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

Beek Bruist, 1-4 juli
BEEK. Van 1 tot 4 juli vindt Beek Bruist plaats, de schuttersfeesten / alternatieven kermis en de viering van de jubilea van BUB, KNA, Kalorama, Sous
les Eglises.
In de vorige Rozet stond het uitgebreide programma op de middenpagina.
Online kunt u dat terugvinden op www.derozet.nl. Er zijn enkele wijzigingen en toevoegingen in tijden. Hieronder een verkort programma met de juiste tijden.

Vrijdag 1 juli Wasserijspelen
18:00 uur: Op de Rijksstraatweg om en
nabij Café Sous les Eglises wordt tijdens de wasserijspelen gestreden om de
hoogste eer. Aansluitend is er een feestavond voor iedereen. Muziek van DJ
Levi.
Zaterdag 2 juli Schuttersfeest
Deze dag staat volledig in het teken van
de jubilerende schutterij B.U.B. Met de
nodige tradities en folklore wordt dit
een kleurrijke en muzikale dag.
13:00 uur: Aantreden schutterij in de
feesttent naast Sous les Eglises. met
Musikverein Bernau en Harmonie
K.N.A.
13:30 uur: Onder muzikale klanken
worden via een rondtocht door Beek
het koningspaar en het aspirant-koningspaar opgehaald. Aansluitend wordt de
schuttersvlag bij de fontein van de
Bleekster.
15:30 uur: muzikale Taptoe op de
Schuttersweide bij ’t Höfke. Deelnemers aan de Taptoe zijn: Musikverein
Bernau, Vendeliers B.U.B., Batavorum
Pipes en Drums, Brass Band – Amizade Monte Reno, en Harmonie KNA.
19:00 uur: Schutterij B.U.B. wordt
onder muzikale begeleiding naar de
feesttent gebracht en daar vinden vervolgens de traditionele kroningsplechtigheden plaats.
Aansluitend: Kroningsbal met de Polka
Power Band Wahnsinn!

Beek Bruist

Zondag 3 juli: Kindermiddag –
sport, spel en muziek
op de Schuttersweide bij ’t Höfke.
Muziek maken met ‘Boom whackers’,
schieten op een ‘lepeltjes schietbaan’,
een trappersbaan bouwen met de scouting Beek en vele andere spellen en
activiteiten. Vooraf worden de aanwezigen opgewarmd met muziek. ‘s Avonds
wordt deze feestdag afgesloten met
Smart(lap)RockSensatie de Triesto’s.
11:30 uur: Optreden van Musikverein
Bernau; 12:30 uur: Optreden van harmonie K.N.A.; 13:30 uur: Optreden
van het Jeugdorkest met basisschoolleerlingen
14:00 – 16:00 uur: Sport en spel activiteiten
18.30 uur: Aantreden gehele schutterij
in de feesttent
18.45 uur: Afmars – ophalen koningspaar
19.45 uur: Aankomst feesttent
20.00 uur: Feestavond met de Triesto’s,
Maandag 4 juli Frühshoppen
Deze maandag staat als vanouds in het
teken van het Senioren Frühshoppen in
de tent naast Café Sous les Eglises. De
bekende DJ en alleskunner DJ Robert
Pouwels staat garant voor een gezellige
muzikale
omlijsting.
Stichting
Kalorama heeft ook aan deze seniorenochtend haar medewerking toegezegd.
11:00 – 13:00 uur Senioren frühschoppen met DJ Robert Pouwels in de tent

oplage: 25.000
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bij Café Sous les Eglises
12.30 uur: Vertrek koningspaar en hofhouding vanuit de feesttent
13.30 uur: Aantreden gehele schutterij
in de feesttent
13.45 uur: Afmars – ophalen koningspaar
± 14.45 uur: Aankomst feesttent
15:00 uur Frühschoppen voor iedereen!
DJ Robert Pouwels zorgt dat je met de
beentjes van de vloer gaat!
Aansluitend Slotceremonie: uitdragen
van de Koningskroon

Musikverein Bernau 1864 e.V geeft extra concert op
zaterdag 2 juli
In het weekend van Beek Bruist, vrijdag 1 t/m maandag 4 juli, heeft
Harmonie K.N.A. hun muziekvrienden
van Musikverein Bernau uit het Zwarte
Woud te gast.
Op zaterdag 2 juli geven zij een extra
concert bij de Thornsche Molen.
Dit concert begint om 11.00 uur. U bent
van harte welkom om te komen luiste-

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

ren.
Verder neemt de Musikverein deel aan
het hele programma van Beek Bruist:
zij doen met maar liefst 3 teams mee
met de wasserij spelen. Hun optredens
tijdens Beek Bruist vind je hierboven.
Wij heten u van harte welkom bij alle
activiteiten dit weekend.

ROZET:

DEZE

Zakelijk op 5
Jeugd&Jongeren op 7
Cultureel op 8-9
Kermis in Wyler op 11
Gemeentepagina op 13-16
Welzijn op 19
Senioren op 20
Natuur op 21
Kerk op 22
Nijmegen op 23
Duits nieuws op 24
Autonieuws op 25
Sport op 27
De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 12 juli
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 8 juli
Vervolg colofon: zie pagina 3

Mariakapel
Leuth
Op zaterdag 2 juli vindt deopening van
de vernieuwde Mariakapel in Leuth
plaats, zie kerkberichten in deze Rozet,
op pagina 22.

Kranten gedumpt
GROESBEEK. Bij de Hobbemaweg wordt regelmatig een restant kranten gevonden, dat daar gedumpt is. Waar in die buurt wordt De Rozet niet bezorgd? Krijg je
de krant niet of weet je wie de kranten dumpt?
Bel dan even met de bezorgdienst: Richard Moleman, tel. 06-23502075 of mail
bezorgdienstderozet@gmail.com

Avond4daagse werd avond2daagse
BEEK-OOIJ. De avond-jeugd-4-daagse die vorige week
gelopen zou worden, is door weersomstandigheden veranderd in een twee dagen lopen en nog een extra slotdag.
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Woensdag trok de Avondvierdaagse door de Ooijpolder met
als rustplek het industrieterrein op de Bouwkamp bij de
familie Rikken. Deze wandeling vond onder perfecte weersomstandigheden plaats. De start en finish was bij dorpshuis
de Sprong.
I.v.m. het slechte weer is donderdagavond de tocht
(gepland in Ooij) geannuleerd.






Dinsdagavond 21 juni was de start van de Avond4daagse
Berg en Dal bij het Kulturhus te Beek. Ruim 750 kinderen en
begeleiders (van de scholen Opweg, Biezenkamp, de Bruuk,
Klokkenberg, Titus Brandsma en Sterredans) hadden zich
ingeschreven om 5 of 10 km mee te lopen, meer dan andere
jaren. Bij de start was burgemeester Mark Slinkman aanwezig en hij knipte in eerste instantie het lint en daarna ook de
deelnemerskaartjes/startbewijzen van de lopers en zorgde
KNAgalm voor muziek. De deelnemers die dat wilden, konden bij het startbureau een vuilniszak meekrijgen om onderweg afval in te verzamelen voor hun eigen of andermans
afval. De tocht liep door Beek en langs het Wylermeer en
over de Heuvelrug naar Kerstendal in Berg en Dal, waar de
rust was. Edelweisz zorgde daar voor de mooie en swingende muziek.

De laatste avond van de Avond4daagse Berg en Dal zou
gehouden worden vanuit Beek, maar de organisatie durfde
het, i.v.m. de alarmerende weersverwachting, niet aan om te
gaan lopen. Deelnemers werden via de website en Facebook
ingelicht over de afgelasting en konden ze tussen 19-21 uur
hun medaille ophalen in het Kulturhus. Ze werden met
muziek van KNAgalm ontvangen, en kregen hun medaille
uitgereikt. Voor de deelnemers die hun medaille niet konden
halen zijn ze afgegeven op hun eigen school. Voor de deelnemers (en hun begeleiders) die niet op de Biezenkamp,
Buut, Klokkenberg, Meander, Sterredans of het Titus
Brandsma zitten, is er nog een tweede gelegenheid om de
medaille op te halen: vanavond, dinsdag 28 juni van 19-20
uur in het Kulturhus in Beek.
Veel dank aan de sponsors: Plus Nico de Witt met gezonde
snacks, Hans de echte bakker met krentenbollen en Vitens
met waterpunten op de diverse dagen. Op vrijdag ook nog
bloemen van ‘t Molentje en ijsjes van M’ijsjes.
Ook de andere sponsoren zoals Rowill, de Spar, de
Rabobank, Daalder Kaas, gemeente Berg en Dal,
Dierenkliniek Broerdijk, Semperflorens, pannenkoekenrestaurant de Duivelsberg, Austria Sport, (die deelnemers had
voorzien van een rugzak met Bidon), de Hazelaarshof en
café-Restaurant St. Anneke worden bedankt voor hun gulle
sponsering van dit wandelfestijn.
Foto’s: Henk Baron
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024 - 397 5052

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

borrels en bubbels
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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

RAMEN - DEUREN - SERRES
Telefoon: (024) - 388 3273
· Turkse specialiteiten van de houtskoolgrill
· Vlees-, vis- en vegetarische gerechten,
ovenschotels, pizza en pasta…
· Catering en afhalen: voor al uw wensen!
· Ruim terras voor heerlijk buiten genieten
· Iets te vieren? Terrasfeest?
Vanaf 20 personen, v.a. €9,95 pp
· 130 zitplaatsen. Kegelbaan aanwezig

www.vblkozijnen.nl

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

www.saraygarten.de

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

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

Meidoornstraat 10
Beek-Ubbergen
06-46 3732 26
info@bersontuinen.nl
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

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

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

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

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

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

Wat is er te doen in:
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
-1-4.7. BEEK BRUIST
-7.7. 14.30u. gezondheidsmiddag KBO,
Spijker
-9.7. 11-14u. repaircafé, Kulturhus
MILLINGEN A/D RIJN
-2.7. 20u. bingo Ons Genoegen, ver. gebouw
-3.7. 15u. concert Vivace, kerk
-9.7. 20u. bingo Juliana, ver.gebouw
-13.7. 14u. Alzheimercafé, Gasthuis
-13.7. 10u. dagtocht KBO
OOIJ
-29.6. 15-16.30u. modderdag bij Struin
-6.7. 14.30. jubileum beweegtuin
-9.7. 10 + 12 + 14u. theaterwandeling v.a.
Oortjeshekken
LEUTH
-2.7. 12-16u. zomerfeest Torteltuin
-3.7. 15u. concert Vox Virorum,
Vriendenkring
-4.7. 10u. peutercafé, Kulturhus
-4.7. 14u. seniorenbingo, Vriendenkring
KEKERDOM
-3.7. 11-15u. beleef de Millingerwaard, v.a.
Lange Paol
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Nicolette Balledux
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Millingen, Leuth en Kekerdom
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Zie colofon duitse pagina
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T: 024-6631326 / 06-24701354.
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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

STEAKHOUSE

EL TORO
STEAKGERECHTEN
BALKANSPECIALITEITEN
GROOT TERRAS
Große Straße 80 47559 Kranenburg

