturhus
(informatie
Patricia 024-6631802 of Els 0246631534)
Elke vrijdag
-Taalcafé van 10.00-12.00 uur (vanaf 9
juli) voor Nederlands- en anderstaligen
in het Kulturhus (info: 06 18514735)
- Volleybal Switch (jeugd) van 19.0020.30 uur in sportzaal/Kulturhus
Bibliotheek in Kulturhus: elke werkdag geopend tot 18.30 uur (m.u.v.
woensdagmiddag)
Er is een medewerkster aanwezig voor
informatie en advies op maandag van
10.00-12.00 uur en op donderdag van
15.00-17.00 uur. U kunt elke dag m.u.v.
woensdagmiddag terecht om boeken
op te halen of terug te brengen m.b.v.
selfservicepunt of de krant te lezen.
Contact: mensen en organisaties die
gebruik willen maken van een ruimte in
een van de accommodaties kunnen bellen voor het Kulturhus/sportzaal (tel.
06-18514735)
en
voor
de
Vriendenkring (tel.024-3789351).
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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

T: 06-558
91054
Binnen 2
4 uur
nemen w
contact m ij
et u op!

PROCESSIERUPS BESTRIJDEN
SNEL EN EFFECTIEF!

Aanbiedingen geldig t/m zondag 4 juli

www.vanraaijtuinen.nl

In deze periode is de processierups actief, van mei tot en
met augustus. Voorkom problemen en maak gebruik van
onze actieve processierups bestrijding. De brandharen van
deze rups vormen voor mensen een gevaar voor de gezondheid. Van Raaij verwijderd de rupsen en de bomen blijven
bespaard. Kies voor de allerbeste oplossing in processierups
bestrijding. Bel: 06-55891054 www.vanraaijtuinen.nl

APPARTEMENTEN TE HUUR
In Groesbeek en Mook zijn drie ruime appartementen te huur
voor mensen met een zorgindicatie.
MOOKERPLEIN

ZORGCOMPLEX KLOOSTERTUIN
(Stationsweg te Groesbeek)
Appartement 1 (ca. 67 m2):
op de 2e verdieping.
Appartement 2 (ca 64 m2):
op de 2e verdieping.
Zorgindicatie: WLZ vv4 / vv6.
Indeling: Hal, woonkamer, open
keuken, 2 slaapkamers, badkamer,
berging en balkon.
Huurprijs € 701,14 p/m. Servicekosten € 100,85 p/m. Afhankelijk van
uw inkomen komt u in aanmerking
voor huurtoeslag. Kijk hiervoor op
www.toeslagen.nl.
Voor gebruik van water, warmte en
elektra sluit u zelf een contract af.

(Prinses Amaliahof te Mook)
In Mookerplein is een nieuwbouwappartement beschikbaar voor twee
personen, waarvan een met zorgindicatie WLZ vv5. Het appartement is
ruim opgezet met een balkon aan de
voorzijde. De bewoner met zorgindicatie krijgt dagelijkse zorg en ondersteuning van de zorgmedewerkers Mookerhof. Ook kan deze bewoner deelnemen
aan de activiteiten van Mookerhof.
Hier wonen mensen met dementie die
24-uurs zorg ontvangen.
Nieuwbouwappartement
(ca. 58 m2):
Gelegen op de begane grond van zorgcomplex Mookerplein.
Zorgindicatie: WLZ vv5.

Indeling: Hal, toilet, berging, woonkamer, open keuken, slaapkamer en
badkamer.
De kale huurprijs is afhankelijk van
het totale belastbare jaarinkomen
2020. Daarvoor voeren we een inkomenstoets uit.
De servicekosten zijn € 137,65 p/m.
Afhankelijk van uw inkomen komt u
in aanmerking voor huurtoeslag. Voor
gebruik van elektra sluit u zelf een
contract af.
Meer informatie en contact
Voor deze woningen hebben
mensen met een zorgindicatie en
mensen die op de wachtlijst staan
van ZZG zorggroep voorrang. Er
vindt een zorg-screening plaats
alvorens het appartement toegewezen wordt.
Kijk voor meer informatie over de
woonlocaties op zzgzorggroep.nl
Voor meer informatie over de
verhuur belt of mailt u met ZZG
Vastgoedbeheer, 024 - 301 78 95,
vastgoed@zzgzorggroep.nl.