Tel.: 0049-2826-419
Reserveren mogelijk

BERG & DAL
-2.7. 11-16u. tuintjesmarkt
PERSINGEN
-2.7. 11u. concert Musikverein Bernau,
Thornschemolen
-10.7. concert Ooijse Toekomst,
Thornschemolen
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-2+3.7. Kees Boer en Peter Hein
GROESBEEK
-29.6. 9.45u. meditatieve wandeling v.a.
prot.kerk
-vrijdag t/m september, Zomeropenstelling
Protestantse Kerk
-1+2.7. 10-17u. expo Ger van Doorn,
prot.kerk
-2.7. 10-14u.Open Huis stichting 2ehandszorghulpmiddelen, Reestraat 5
-4.7. 19.30u. Alzheimercafé, Groeske
-5.7. 10-12u. digitaal café, bieb
-7.7. 19.30u. fanfare Jubilate Deo bij ‘t
Groeske
-7.7. 20u. kennismaking selectie Rood Wit,
Kapittelland
-10.7. 15u. lazy sunday afternoon, de Plack
-10.7. 15u. Fanfare Wilhelmina on tour,
schuttersgebouw De Horst

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

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

Rozet op Facebook
facebook.com/derozet

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

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

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

Te koop Koga Miyata
Kobald blauwe herenfiets
8 versnellingen + verstelbaar stuur, verende voorvork en lederen zadel + fietsendrager als nieuw. tel.: 06
- 13019606

Uurwerkreparatie
Gediplomeerd
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

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)

Bent u op zoek naar
hulp in uw tuin?
Gartenhilfe gesucht?
rufen Sie an.
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

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

Te koop
gevraagd

Rozetjes

Poets gevraagd, €15,- p.u.
Tel. 0628401396

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

6,00

De Rozet

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

bouwgrond, woning
met minimaal 4
kamers, woning met
bouwgrond in
Groesbeek.

Wij doen alles voor uw auto

voor al uw familieberichten

Snelle afhandeling:
0653413075.

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Dankbetuiging

Nieuw in Kranenburg naast Kodi

Heel veel belangstelling bij de avondwake en
de uitvaart, jullie bezoek in de Loeffenstraat,
de bloemen en vele lieve kaarten na het
overlijden van

*SUPER GROTE*
OPENLUCHT
VLOOIENMARKT

Richard Rikken

Duiven zon. 3 juli
Horsterpark: 9-16 u
Inl. Tel 0639108152
animo-vlooienmarkten.nl

was hartverwarmend en doet ons goed.
Daarvoor onze grote dank.
Leny Rikken
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.
Ooij, juni 2022.

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

Dankbetuiging

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Niet meer in ons midden
Maar voor altijd in ons hart

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

Via deze weg willen wij iedereen hartelijk
bedanken voor jullie medeleven,
aanwezigheid, kaarten, appjes, bloemen en
lieve woorden die wij mochten ontvangen
na het plotseling overlijden van onze
lieve vader en trotse opa

Chris Ebbers

Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04

www.rossenuitvaartverzorging.nl

Dit heeft ons veel steun gegeven.

Persoonlijke uitvaartzorg, ongeacht waar en of u verzekerd bent.

Lisette, Max en Job
Marisca, Leon, Lars en Roos

Rommelmarkt
Zondag 10 juli
Goch
Hagebaumarkt
11.00 - 17.00 uur
Informatie:
0049-2843-9036903
Exclusief uw flyer of folder mee in de Rozet?
Nu ook in Groesbeek mogelijk!

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

Lianne Willemsen

Nijmegen

mail naar bezorgdienstderozet@gmail.com
of bel naar 06 - 2350.2075
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Palsstraat 36 y 6566 WZ Millingen aan de Rijn y 0481 - 35 49 28 y www.limesuitvaartzorg.nl

ZAKELIJK

Speelplekontwerpers gezocht voor Ooij
De gemeente is voornemens om nieuwe speeltoestellen te
plaatsen op de speelplek bij de Wilhelminaplas in Ooij.
Daarom zijn in een deel van Ooij huis aan huis brieven
bezorgd met de vraag: ”Hoe ziet jouw speelplek er uit?" In
de brief werd vermeld dat de gemeente geld beschikbaar
heeft gesteld om deze speelplek te vernieuwen.
Een groepje buurtgenoten werkt samen met de gemeente toe
naar een nieuwe leuke en uitdagende speelplek. Iedereen kan
meedoen, jong of oud. Ben je jong en speel of zit je hier?
Dan weet je vast wat leuk is en wat je graag in de nieuwe
speelplek wilt. En ouders, opa’s en oma’s? Ook jullie hebben
vast ideeën over hoe het speelplekje er uit moet zien. Onze
vraag aan jou/jullie: teken (of knip en plak) op de achterkant
van de brief jouw perfecte speel- en/of ontmoetingsplek. Als
je geen brief hebt, dan kun je deze bij de Spar in Ooij ophalen. Lever je tekening uiterlijk donderdag 30 juni in bij een
van de buurtgenoten: Helen Toonen (Koningin
Wilhelminastraat 16), Helma Toonen (Dr. Kochlaan 3) of bij
Christien de Jonker (Prins Hendrikstraat 6). Je kunt de brief
gewoon in de brievenbus gooien.
Jullie reacties sturen we naar verschillende ontwerpers. Zij
gaan een paar ontwerpen maken. Vervolgens mogen de kinderen stemmen. Zij kiezen het favoriete ontwerp. We organiseren een officiële verkiezingsdag. Waarschijnlijk in septem-

De speelplek zoals deze nu is

Woensdagmorgen 22 juni vertrokken
13 tractoren en een aantal auto’s vanuit
de Ooijpolder naar de boerenprotestdemonstratie in Stroe. In deze Gelderse
plaats hielden boeren een demonstratie
tegen de stifstofplannen van het kabinet.
De actievoerders hadden zich verzameld op Landgoed Buitengast in
Persingen van eigenaar Geert Kroes.
De protestboeren voor hun vertrek in
Persingen
Foto: Geert Kroes

Extra Bingo
Ons Genoegen

Zomerdienst
Breng bussen
Vanaf zondag 3 juli rijden de Breng
bussen in de regio Arnhem Nijmegen
volgens de zomerdienstregeling. Dat
is 2 weken eerder dan oorspronkelijk
gepland.
Op deze manier probeert Hermes
onvoorziene uitval van ritten door
tekort aan personeel tot een minimum
te beperken. De zomerdienst geldt t/m
3 september.
Op diverse lijnen rijden er gedurende
deze periode minder ritten. Informatie
is te vinden op breng.nl en in de reisplanners.

Tuintjesmarkt! Een nieuwe
activiteit van Bloei op 2 juli!
en 55; Emmalaan 10, 11 en 15; Pr.
Wilhelminalaan 1, 10 en 13; Pr.
Hendriklaan 5; Oude Kleefsebaan 21,
22, 24, 25 en 27a; Oranjelaan 21, 22
en 24; Waldeck Pyrmontlaan 56;
Vierparkenpad 11; Kwakkenbergweg
328; Klappeijenpad 10; Pr. Mauritslaan
8, 12 en 18; Kerstendalseweg 1C, 36 en
40; Vinkweg 18, 22 en 24; Bisschop
Hamerlaan 11; Watertorenweg 11, 17
en 36
Veel plezier bij uw zoektocht naar
mooie en leuke koopjes op onze
Tuintjesmarkt!

Politiecontrole in Beek
BEEK. De politie van het “Cluster”
Berg en Dal hield vrijdagavond 17 juni
een grote verkeerscontrole op de
Nieuwe Rijksweg en omgeving. Ze
kregen daarbij assistentie van de
Verkeershandhaving en enkele motorrijders.
Automobilisten werden op de Nieuwe
Rijksweg gecontroleerd en indien
nodig via het weggetje naar de ingang
van BVC doorgestuurd naar de parkeerplaats van het Wylermeer, waar een
uitgebreide controle volgde. Er werden
diverse overtredingen c.q. misdrijven
geconstateerd. Ook op de A325 tussen
Arnhem en Nijmegen vond een grote
controle plaats waarbij diverse andere
overheidsorganisaties bij betrokken
waren. Dit zorgde voor lange files.

In Beek werden de volgende overtredingen geconstateerd.: – 3x mobiel
vasthouden –2x rijden elektrische step
– 3x niet tonen rijbewijs – 1 voeren
blauwe verlichting voorzijde auto – 1
aanwezig hebben vuurwerk – 1x niet
tonen ID – 1x art. 8 alcohol – 1x art. 8
drugs – 1x geen geldige autoverzekering – 1x aanwezig hebben radardetector – 1x niet opvolgen aanwijzing – 1x
niet dragen autogordel – 1x negeren
stopteken – 1x Wet Wapens en Munitie
(werpmes) – 1x niet aanwezig zijn van
een uitlaat – 1x kapotte voorlamp.
De politie van Berg en Dal hoopt dat
deze controle bijdraagt aan een veiligere situatie op de wegen, in en rondom
de polder.

Foto: Henk Baron
OOIJ. Op dinsdag 31 mei konden
inwoners van Ooij en belanghebbenden
het terrein van voormalig steenfabriek
De Ooij bezoeken en een blik werpen
op de toekomstplannen voor deze
prachtige plek. Op verschillende locaties op het terrein stonden vertegenwoordigers van Schipper Bosch, meerdere adviseurs en het ontwerpteam
klaar om toelichting te geven en een
gesprek aan te gaan. Het was een hele
waardevolle namiddag en avond.
Stedenbouwkundig plan
De afgelopen maanden is er door het
hele team – in samenwerking met de
gemeente Berg & Dal – hard gewerkt
aan een stedenbouwkundig plan voor
terrein De Ooij. Met diverse belanghebbenden is overleg gevoerd om het
plan te verbeteren op het gebied van
onder andere verkeer en parkeren,
natuur en ecologie, cultuurhistorie en
wonen. Ook is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt waarin de ideeën staan
over de architectuur en hoe de openbare ruimte eruit gaat zien.
Toelichting plan tijdens de informatiewandeling
Dit plan is toegelicht tijdens de informatiewandeling. Na informatie over de
cultuurhistorie en duurzaamheid, konden de bezoekers doorlopen naar de
plek waar de landschappelijke inrich-

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage
Met de reacties van de inwoners van
het dorp, de belanghebbenden en de
gemeente wordt het plan verder uitgewerkt. Dit is de basis voor de verdere
uitwerking van het bestemmingsplan –
waarmee we de huidige bestemming
‘bedrijf’ wijzigen naar ‘wonen’ en
‘natuur’ – en in een latere fase als basis
voor de bouwplannen. De ambitie is
om het ontwerp bestemmingplan voor
de zomer ter inzage te leggen.
https://wonenindeooij.nl/nieuws/ruim2 0 0 - b e z o e k e r s - vo o rinformatiewandeling/

Vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht
Er komt een nieuwe wet aan: vanaf 1
juli 2022 zijn rookmelders op iedere
verdieping verplicht. Gelukkig is het
plaatsen zo gedaan. Heb je het altijd
uitgesteld? Dan is dit het moment om
rookmelders te plaatsen. Theo van
Dodewaard van Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid: “Het mag dan wel de
wetgeving zijn, maar je hangt rookmelders écht op voor eigen veiligheid en
voor die van de ander”.
Brand kan werkelijk iedereen overkomen. Je hebt het simpelweg vaak niet
door en brand- en rookontwikkeling
gaat enorm snel. Binnen een paar
minuten kunnen er al flinke vlammen
zijn. Soms komt het door roken in bed,
koken en het niet onderhouden van de
cv-installatie. Maar het kan ook plots

ontstaan door oververhitte laptops,
brand in elektrische apparaten zoals
telefoonopladers, fietsaccu’s of wasdrogers. Daarom is het belangrijk dat
op elke verdieping een werkende rookmelder hangt.
Een rookmelder voorkomt geen brand,
maar detecteert en waarschuwt je heel
snel dat je weg moet gaan en de brandweer moet bellen.
Wil je weten waar jij het beste rookmelders kunt hangen? Doorloop dan de
drie kleine stappen: check rookmelders.nl waar jij in huis rookmelders
moet hangen. Koop ze online of in de
winkel bij jou in de buurt en plak ze
op. Zo ben jij klaar voor de nieuwe wet,
maar vooral voor een veilige omgeving
voor jou en de ander.

De Funeral Fair: de grootste outdoor uitvaartbeurs van Nederland

Om de bereikbaarheid van onderwijsinstellingen in de regio te borgen rijden
de volgende lijnen nog wel tot en met
vrijdag 15 juli:
• Lijn 6 Arnhem Centraal Station –
Arnhem Elsweide/HAN v.v. (volgens
de normale dienstregeling).
• Lijn 10 Nijmegen station – Nijmegen
Heyendaal v.v. (volgens de beperkte
dienstregeling).
Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse (19
t/m 22 juli) en de Nijmeegse
Vierdaagsefeesten (16 t/m 22 juli) geldt
er voor de bussen in Nijmegen en
omgeving een aangepaste dienstregeling met meer ritten. Raadpleeg t.z.t. de
informatie hierover op www.breng.nl.

Steeds meer persoonlijke uitvaarten
Funeral Fair is te bezoeken tussen
10.00 en 16.00 uur en is bedoeld voor
iedereen. Want iedereen krijgt vroeg of
laat te maken met de onderwerpen uitvaart en rouw. Op een zeer laagdrempelige en warme manier kun je zien,

Foto: Henk Baron

ting het thema was. Daarna stond het
ontwerpteam klaar bij de maquette en
tot slot lichtte de ontwikkelaar nog de
beoogde planning en de wijziging van
het bestemmingsplan toe.
Er was veel ruimte om in gesprek te
gaan met elkaar. Niet alleen met de vertegenwoordigers van het plan, maar
zeker ook met elkaar. Veel bezoekers
waren enthousiast over de plannen,
maar natuurlijk waren er ook kritische
geluiden. Omwonenden wilden weten
hoe hun uitzicht verandert en anderen
vroegen zich juist af hoe ze zo snel
mogelijk een woning kunnen bemachtigen omdat ze blij zijn met de plannen
voor de plek.

Nog geen rookmelders?

APPELTERN. Inspiratie opdoen voor
een persoonlijke uitvaart, informatie
vergaren tijdens creatieve en interactieve workshops, live muziek, lekkere
hapjes en drankjes, en het allerbelangrijkste: een frisse en energieke omgeving in de open lucht. Op 2 en 3 juli
opent de Tuinen van Appeltern haar
deuren voor het grootste outdoor uitvaart event van Nederland: het Funeral
Fair Festival. Funeral Fair wordt georganiseerd door het online uitvaart- &
rouwmagazine RememberMe.nl

Controle op de parkeerplaats bij het Wylermeer

De Rozet

Bouwplannen op voormalig
steenfabrieksterrein de Ooij

ber. Jullie krijgen daarvoor nog een uitnodiging. Na de verkiezingsdag worden de stemmen geteld en is er een winnaar.
De gemeente kijkt mee zodat het ontwerp past binnen wat
mag en goed beheert kan worden.
Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar Jelle Blijham via
j.blijham@bergendal.nl. Hij werkt voor de gemeente.

BERG en DAL. Op zaterdag 2 juli van
11.00 tot 16.00 uur organiseert Berg en
Dals Bloei een Tuintjesmarkt voor en
door de inwoners van Berg en Dal.
Hierbij is het de bedoeling dat dorpsbewoners vanuit hun voor- of achtertuin,
oprit of waar dan ook bij hun woning,
spulletjes verkopen zoals boeken, platen, cd’s, kleding, babyspulletjes, brocante, tweede- of derdehandsjes en
wat al niet meer. U mag het helemaal
zelf weten.
De deelnemende adressen zijn:
Nassaulaan 10, 12 en 23; Pr.
Bernardlaan 10; Stollenbergweg 37, 51
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Boerenprotest ook vanuit de Ooijpolder

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

28 juni 2022

horen en beleven wat er allemaal te
doen en te halen valt op dit gebied.
Achterliggend doel is dat mensen een
minder naar gevoel bij de dood krijgen
en eerder nadenken over hoe ze hun
eigen uitvaart voor zich zien. Steeds
meer uitvaarten worden naar de ‘lifestyle’ van de overledene ingericht. Een
persoonlijke en naar wens uitgevoerde
uitvaart geeft bovendien nabestaanden
de gelegenheid om meer troost te halen
uit dat moment.
Tickets voor de Funeral Fair zijn hier te
bestellen: https://appeltern.nl/nl/funeral_fair_festival/.
Bel voor meer informatie 010 8209753 of mail naar info@rememberme.nl, of zie https://www.rememberme.nl/funeralfair/funeral-fair-festival2022.

De Rozet
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BVC’12 is op zoek naar
nieuwe jeugdtrainers
voor komend seizoen!
BVC’12 is voor het
seizoen 2022-2023
opzoek naar nieuwe
jeugdtrainers. Lijkt
het jou leuk om trainer te worden bij de
gezelligste club in de regio? Heb jij altijd
al graag trainer willen zijn van de jeugd
of ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging, meld je dan aan als jeugdtrainer bij
BVC’12. Trainers komen in aanmerking
voor trainersvergoeding. Heeft u interesse of nadere vragen meldt u dan via
jeugdcommissie@bvc12.nl of via 0683043393.

Inval-bezorgers
gezocht voor de
zomervakantie
voor De Rozet

Sta jij ‘je mannetje’ als

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

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman,
tel. 06-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com
www.kipelectro.nl • info@kipelectro.nl • (024) 663 33 00

Personeel
Gevraagd

Wij zijn opzoek naar nieuwe enthousiaste collega’s!

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

Bezorger gezocht voor De Rozet
Millingen a/d Rijn
Wijk: W.Koenenstr., Rustenburgw. Ruysdaalstr.
K.Doormanstr., B.Reymersstr., Steenstr. deel Heerbaan,
Antoniusplein, Willibrordstr., Schoolstr., Chopinstr.

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

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

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

BSO Nijmegen BV
Voor onze kleutergroep De Bosbengels zoeken we een fijne collega die zich
helemaal thuis voelt in de natuur. Ben je ondernemend en ga je graag met
de kinderen en collega op pad ? Vind je het leuk om met de kinderen
appels te poffen of broodjes te bakken in het kampvuur ? Hutten bouwen,
vogels herkennen en observeren ? Maar ook gezellig binnen met de kinderen een kopje thee drinken ? Een binnen activiteit organiseren ? Dan zijn
we op zoek naar jou !
Wij zijn een kleinschalige antroposofische opvang in Nijmegen. De sfeer is
huiselijk en gemoedelijk. Onze locatie beschikt over een enorme bosachtige buitenruimte.
Wat bieden we jou?
• Een jaarcontract, met uitzicht op verlenging, van tenminste 24 uur per
week. (Meer uren zijn mogelijk).
• Een salaris conform de CAO kinderopvang, in schaal 6 (min € 2.139,- en
max € 2.913,- gebaseerd op een 36-urige werkweek)
• Inroostering conform de CAO Kinderopvang.
• Ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling.
• Ondersteuning door een pedagogisch coach om jouw vaardigheden verder te ontwikkelen.
• Een gemotiveerd en ervaren team van zowel vrouwen als mannen.
• (bij)Scholing, EHBO, pedagogiek, jaarfeesten, verdieping in de antroposofie, BHV enz.
• Fikse korting bij een sportschool.
Wat kun jij ons bieden?
• Je hebt een afgeronde opleiding waarmee je in de kinderopvang mag
werken.
(https://www.kinderopvang-werkt.nl/caokinderopvang/kwalificatie-eisen-kinderopvang)
• Je hebt eigenschappen die passen bij een baan als pedagogisch medewerker: je bent in staat om een veilige, vertrouwde omgeving te creëren voor kinderen.
• Vanzelfsprekend beschik je over goede communicatieve vaardigheden
en beheers je de Nederlandse taal uitstekend. Je werkt graag in een
team, maar je bent ook in staat om zelfstandig aan het werk te gaan.
• Je hebt een flexibele en actieve houding én kunt reflecteren op eigen
handelen !
Geïnteresseerd? Ben je enthousiast en wil je meer weten over deze functie? We komen graag persoonlijk met je in contact.
Je kunt bellen naar nummer 024 – 8443347 of een mail sturen naar
sollicitatieskorvn@gmail.com ter attentie van Karin en Marleen.

Jeugd & Jongeren

Lekker vies
worden tijdens
Modderdag

Miniconcert en diploma-uitreiking aan Ooijse muzikantjes
OOIJ. Maandagmiddag 20 juni hield de
Stichting Muziekopleiding Ooij (SMO)
weer haar jaarlijkse Miniconcert ter
afsluiting van het muzikale schooljaar.
Deze keer niet in de grote zaal van
dorpshuis de Sprong, want die was ’s
middags in gebruik, maar in de kleinere zaal Erlecom.
Tijdens het miniconcert gaven de leerlingen een korte uitvoering en kregen
ze hun diploma uitgereikt door Marja
Versteegen, die vanaf 2007 de
muziek/blokfluitlessen op basisschool
Opweg heeft verzorgd.
Voor Marjan was het tevens een
afscheid, want zij stopt met het geven
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Leerlingen ’t Bijenveld sluiten
EHBO-cursus af met certificaat

van lessen en gaat zich richten op de
gehandicaptenzorg. Voorzitter
Kees
Rijken van de Ooijse Toekomst/SMO
bedankte Marian en hij bood haar enkele cadeaus aan, waaronder het boek “de
Steenmakers”. Dit is een boek over de
steenfabrieken die ooit in de Ooijpolder
voor veel werkgelegenheid zorgden.
Andere lessen, rietinstrumenten en klarinet werden gegeven door Ed
Waskoswsky en ook zijn leerlingen
toonden hun kunnen. Voor de leerlingen was er veel applaus van de aanwezige ouders, broertjes, zusjes en grootouders en het verdere publiek.
Foto: Henk Baron

Foto: Henk Baron

Natuur BSO en kinderdagverblijf
Struin nodigt alle kinderen uit om tijdens de 10e editie van de Modderdag
op woensdag 29 juni van 15.00-16.30
uur mee te kliederen in het Zeumke
(waterloop vlak achter de voetgangersbrug centrum richting Ooijpolder). Wij
bouwen modderglijbanen, worden nog
mooier door moddermaskers en starten
een moddergevecht met zelfgemaakte
kleiballen.
Maar niet alleen in de Ooijpolder kun
je op die dag de modder vieren, ook in
jouw tuin of gewoon op straat kun je
met water, zand en/of grond modder
maken en jouw creativiteit vieren.
Vooral in tijden waarin veel kinderen
helemaal niet meer buiten spelen is dit
een dag waarop wij graag laten zien
welk positief effect het vrije spel in de
natuur op de ontwikkeling van kinderen
heeft! Meld je aan door een mailtje te
sturen naar communicatie@struin.nl
o.v.v. Modderdag.

Agenda

LEUTH. Veilig helpen. In het dagelijks
leven gebeuren soms kleine of grotere
ongelukken. Hoe kun je jezelf en anderen dan veilig helpen? Leerlingen van
de groepen 7 en 8 van basisschool ’t
Bijenveld oefenden de afgelopen
weken EHBO-vaardigheden en ondervonden dat je bij een ongeluk iets voor
een ander kunt betekenen.
De instructeur van EHBO-vereniging
Millingen-Kekerdom, Alex Janssen, en
Lotusslachtoffer Theo Burgers, hebben
tijdens het jeeloproject ‘Veilig helpen’

aan deze leerlingen lesgegeven.
Diverse EHBO’ers van deze vereniging
hebben situaties nagespeeld, zodat de
kinderen vertrouwd raakten met ongevalssituaties en leerden wat ze kunnen
doen. Door die ervaring en kennis zijn
ze in staat om kalm te blijven, hulp te
halen en op een juiste manier te handelen indien een echt ongeval zich voordoet.
Het project werd op 16 juni afgesloten.
Alle leerlingen hebben een EHBO-certificaat in ontvangst genomen.

De leerlingen met juf Marjan en hun diploma’s

Brandweer Ubbergen bezoekt
basisschool ’t Bijenveld in Leuth
Donderdagmorgen 16 juni heeft een
aantal vrijwillige brandweermannen
van de brandweer Ubbergen een
bezoek gebracht aan basisschool ’t
Bijenveld te Leuth. Het beroepenthema
veiligheid stond op het programma.

Alle groepen 3 t/m 8 mochten langs de
brandweerauto waar een korte uitleg
volgde door de aanwezige brandweermannen. Zelf hebben alle kinderen
ervaren hoe een brand wordt geblust.
Een geslaagde ochtend!

Op de Heuvel

Violisten van Vioollesnijmegen
in concert in Ubbergen
Guido Jansen uit Beek van
VioollesNijmegen organiseerde zondagmiddag 19 juni, na een coronastilte,
weer een optreden van zijn leerlingen
in het Witte Kerkje van Ubbergen. Hier
konden de leerlingen zich voor ouders
en andere belangstellende presenteren
en voor het eerst weer samen optreden
en prachtige werken uitvoeren voor
viool.
De inmiddels bekend geworden

Oekraïense compositie “Melody” werd
met alle leerlingen samen uitvoeren in
een bewerking van Guido Jansen. Ook
composities van Sarasate, Wieniawsky
en Mendelssohn, echte grote vioolwerken, stonden op het programma. De
jongere leerlingen speelden soms wat
minder bekende stukken, maar ook zij
lieten de toehoorders genieten van wat
ze afgelopen jaar weer geleerd hadden!
Foto: Henk Baron

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

Johan Looijschelder van de vrijwillige brandweer Ubbergen vertelt zijn verhaal
aan de kinderen van basisschool ’t Bijenveld
Foto: Henk Baron

Kom mee naar buiten allemaal…
Buitenschoolse Opvang De Bosbengels in het bos
Onze kleuter-BSO biedt op het terrein van Scouting Keizer
Karel een heerlijke buitenervaring aan. Geen opvang in een
schoollokaaltje.
Al vele jaren is Timo Brits één van de drijvende krachten
binnen BSO Nijmegen BV. Buitenspelletjes met de kinderen,
hutten bouwen, bij het kampvuur zelf broodjes bakken, lekker schilderen, Timo kan zich geen leukere werkplek voorstellen.
En als het vies, nat en koud is ? Dan geen we lekker naar bin-

nen, daar is het warm en gezellig.
Per 1 augustus komt er een vacature beschikbaar. Dus wij (en
vooral Timo) zoeken een collega. Als je houdt van buiten
zijn, met kinderen tussen de 4 en 6 jaar te werken en gekwalificeerd bent, dan komen we graag met je in contact. Mailen
mag naar: sollicitatieskorvn@gmail.com of bel met een van
onze collega’s: 024 – 8443347.
We werken vanuit antroposofisch perspectief. We vieren
jaarfeesten zoals aanstaande dinsdag Sint Jan.
Dus collega, welkom!
Timo en het BSO-team

Zomerfeest in de Torteltuin Leuth
Zaterdag 2 juli van 12.00 tot 16.00 uur
Natuurspeeltuin & Voedselbos De
Torteltuin in Leuth is een speel- en ontmoetingsplek voor jong en oud.
Op zaterdag 2 juli gaan we hier van
12.00 tot 16.00 uur de zomer feestelijk
verwelkomen. Wij nodigen alle inwoners van Leuth en omstreken uit om dit
samen met ons te vieren!
Dit gaan we doen met een feestelijke
opening van de nieuwe zandbak en een
‘bring your own & share’-picknick,
met kampvuur om je eigen broodje
boven te bakken. Ook zullen er spellen
en buitenspeelgoed aanwezig zijn,
zoals een slackline (een flexibele evenwichtsbalk) en REUZENbellenblaas.
Voor de picknick is iedereen welkom,
groot en klein. Een ‘bring your ownpicknick’ wordt ook wel een ‘potluck’
genoemd; de organisatie zorgt voor een
drankje en een klein hapje en als verder
iedereen iets meeneemt om te delen, is
er genoeg voor iedereen. Zo ontstaat er
een gezamenlijke maaltijd, waarbij we
elkaar in een ontspannen en gezellige
sfeer kunnen ontmoeten, midden in de
natuur van de Torteltuin.
Door het realiseren van een nieuwe
grote zandbak is er een uitdagende
water- en zandspeelplek ontstaan, die

we feestelijk zullen inhuldigen. Alle
kinderen uit Leuth zijn welkom om te
komen spelen op deze bijzondere plek.
Neem gerust je ouders, opa’s en oma’s
of oppas mee! Er zal voor jong en oud
de mogelijkheid zijn om te spelen.
Kom de zomer feestelijk beginnen in de
Torteltuin op 2 juli! Graag tot ziens!

De Rozet
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Lazy Sunday Afternoon met
muziek van Marcel & Erna
GROESBEEK. Na
het succes van afgelopen jaren zullen
ook dit jaar Marcel
& Erna optreden bij
Wijngaard de Plack
als onderdeel van
een serie van in
totaal vier Lazy
Sunday
Afternoon’s.
Op zondag 10 juli
zullen Marcel &
Erna weer verrassen met heerlijke
liedjes van toe en
nu in hun eigen
akoestische jasje.
Inloop bij Wijngaard de Plack
(Ketelstraat 36, Groesbeek) is vanaf
14:30 uur en aanvang optreden om
15:30 uur. Kosten voor een ticket zijn
10 euro per persoon inclusief 1 consumptie. Meer informatie en ticketver-

koop via www.bergendalbruist.nl.
De laatste Lazy Sunday Afternoon van
de Zinderende Zomerweken vindt
plaats op zondag 28 augustus in samenwerking met Marieke van Ruitenbeek
& Jasper Mellema.

Feest: Fanfare Jubilate Deo speelt
in Buurtpark het Groeske
GROESBEEK. Op donderdag 7 juli
van 19.30 tot 21.00 uur treedt de fanfare na 4 jaar op in het Buurtpark bij het
Amfitheater. Fijn dat we deze jaarlijkse
traditie weer kunnen oppakken.
Dirigente Mariska Brienen-van Melis
neemt ons mee in een avond vol ontspannende muziek. Na het opleidingsorkest, volgen de fanfare met leerlingen
en vervolgens rondt de fanfare het
optreden af. Het repertoire is heel gevarieerd, van Ik ga zwemmen, tot Shut up
to dance en een echte polka de
Böhmische Traum. Mariska Brienenvan Melis licht de muziekkeuzes nader
toe.

De entree is vrij. Bezoeker betalen voor
koffie/thee en frisdrank € 0,50. Alles
uiteraard met de welbekende cake van
de buurtbakkers. Er zijn klapstoelen,
houten bankjes en je kunt op de trapjes
van het Amfitheater zitten. Wil je een
comfortabele concertstoel, breng deze
dan zelf mee. Parasol of paraplu, handig om mee te nemen.
Klaas Salentijn, voorzitter van de
Fanfare én actieve vrijwilliger in het
Buurtpark heet de bezoekers van harte
welkom. Kom ook een avondje genieten!
Locatie: Amfitheater in Buurtpark het
Groeske aan de Mariëndaalse weg.

Stadarchief Kleef zoekt informatie over
de tijd van het nationaalsocialisme
GRENSSTREEK. In opdracht van de stad Kleef onderzoekt
historica Helga Ullrich-Scheyda de periode van het nationaalsocialisme in Kleef. Hiervoor heeft zij reeds in diverse
Duitse archieven (Stadtarchiv, Kreisarchiv, Landesarchiv) tal
van relevante bronnen geraadpleegd.
Het Kleefse stadsarchief (Stadtarchiv) bevond zich begin 20e
eeuw op de zolder van het stadhuis en werd tot het einde van
de Tweede Wereldoorlog door vrijwilligers beheerd. In 1925
verhuisde het archief naar een ruimte in de Spiegeltoren van
de Schwanenburg. Kort voor de verwoesting van Kleef in
oktober 1944 werden de oude archiefbestanden in een zoutmijn in Nedersaksen ondergebracht, waar ze het oorlogsgeweld overleefden.
Dit gold helaas niet voor de onderhanden zijnde administratie in het stadhuis van Kleef, d.w.z. akten en dossiers die voor
het destijds actuele archiefwerk nodig waren. Bij het bombardement in 1944 werden niet alleen bestuursgebouwen
verwoest, ook ging nagenoeg al het schriftelijk materiaal verloren. Veel historisch bronnenmateriaal met betrekking tot de

‘Ik verheug me op het weerzien met
Nijmegen,’ zegt Peter Hein, voormalig
gynaecoloog in het Radboudumc, die
op 2 en 3 juli in ‘Het Kerkje van
Persingen’ beelden exposeert (van 1117 u.) samen met zijn Amsterdamse
collega, de fijnschilder Kees Boer, die
als gynaecoloog in het Amsterdamse
AMC dezelfde functie had als Hein in
het Radboud.
Hein die meer dan 25 jaar in Nijmegen
gewerkt heeft, gooide na zijn pensionering het roer radicaal om. Hij verhuisde
naar Friesland, en wat altijd al een
hobby was, werd nu een tweede carrière als professioneel beeldhouwer en
schrijver.
In zijn atelier midden in de Friese weiden maakt Hein bronzen beelden,
gekenmerkt door ijle, luchtige vormen.
Het zijn als het ware ‘bronzen tekeningen in de ruimte’.
In het figuratieve werk gaat het veelal
om de interactie tussen mensen: strijd
afhankelijkheid, angst en wanhoop.
Maar ook : aandacht en vertrouwen.
Lange vormen accentueren de bedoelde
emotie.
De non-figuratieve beelden in brons
zijn eveneens te zien als ‘lijnen ín drie
dimensies'. Niet altijd gemaakt op basis
van was, maar ook op basis van natuurlijke groeivormen, zoals stengels van
bereklauw en andere natuurlijke materialen. Daarnaast verwerkt Peter Hein
roestig ijzer tot non-figuratieve objecten.

De Nijmeegse Theatergroep Greppel
trekt met ECO EGO acht keer de
natuur in. Tot aan de zomer van 2023
organiseert Greppel ieder seizoen
twee theaterwandelingen door de
Ooijpolder. Op 9 juli is de eerste
wandeling, die vertrekt vanaf
Oortjeshekken. Wandel je mee?
ECO EGO speelt met de wisselwerking
tussen jou en je omgeving. Vanaf
Oortjeshekken wandel je de weidse
natuur van de Ooijpolder binnen.
Onderweg worden je zintuigen op allerlei manieren geprikkeld. Ook maak je

Een paar jaar voor zijn pensioen heeft
Kees Boer het schilderen weer opgepakt en heeft van de klassieke schilder

kennis met een maker uit Nijmegen of
Berg en Dal: kunst, muziek of dans op
de route maakt je natuurbeleving extra
bijzonder. Je sluit de tocht af met een
kopje koffie of thee bij Oortjeshekken.
Ieder seizoen wordt een nieuwe route
gelopen. Zon, wind, mist of regen: de
natuur verandert mee.
De makers van ECO EGO
Regisseur Gijs Top verbindt ecologie
met theater. Hij vertelt: “Ecologie gaat
over de wisselwerking tussen organismen en hun omgeving. Mensen vergeten vaak dat ze zelf ook een organisme
zijn. ECO EGO wakkert je verwonde-

ring aan, waardoor je weer voelt dat je
onderdeel bent van de natuur.” Top ontwikkelde samen met artistiek leider Rik
Luijmes het plan om het theatergebouw
te verruilen voor weilanden, waterplassen en bomen. Luijmes: “We hopen dat
het publiek verbondenheid met de
omgeving ervaart, dat zou ik mooi vinden.”
ECO EGO speelt vanaf 9 juli t/m de
zomer van 2023. De wandeling vindt
drie keer per dag plaats, om 10:00,
12:00 en 14:00. Kijk voor meer informatie, speeldata & kaarten op
https://tggreppel.nl/

Het Internationale Euregio RijnWaal Studentenmuziekfestival 2022

Foto: Annelies de Bruin

PERSINGEN. Op zondag 10 juli zal
muziekvereniging Ooijse Toekomst een
terrasconcert houden bij de Thornsche
molen. We hebben voor u een gevarieerd repertoire om ontspannen naar te
gaan zitten luisteren.
Dit concert is mooi te combineren met
een fietstocht door de polder, immers
de Thornsche molen ligt aan een kruispunt van fietsroutes. Het terrasconcert
begint om 15 uur en de toegang is
natuurlijk gratis.

Optreden
Vox Vororum
Ellis Tertoolen de zgn Oude Meesters
Technieken geleerd.
Eerst schilderde hij vooral portretten in
opdracht of vrij, geïnspireerd door
bestaande schilderijen uit de zeventiende eeuw. Tegenwoordig schildert Kees
fijn realistisch of symbolisch op paneel
met een veel hars bevattende olieverf
(alkyd). Van een andere hobby, de fotografie, heeft hij de laatste jaren ook
veel plezier gehad. Deurkloppers, verzameld over heel Europa, heeft hij
gebruikt in zijn schilderijen om een
doorkijkje te hebben in een andere
wereld, of om de natuur in zijn omgeving te versieren. Daarbij lardeert hij
de taferelen met vogels en andere dieren.

Het archief stelt elke vorm van medewerking zeer op prijs.
Voor verdere informatie en het beschikbaar stellen van materiaal kunt u contact opnemen met mevrouw Katrin Bürgel
(Stadtarchiv Kleve), tel. 0049 2821-84701, katrin.buergel@kleve.de.

‘ECO EGO’: Theatergroep trekt Ooijpolder in

Terrasconcert
Ooijse Toekomst
Voormalig gynaecoloog Radboud bij de Thornsche
exposeert in Kerkje van Persingen
Molen

Optreden 2018 in Buurtpark het Groeske

recentere geschiedenis van de stad is dus niet meer beschikbaar. Juist ook voor onderzoek naar de tijd van het nationaalsocialisme in Kleef is dit een groot gemis.
Onderzoekster Ullrich-Scheyda en het stadarchief Kleef zijn
dan ook zeer geïnteresseerd in elk soort materiaal met
betrekking tot Kleef in de periode 1930-1949. Denk bijvoorbeeld aan foto’s, (oorlogs)dagboeken, brieven en andere correspondentie, documenten van verenigingen, krantenartikelen e.d. Het materiaal wordt door het archief in Kleef gedigitaliseerd en daarna teruggegeven. Men kan materiaal echter
ook als schenking aan het archief afstaan. De schenker ontvangt desgewenst digitale kopieën en is aldus verzekerd van
een verantwoorde opslag van het originele materiaal.

LEUTH. Optreden van Vox Virorum
2.0 op zondag 3 juli in de
Vriendenkring van 15.00-17.00 uur.
Op vrijdag 3 juli. a.s. vindt er een
optreden plaats van het mannenkoor
Vox Virorum onder de bezielende leiding van Jacobijn Wallis Angenent. In
dit optreden staat het thema “Ierland”
centraal. Ook komen er een aantal veranderingen in vergelijking met eerdere
optredens. Het gebruik van een beamer,
Tv-schermen, ondersteuning van het
geluid, en aan het thema aangepaste
kleding. Ook zal het koor door instrumenten ondersteund worden. Deze instrumenten worden bespeeld door
Lidwien Abrial Angenent (fluit), Alex
Wilbrink (viool), Arian Verheij (accordeon), Menno Bloemhof (banjo en
dobro) en Hans Werther (bodhran en
percussie),
Komt allen!

GROESBEEK. Van vrijdag 22 juli tot
en met dinsdag 26 juli worden er weer
pianorecitals gegeven in Groesbeek
door pianisten die uitzonderlijk getalenteerd zijn en aan diverse conservatoria in Europa studeren, of zich voorbereiden op een auditie/concours of zich
na het afsluiten van hun studie nog verder willen bekwamen.
• In de Historische Kerk aan de
Groesbeek, Kerkstraat 18 in Groesbeek
Vrijdag 22 juli om 20.00 uur: Michal
Olezak uit Polen
Jonas Stark
Zaterdag 23 juli om 20.00 uur: Kamila
Sacharzewska uit Polen
Op voorhand willen we de gemeente
• In de Karl-Leisner-Mariëndaalkapel, Berg en Dal dan ook hartelijk danken
Stationsweg
9t
in
voor hun welwillende
Groesbeek
medewerking.
Maandag 25 juli om
Heel hartelijk dank daar20.00 uur: Jonas Stark uit
voor en wellicht tot ziens.
Duitsland
Dinsdag 26 juli om 20.00
Met vriendelijke groet,
uur: Nicole Rudi uit
namens Prof. a. D.
Duitsland
Boguslaw Jan Strobel en
De concerten duren een
Kristien Roels, Theo
uur en de entree is gratis.
Giesbers, Henk Keukens
Graag een vrijwillige bijen Simon Meilink, organidrage.
satie Groesbeek.
Het is onvoorstelbaar dat
deze fantastische kwaliEven uit de drukte en
teit kan worden aangebogenieten van deze fantasden zonder entreegeld.
tische pianomuziek.
Nicole Rudi

Cosy Saturday Afternoon met band
Djepzes bij Wijngaard de Plack
GROESBEEK. Op zaterdag 18 juni
was er een Cosy Saturday Afternoon
met de band Djepzes bij Wijngaard de
Plack in Groesbeek. Op deze zeer
warme zaterdag kon men genieten van
een muzikale middag in een natuurlijke
omgeving. Djezpes is een groep van

vijf muzikanten die heerlijke toegankelijke, prettige muziek spelen met jazzy
elementen. De band heeft een instrumentele bezetting van zang, gitaar,
mondharmonica, sax, viool, bas en percussie.
Foto: Henk Baron

C U LT U R E E L

Culturele
Agenda
Yette Rohde
Tot en met 1 juli | maandag t/m vrijdag
9.00-21.00, zaterdag en zondag 10.0016.00 | expositie schilderkunst |
Huygensgebouw | Radboud Univeriteit
| www.yetterohde.nl
Recente werken van Ad Merx
Tot en met 3 juli | zaterdag en zondag
13.00-17.00 | expositie | LangeHezel46
| www.langehezel46.nl
Coproductie
Tot en met 14 juli | 12.30-21.00 | expositie fotografie | Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis
Memoires van de Essentie - Marieke
Blijleven
Elke zondag in juli | 11.00-16.00 | expositie| KunstLokaalMook
Feest
Der
Herkenning
–
Symfonieorkest Nijmegen
Vrijdag 1 juli | 20.15 | €15 | concert |
Boskapel, Nijmegen | www.symfonieorkestnijmegen.nl
‘Swartin’ Anna & mijn voormoeders
- Farida Nabibaks
Zaterdag 2 juli | 20.15 | voorstelling |
De Vereeniging
Lunchpauzepoëzie - Wim van Til
Zaterdag 2 juli | 11.00 | Poëziecentrum
Nijmegen (in bibliotheek Mariënburg)
Nijmeegs kamerkoor Sequentus
treedt op met Frans repertoire
Zaterdag 2 juli | 20.15 | €12,50 (kinderen tot 12 jaar gratis) | optreden |
Petruskerk Nijmegen | www.sequentus.nl

Concerten ‘Nieuw Begin’
3 juli: Schubertconcert door Euregio
Strijkkwintet
Op zondag 3 juli heeft ‘Nieuw Begin’
iets bijzonders op haar podium.
Het Euregio Strijkkwintet brengt een
meesterwerk uit de klassieke muziekliteratuur ten gehore. Franz Schubert,
ook de componist van de beroemde
"Onvoltooide' symfonie, componeerde
kort voordat hij op 31-jarige leeftijd
stierf, één van de beroemdste composities uit de Romantiek: het strijkkwintet
in C opus 163 voor twee violen, altviool en twee celli. Daarnaast wordt het
bekende “Amerikaanse” kwartet in F
opus 96 van de Tsjechische componist
Antonin Dvorak gespeeld. De musici
van het Euregio Strijkkwintet zijn allemaal als beroepsmusici werkzaam en
woonachtig aan beide kanten van de
grens. Zij spelen in o.a. het Orkest van
het
Oosten,
het
Rotterdams
Philharmonsich Orkest en in internationale kamermuziekformaties. De musici
zijn: Susanne Broekhuijsen en Joan
Dillon (viool), Miriam van Dixhoorn
(altviool), Benno Rickert en Gesa
Hangen (cello).
10 juli: Tex Mex Banditos
Waar hoor je nog de vrolijke en aanstekelijke Tex-Mex geluiden van Flaco
Jimenez, het Sir Douglas Quintet en de
Texas Tornados? Zorg dat je ze niet
mist: de Tex Mex Banditos uit
Nijmegen en omgeving! Als ze hun
border-music sound ten beste geven, is
er meteen de morsige sfeer van de
mexicaanse cantina! Heerlijk!!
Juan Rapido (Jean Nijskens) accordeon; José Sonoro (Jos de Poel) zang;

Euregio Strijkkwintet
Hermano Pequeño (Herman van Balen)
bas; Christobal Batería (Chris de
Graaf) drums; José Saxo (Jos
Verschaeren) saxofoon; Marco Gaucho
(Marc Vernooij) gitaar; Geer (Geer)
drums
Aanvang Concerten: 15.00u Entree:
€10,Reserveren via: sambom@hotmail.de
of via de contactpagina van de website
‘Nieuw Begin’; Zum Querdamm 67a,
47559 Zyfflich.
https://www.nieuwbegin.de

Tex Mex Banditos

Vertelfestival in Berg en Dal
Jaarlijks in het Vaderdag-weekend worden in de bossen bij Berg en Dal de
mooiste verhalen verteld voor jong en
oud. In twee tenten bij pannenkoekhuis
De Duivelsberg konden de bezoekers

terecht om de verhalen aan te horen.
Vanwege corona was in 2019 was het
laatste vertelfestival en nu in 2022 was
het voor de zevende keer. En deze keer
was het weer een succes.

‘Blauw is tweekleurig’ - Vicky
Francken
Zaterdag 9 juli | 14.00 | Poëziecentrum
Nijmegen (in bibliotheek Mariënburg)

Hanna’Floor met de Roos

De ontdekking van een Romeins heiligdom is vanaf 24 juni te zien

Goden en hun tempels
In Herwen-Hemeling hebben de Romeinse soldaten vanaf de
1e eeuw tot de 4e eeuw tot hun goden gebeden. De plek was
bijzonder: bij de splitsing van de Rijn en de Waal lag al een
verhoging in het landschap, die kunstmatig nog iets hoger is
gemaakt. Bovenop dit heuveltje stonden twee, en misschien
nog meer, tempels. Een daarvan was een Gallo-Romeinse
omgangstempel met kleurig beschilderde muren en een pannendak. Een paar meter verderop stond nog een tempeltje,
ook met fraai beschilderde muren. Bijzonder zijn de resten
van enkele tientallen votiefstenen (kleine altaren) die zijn
geplaatst door hooggeplaatste soldaten om een bepaalde
gelofte in te lossen. De stenen zijn gewijd aan Hercules
Magusanus, Jupiter-Serapis en Mercurius. Een grote stenen
put had mogelijk ook een bijzondere functie: een stenen trap
leidde naar beneden, het water in. Rondom de tempels
brandden af en toe flinke offervuren, waarvan de haardkuilen
zijn teruggevonden.
Het heiligdom in Herwen-Hemeling is bijzonder om een
aantal redenen. Nog nooit eerder is in Nederland zo’n compleet complex gevonden met een tempelgebouw, votiefste-
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worden met een dynamische afsluiting.
U bent van harte welkom. De entree is
gratis.

Robert Jon & the Wreck live
in Groesbeek 3 juli
Robert Jon & The Wreck is niet zomaar
Southern Rock. De band geeft een
eigen draai aan dit genre, met meer
soul en meer blues. Je hoort flarden
Lynyrd Skynyrd, dan weer intense
soul- & blues-invloeden en kort daarna
doet de harmonieuze samenzang en
gitaar je weer aan The Allman Brothers
denken.
Live is de band een absolute sensatie.
Zelf vat de band uit Orange County,
Californië, hun muziek in drie woorden
samen: ‘Music, Miles and Whiskey’.
Muzikaal staan ze allemaal garant voor
vakmanschap. Getuige ook het feit dat

de Toetsenist Steve Maggiorre,
momenteel ook de toetsenist is tijdens
de wereldtoernee van de wereldband
TOTO. Een week na dit optreden hebben ze nog een optreden op BOSPOP
en daags erna staat Steve met TOTO
alweer op de Buhne.
Voor die tijd kunt u ze dus in
Groesbeek zien.
Het optreden staat in de zaal gepland.
(ingang pompweg 2b)
Zondag 3 juli, 16.00 deur open, 17.00
aanvang. entree 15,- euro, tickets via
www.decomm.eu

Wilhelmina On Tour!
tersgebouw aan de Vendelierstraat 6 in
Groesbeek - De Horst. Het concert
start om 15.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd om op
deze zondagmiddag, onder het genot
van een drankje, naar de fanfare te
komen luisteren!

Foto: Henk Baron

Uitzonderlijke vondst Herwen-Hemeling
te zien in Museum Het Valkhof
Op maandag 20 juni maakten Provincie Gelderland en
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bekend dat er
een compleet en relatief ongeschonden Romeins heiligdom is ontdekt in Herwen-Hemeling (gemeente
Zevenaar), vlakbij UNESCO Werelderfgoed Romeinse
Limes. Uit onderzoek van archeologisch bureau RAAP
blijkt dat er meerdere tempels hebben gestaan. Vanaf
vrijdag 24 juni t/m 30 september laat Museum Het
Valkhof in Nijmegen de topstukken uit de vindplaats zien
in de tentoonstelling De ontdekking van HerwenHemeling. Een Romeins heiligdom.
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Met Vivace de wereld rond
MILLINGEN. Op 3 juli kunt u genieten van muziek uit vele landen en tijden. Reis met Zangvereniging Vivace
de wereld rond en laat u meevoeren
naar onder andere Zweden, Israël,
Catalonië en Argentinië. Maar ook een
‘gebed voor Oekraïne’ en een lied over
de zee van onze eigen Toon Hermans
zal u ontroeren.
Vier enthousiaste en ervaren muzikanten ‘Les Copains’ verzorgen het
gastoptreden. Zij brengen u muziek uit
La Douce France.
Reisleider van het koor is de enthousiaste en ervaren dirigent Frans
Coerwinkel en de muzikale begeleiding
door Wouter Broens, op orgel en piano,
houdt ons op koers.
Isidoor Willems is de plaatselijke gids
en vertelt u over de inhoud van de liederen.
Komt u meegenieten om 15.00 uur in
de parochiekerk in Millingen aan de
Rijn?
Het belooft een mooi zomerconcert te

GROESBEEK. Op 10 juli gaat Fanfare
Wilhelmina eindelijk weer on tour. Als
afsluiting van dit bijzondere seizoen
geeft de fanfare op 10 juli as. een concert. Ditmaal zullen de klanken van de
fanfare Op de Horst te horen zijn.
Schutterij Sint Hubertus verwelkomt de
fanfare op deze middag in het schut-

Eva Meijer
Maandag 4 juli | 20.00-22.00 | €10,- |
filosofie, beeldende kunst en muziek |
Bibliotheek Gelderland Zuid, de
Hortus Nijmegen | www.obgz.nl/agenda

Museum Memoires
Vrijdag 29 juli en 26 augustus | 14.3016.00 | €15,- voor 2 personen | rondleiding voor mensen met dementie |
Museum Het Valkhof | https://tickets.museumhetvalkhof.nl/museummemoires

28 juni 2022

nen en kuilen met resten van offers. Daarnaast is de hoeveelheid kalkstenen sculptuurfragmenten ongekend. De locatie is
eeuwenlang in gebruik geweest en zo’n lange gebruiksduur
is uitzonderlijk. Herwen-Hemeling is heel compleet.
Verschillende Romeinse gebouwen zijn in latere perioden
namelijk regelmatig verwerkt als een praktische voorraad
kant-en-klare stenen die opgingen in toenmalige bouwprojecten. Dat is hier veel minder gebeurd. Votiefstenen, sokkels, een stenen put, delen van beelden het is er allemaal nog.
Biddende officieren langs de Limes
Het heiligdom is vooral in gebruik geweest door soldaten.
Dat is te zien aan de vele dakpanstempels: de dakpanindustrie was in die tijd een activiteit van het leger. Daarnaast zijn
er veel onderdelen van paardentuig, onderdelen van harnassen, en bijvoorbeeld speer- en lanspunten gevonden.
Tientallen votiefstenen zijn opgericht door hoge officieren
uit het Romeinse leger. Ze bedankten daarmee een god of
een godin voor het vervullen van hun wens. Dat hoeft niet
eens het winnen van een veldslag te zijn: een verblijf in deze
noordelijke streken overleven, soms ver van huis, was al
reden genoeg om dankbaar te zijn.
De wereld in Zevenaar
Wat het heiligdom van Herwen-Hemeling goed laat zien, is
hoeveel migratie er in die tijd plaatsvond. De manschappen
die hier een offer kwamen brengen, waren in Hongarije
geweest, in Spanje en Afrika. En ze namen hun goden met
zich mee…
De ontdekking van Herwen-Hemeling. Een Romeins heiligdom is vanaf vrijdag a.s. tot en met 30 september te
zien in Museum Het Valkhof in Nijmegen.

Gezamenlijk optreden
fanfare Wilhelmina en het
Nijmeegs Amusements orkest
GROESBEEK. Op zaterdag 18 juni traden fanfare Wilhelmina uit Groesbeek
en het Nijmeegs Amusementsorkest
gezamenlijk op in cultureel Centrum
De Mallemolen in Groesbeek. Na twee
jaar zonder optredens kon er nu weer
muziek gemaakt worden zonder coronaregels.

Beide verenigingen hadden de laatste
maanden flink gerepeteerd om te zorgen voor een spetterend optreden. En
dat was gelukt. Voor een volle zaal
werd er opgetreden onder deskundige
leiding van dirigent Louis van de
Waarsenburg.
Foto: Henk Baron
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Kleve
van zaterdag 9 juli 2022
tot en met zondag 17 juli 2022
Zaterdag vanaf 14.30 uur: schuttersoptocht door
het centrum naar de kermis. Aansluitend opening
door burgemeester Wolfgang Gebing met gratis
bier en een uur lang halve ritprijs en speciale
prijzen voor alle andere attracties.
Dinsdag 10.00 uur: Heilige Mis in de autoskooter
van de familie Normann

Donderdag 14 juli: grootse familiedag met
overal speciale prijzen voor de attracties
Zondag 17 juli van 12.00-14.00 uur: Frühshoppen.
Alle kinderattracties halve prijs en bier voor € 1,50
Bij de schemering: GROOT VUURWERK
U bent van harte welkom, de exploitanten en de stad Kleve

papa, ik wil naar de kermis!

De Rozet

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

Marga Huinink
Strijkcentrale
Millingen en
omstreken
B.Hermsenstraat 146
Millingen a.d. Rijn

0481- 432054
06 - 24861017

tso
Voor verschillende basisscholen in Nijmegen
én vanaf 29 augustus ook voor basisschool ’t Bijenveld in Leuth
zijn wij op zoek naar

ENTHOUSIASTE OVERBLIJFKRACHTEN
Als overblijfkracht begeleid je kinderen tijdens de lunchpauze bij het eten en buiten spelen.
Je ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding van € 10,- per keer.

Personeel
Gevraagd

U heeft (ver)bouwplannen?

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Verder bieden wij studenten mogelijkheden voor een stageplaats.

Kennismaken?

Ben je enthousiast en heb je tussen de middag tijd voor een leuke functie bij jou
in de buurt? Stuur dan een mail naar info@stichtingsoos.nl

www.blomtotaalbouw.nl

Kijk voor meer informatie op www.stichtingsoos.nl
en bel naar 024-3503874 of 06-13954518
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Kermis en schuttersfeesten in Wyler
Kirmesjubiläum in Wyler
WYLER. Die Wyler Kirmes feierte am vergangenen
Wochenende ihr 70-jähriges Bestehen. Das ursprüngliche
Gründungsjahr ist 1558 (!), es wird aber ab dem Neustart,
nach dem Krieg, seit 1952 gezählt. Kirmes in Wyler bedeutet Tradition, Verbundenheit und ausgelassene Stimmung.
Am Kirmes-sonntag gab es nach der Messe ein buntes
Programm mit Ansprachen, Neu-aufnahmen, Ehrungen,
Fahnenschwen-ken und natürlich dem lang ersehnten
Königschießen. Drei Mitglieder wurden für ihre 70-jährige
Mitgliedschaft geehrt: Jupp Eijkholt, Willi Pouwels und Jan
Teunissen. Dies sind nur einige der vielen Auszeichnungen,
die verliehen wurden. Besonders gewürdigt wurde eines der
bekanntesten „Gesichter“ der Wyler Kirmes, Johannes
Hagemann. Wie immer führte er wieder mit Flair,
Leidenschaft und Humor die vielen Besucher durch den Tag.
Johannes erhielt für seine Verdienste für den Sankt Johannes
Bruderschaft Wyler-Lagewald vom Bund der Historischen
Deutschen
Schützenbruderschaften
den
„Hohen
Bruderschaftsorden“.

Verlate
huldiging
Wim Basten
schutterij
Eendracht Ooij
Schutterij Eendracht Ooij heeft tijdens
haar schietdag op Twee Paasdag een
aantal jubilarissen gehuldigd in dorpshuis de Sprong te Ooij. Daar kon Wim
Basten niet bij zijn. Hij was 60 jaar lid
van de vereniging.

Het nieuwe koningspaar Henrik Euwens en zijn vriendin
Jipp Lentjes. Henrik is boer en heeft zijn bedrijf achter
Hagemann. Hij is 28 jaar oud.
Foto’s: Henk Baron

Onlangs heeft een aantal bestuursleden
van de schutterij hem thuis alsnog
bezocht om hem daar het certificaat
voor zijn 60-jarig lidmaatschap uit te
reiken.

Hilarisch begin van de
kermis in Wyler
Vrijdagavond 24 juni zijn de festiviteiten van de kermis in het Duitse Wyler
van start gegaan met een mis in de oude
kerk van Wyler, gevolgd door een playback optreden van de jeugd. Na de
jeugd waren de volwassenen aan de
beurt en daar zorgde het optreden van
Frank Janssen en Norbert Kropmann,
de twee mannen met hun nummer ”Der
Wagen vor Mir” voor grote hilariteit.
Zij wonnen de tweede prijs. De eerste
prijs was voor ”Mädelsabend” een zeskoppige damesgroep.

Jubilarissen en gedecoreerden van St. Johannes Bruderschaft Wyler-Lagewald
Na de mis werd het kermisgebeuren
voortgezet op het kermisterrein in

Wyler. Daar werden de nieuwe leden
van de vereniging verwelkomd en wer-

den de leden geëerd die al jarenlang
(25, 50 en 70 jaar) lid waren van de
schutterij.
Voor hen allen werd een vendelhulde
gebracht. De jubilarissen waren Wim
Teunissen (25 jaar), Hans Giesbers (50
jaar), Willy Pouwels (70 jaar) en Jupp
Eijkholt (70 jaar) .
Drie vendelzwaaiers kregen de
Fahnenschwenker Orden. Dat waren
Andreas Hendricks en Henrik Euwens
zilver en Arend Lihring goud.
Het Silbernes Verdienstkreuz werd uitgereikt aan Bert Janssen en Andreas
van
de
Loo.
De
Hoher
Bruderschaftsorden werden uitgereikt
aan Theo Mulder en Johannes
Hagemann.

Schuttersfeesten opzondag 26 juni
Onderscheiding voor
Johannes Hagemann
Johannes Hagemann
uit Wyler, kreeg tijdens de huldiging van
de jubilarissen voorafgaand
aan
het
koningsschieten, een
hoge onderscheiding,
de Hohe Bruder-

Zondagmorgen 26 juni gingen in Wyler
de schuttersfeesten van start met het
afhalen van de Majesteiten en de
Brudermeister. Vervolgens werden
kransen gelegd bij het Ehrendenkmal
bij de kerk.
In de kerk volgde een schuttersmis,
waarbij het Cecilienkoor optrad en
waarbij diverse schutterijen uit de
omgeving aanwezig waren. Dirigent
Theo Giesbers nam het woord tijdens
de mis en sprak mevrouw RüttenVerhoeven lovend toe, die al 60 jaar lid
was van het koor.

schaftsorden, van de Bund der
Historischen Deutschen Schützenbruderschaften voor zijn tomeloze
inzet voor de Sankt Johannes
Bruderschaft.
Johannes
is
2.
Brudermeister van St. Johannes
Bruderschaft Wyler-Lagewald. Met
hem werden meer leden van de schutterij onderscheiden. Johannes, van harte
gefeliciteerd!

De uitslag
De kop kreeg Joyce Oudendijk eraf na 41 schoten. Hans
Giesbers kreeg de rechtervleugel na 84 schoten naar beneden
en de linkervleugel was voor Willi Giesbers met 112 schoten.
Piet van Loon had 119 schoten nodig voor de staart.

Bedankwoord
1ste editie
Leuthse
Bierfestival
LEUTH. We hadden er de mooiste
voorstelling van… Een bierfestival in
Leuth. Zondag 12 juni was de dag. De
dag dat de eerste editie van het Leuthse
Bierfestival heeft plaatsgevonden. Alles
klopte: 7 brouwerijen, met meer dan 40
speciaalbieren uit de regio en andere
delen van het land, een lekker stukje
live-muziek, food in verschillende
variaties en misschien wel het allerbelangrijkste… Ruim 500 bierliefhebbers! Voor iedereen was er wel een
geschikt biertje te vinden. Vele hebben
kennis gemaakt met, voor hun, nieuwe
brouwerijen met hun prachtige bieren.
De Activiteitencommissie van Stichting
Triangel heeft echt alles uit de kast
gehaald om dit festival te laten slagen.
Grote deler in het geheel is het weer…
En ook dat was geweldig.
We hebben dit succes aan veel mensen
te danken. Waaronder de vele vrijwilligers die hun tijd, kennis en handjes
weer beschikbaar hebben gesteld.
Mensen die zonder eigen belang zich
inzetten voor anderen en verenigingen.
Zonder die vrijwilligers zou het er net
even anders uitzien, wij waarderen dit
enorm. Bedankt!

Johannes Hagemann ontvangt de Hohe Bruderschaftsorden

Joyce Oudendijk, de nieuwe keizerin van Sankt
Johannes Schützenbruderschaft Wyler-Lagewald
Sankt Johannes Schützenbruderschaft Wyler-Lagewald hield
zaterdag 18 juni haar vijfjaarlijkse keizerschieten in Wyler.
Eerst was er het prijsschieten door de voormalige koningen
en koninginnen van de vereniging, waarna het schieten op de
romp begon. Joyce Oudendijk haalde de romp naar beneden
en mag zich de komende vijf jaar keizerin van de vereniging
noemen.Ze was al eerder de eerste koningin van de vereniging in Wyler. Joyce en haar man Erik vormen tevens nog het
huidige koningspaar van EMM Kekerdom. Joyce volgt bij de
Duitse vereniging Bert Janssen op als keizer.

Bestuurslid Nellie Huisman reikt de
oorkonde uit aan Wim Basten

Uiteindelijk schoot Joyce Oudendijk de romp eraf na 225
pogingen.

Ook de Leuthse ondernemers en verenigingen die belangeloos hun materieel of diensten beschikbaar hebben
gesteld om dit bierfestival mogelijk te
maken. Zoals Jan-Willem Thunnissen,
Rob Kroes Compactkraan Service, Jos
Daamen, EHBO-vereniging, Polderpop, Jos Vink, Huid en Haarstudio
Janny, Bubbles Hygiëneservice, Verriet
Bedrijfskleding, Gallant metaal en alle
mediabedrijven die ons de positieve
aandacht hebben gegund. Bedankt!
Door alle positieve en warme reacties
van gasten en brouwers hebben wij
besloten dat dit Leuthse Bierfestival
een vervolg verdiend… De 2de editie
van het Leuths Bierfestival zal plaatsvinden op zondag 11 juni 2023. Zet het
alvast in je agenda…

De oude en de nieuwe keizer(in) Bert Janssen en Joyce
Oudendijk
Foto: Henk Baron

Bedankt allemaal!
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ANNEKE
door Rein van Vorstenbos
“Jongens, ik heb groot nieuws!” begon
Sylvia, toen ze met z’n allen rond de
tafel zaten.
“Ja, ik hoorde al zoiets.” antwoordde
Anneke. “Nou, brand maar los, ben
benieuwd!”
“Nou, weet je, Jacques en ik zijn
natuurlijk al wat ouder…” hernam
Sylvia.
“Dus zoveel tijd hebben we niet meer.”
vulde Jacques aan.
“Nou, voor de draad ermee!” beval
Mary. “Vertel op, gaan jullie soms
trouwen?”
Sylvia glimlachte geheimzinnig, ze
voerde de spanning nog even op.
“Weet je, ik ben zelf vierenvijftig en
Syl is loopt ook al tegen de veertig.”
sprak Jacques verontschuldigend, “dus
nogmaals, zoveel tijd hebben we niet
meer… ”
“Jacques bedoelt, als we een gezin willen stichten, zeg maar.” vulde Sylvia
aan, met een gelukkige glimlach die
haar hele gezicht verlichtte “en daarom hebben we besloten dit jaar te gaan
trouwen. Ik kan niet wachten! We zijn
al druk op zoek naar een geschikte
locatie.”
“Nou, is dat niet fantastisch?” riep
Mary uit, terwijl ze haar zus een dikke
pakkerd gaf.
En terwijl ze opstond om Jacques te
omhelzen, gilde Anneke: “Wat leuk,
Syl, geweldig!”
“En jullie gaan mee om een bruidsjurk
uit te zoeken.” beval Sylvia haar zusters meteen.
En nadat de mannen iedereen hadden
gefeliciteerd en naar buiten gingen om
het heugelijke nieuws onder het genot
van een rokertje te bespreken, besefte
Anneke ineens dat zij en Roy ook zouden gaan trouwen! Maar de bruiloft
vanwege corona even hadden geparkeerd.
“Wie wil er nog koffie?” vroeg Mary
met het dienblad in de aanslag.
“Koffie? Kom op, Mary, we hebben
wat te vieren, je zus gaat trouwen!
Chardonay graag!”
Nou wordt ie helemaal mooi, dacht
Anneke knarsetandend. Gaat zij straks
nog als eerste trouwen. Het moet niet
gekker worden, ze heeft amper een
blauwe maandag verkering!
En terwijl Mary in de keuken druk in
de weer was met de witte wijn, legde
Anneke haar hand op de arm van
Sylvia. Met een “Luister, Ik wil geen
roet in het eten gooien,” gooide ze een
flinke steen in de vijver. “Ik hoop serieus dat jullie niet al te veel haast hebben en erbij stilstaan dat Roy en ik
onze bruiloft al eerder hebben aangekondigd, maar dat onze trouwplannen
door die hele lockdown ’n beetje zijn
opgeschoven, dus dat wij als eerste…”
Maar Sylvia sloeg die zijweg niet in.
“Daar hebben we ’t nog wel ’n keer
over.” zei ze kortaf. Meteen erna
omhelsde ze Jacques en riep ze uit “dat
ze nog nooit zo gelukkig was
geweest!” Om vervolgens op aanstellerige toon een boom op te zetten over
het belang van een goede trouwlocatie
(‘onder de 10.000 heb je echt niks’),
de ultieme fotoreportage (‘ben je zomaar 2000 euro voor kwijt’), de perfecte
trouwjurk (‘wat die kost, dat wil je niet
weten’) en het opstellen van een gastenlijst (‘maximaal 150 personen, dus
we moeten streng zijn. Zo vraag ik
ome Harry niet, want die loenst en da’s
geen gezicht op de foto. En tante
Agaath evenmin, want dat mens weegt
minstens 130 kilo en voor je ’t weet
zakt ze ter plekke door een stoel.’)
Uit sociaal wenselijk oogpunt deed
Anneke er maar het zwijgen toe. Maar
het zat haar niet lekker. Het is bespottelijk, dacht ze bij zichzelf. Mijn eigen
zuster is een ordinaire golddigger, een
opportuniste die een leven vol rijkdom
en status wil, een bestaan vol pracht en
praal. En daarom moet er halsoverkop
worden getrouwd, want stel je voor dat
meneer een ander ziet en onverwachts
pleite gaat, dan zou het hele feest wel
‘ns niet door kunnen gaan…
“Ook een Chardonay, An?” vroeg
Mary, terwijl ze de fles enthousiast
omhooghield.
“Tuurlijk! Laten we een toast uitbrengen op Sylvia en Jacques.” antwoordde
Anneke, om zich vervolgens in de eerste slok te verslikken en in een onbedaarlijk hoestbui uit te barsten.
“Gaat het ’n beetje, An?” vroeg Sylvia,
terwijl ze er geen barst van meende.
Want natuurlijk zat het haar niet lekker
dat ze vergeten was dat Anneke en Roy
ook zouden gaan trouwen…
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Certificaten jeugdbrandweerleiders
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid uitgereikt
Voorzitter van Jeugdbrandweer
Nederland Marcel Jonkman heeft de
behaalde certificaten aan de jeugdleiders van de Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid uitgereikt.
De Jeugdbrandweerleider begeleidt
jeugdbrandweerleden van 12 tot 18
jaar. De jeugdleider geeft op een doelgerichte wijze sturing aan de jeugdleden, inspireert, stimuleert en motiveert
de jeugdleden om samen te werken in
een jeugdbrandweerteam. Daarnaast
zorgt hij voor een fysiek en emotioneel
veilig leerklimaat en beschikt over vakinhoudelijke kennis en didactische
vaardigheden om oefeningen en
instructie aan te bieden aan de jeugdleden. Jeugdcoördinator Jan van
Amerongen van de regio GelderlandZuid vindt het geweldig dat zoveel
jeugdleiders het certificaat hebben
behaald. ‘Hierdoor kunnen goede oefeningen en lessen worden verzorgd
waardoor de jeugdleden opgeleid worden volgens de brandweerlesstof. Door
een goede opleiding bij de jeugdbrand-

Meerdere auto’s betrokken bij
twee aanrijdingen op de N325 te
Beek en Ubbergen
Vrijdag 17 juni, tegen de avond, heeft
er een grote kettingbotsing plaatsgevonden op de Provincialeweg N325, de
Nieuwe Rijksweg te Beek. Daarbij
raakten in ieder geval zeven auto’s bij
betrokken en raakten vier personen
gewond. Zij zijn met drie verschillende
ambulances overgebracht naar het ziekenhuis.
Omdat het een kettingbotsing betrof, is
wel duidelijk dat een aantal automobilisten te weinig afstand heeft gehouden.

weer is ook doorstroming naar de
brandweer mogelijk’. De jeugdbrandweer kan nog nieuwe jeugdleden
gebruiken. Neem daarvoor contact op
met jan.van.amerongen@vrgz.nl.
Paulien van Mourik, Jelle Treffers,
Rick Bouwman, Martin Teunissen,
Martijn Gerritsen, Eward v/d Born,
Barry van Stuivenberg, Arjan Crum,

Ook verder terug, bij de voetgangersbrug in Ubbergen, aan het eind van de
file daar, raakten nog drie auto’s met
elkaar in botsing.
Vijf auto’s werden afgesleept. Door het
ongeluk was er een flinke file ontstaan
vanaf de verkeerslichten. Enkele
bestuurders/passanten reden langs met
hun mobiele telefoon in de aanslag en
zullen ongetwijfeld daarvoor beboet
worden.
Foto: Henk Baron

Roderick Gramser, Lorenzo Molnár,
Mathijs Pranger, Nick Wijnbelt, Marice
van der Spek, Gert Jan Broekhuis,
Robin de Haas, Henk van der Meer en
Chris Kooiman hebben het certificaat
jeugdleider ontvangen.
Kim van Zee-Marchal heeft het certificaat instructeur behaald om de jeugdleiders te mogen opleiden.

Brand door blikseminslag in Ubbergen
In een woning aan de Parallelweg in
Ubbergen is donderdagavond 24 juni
brand uitgebroken als gevolg van blikseminslag in de schoorsteen. In eerste
instantie werd de brandweer van
Nijmegen opgeroepen en deze kwam
met twee voertuigen ter plaatse. Via de
hoogwerker werd de brand in het dak
bestreden. Even later werd ook de vrijwillige brandweer van Ubbergen opgeroepen en ook zij kwamen ter assistentie ter plaatse. Hun werkzaamheden
werden uitgevoerd in de stromende
regen. De Parallelweg stond als gevolg
van de regen gedeeltelijk blank, waardoor ook een putdeksel boven het wegdek zweefde.
Foto: Henk Baron

Brandweer naar water- en
gasbreuk in Beek
Woensdagmiddag 22 juni rond 15:44
uur werd de hulp ingeroepen van de
vrijwillige brandweer Ubbergen voor
een gaslucht in de Gelderhorstlaan /
Tesselschadestraat in Beek. De oorzaak
was een breuk in de waterleiding.
Door de waterbreuk was ook de gasleiding beschadigd. Bij meting was de
concentratie gas zo hoog dat besloten
werd een aantal woningen en het

mondzorgcentrum te ontruimen. Vitens
en Liander waren snel ter plaatse en
binnen een uur was de leiding afgeblokt en mocht iedereen weer naar
huis.
Een aantal woningen was daarna nog
verstoken van water maar voor hen
werd speciaal een waterpomp opgesteld, waar ze leidingwater konden tappen.
Foto: Henk Baron

Freiwillige Feuerwehr Kranenburg houdt BIWAK

Rijwielhandel
Bruinewoud

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

Brompton-dealer

van Nijmegen en omstreken

Gratis SDE aanvraag

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

De traditionele BIWAK (feestavond) van de
Löschgruppe Kranenburg (de vrijwillige brandweer)
was dit jaar op 24 juni op het terrein van de brandweerkazerne aan de Tiggelstrasse in Kranenburg.
Vanwege de coronaregels kon het een paar jaar niet
georganiseerd worden, maar dit jaar was het weer als
vanouds.
Het was niet alleen een feest voor de brandweer en
hun kameraden uit de omgeving, iedereen die wilde
mocht komen. Het werd een gezellig feest met veel
muziek van onder meer discotheek de Sound Machine
en het brandweerorkest.
Een prachtig initiatief van de brandweer om iets
samen met de burgerij en hun collega’s uit de omgeving te doen. Overal stonden brandweerauto’s (van de
Feuerwehr uit de omgeving) geparkeerd. Ook de
leden van de vrijwillige brandweer Ubbergen deden
mee aan dit feest.
Foto: Henk Baron

ZONNEPANELEN VOOR DE AGRARISCHE SECTOR, RETAIL EN INDUSTRIE
Electro installaties

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

WWW.ARIENSSOLAR.NL

Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Inwoners tevreden over Meldpunt
Buitenruimte
Wel verbetering mogelijk
Ziet u een probleem in de buitenruimte, dan kunt u dat melden via
het Meldpunt Buitenruimte. De
gemeente lost het dan zo snel
mogelijk op. De gemeente heeft
onderzocht wat melders vinden
van de afhandeling van hun melding. Het merendeel van de melders is tevreden. Maar er zijn nog
verbeteringen mogelijk.
De cijfers
In 2021 kreeg de gemeente 5.347
meldingen binnen. De meeste meldingen komen digitaal binnen via
de app of de website. Een derde
van de melders pakt nog steeds de
telefoon.
▪ De gemeente handelt 85% van de
meldingen binnen de termijn van
15 werkdagen af.
▪ Het duurt gemiddeld 6.5 dagen
voor een melding is afgehandeld.
Meldingen over bijvoorbeeld afval
zijn vaak binnen 1 dag opgelost.
Meldingen over verkeer en wegen
zijn vaak wat lastiger op te lossen.
De afhandeling duurt daarom ook
wat langer.
▪ Het grootste deel van de meldingen gaat over Wegen en verkeer

(28%) en Afval en overlast (25%).
Op de derde plaats staat Groen
(19%), gevolgd door Riolering en
water (14%).
Beter doen
514 melders hebben een vragenlijst
ingevuld. Hoewel de gemeente de
meeste meldingen op tijd afhandelt
ervaren sommige melders dit
anders. 19% is namelijk (zeer)
ontevreden over de afhandelingstermijn. De gemeente denkt dat het
voor melders niet duidelijk is hoe
het afhandelen van een melding
verloopt. Daarom gaat de gemeente met de leverancier kijken of dit
duidelijker kan. Ook komt er een
animatie waarin de gemeente uitlegt hoe het proces rond een melding verloopt.
Verder is een kwart van de melders
niet tevreden over de communicatie
rond hun melding. Melders krijgen
vaak geautomatiseerde mailtjes,
maar daarin staat niet duidelijk wat
de gemeente gaat doen of gedaan
heeft. En hoe lang dit duurt. Ook
hier gaat de gemeente kijken hoe
dit beter kan.

■ Onderscheiding voor held Sander Booltink die zijn
buurman redde
Op donderdag 16 juni kreeg
Sander Booltink het loffelijk
getuigschrift van het Carnegie
Heldenfonds.
Burgemeester
Mark Slinkman reikte het getuigschrift uit. De 12-jarige Sander
kreeg het getuigschrift omdat hij
in december zijn 83-jarige achterbuurman redde nadat deze in zijn
vijver was gevallen.
Duuk en Christian, twee vriendjes
van Sander, hebben ook geholpen
bij de reddingsactie. Duuk was ook
bij de uitreiking aanwezig.
Voor zijn heldendaad heeft Sander
een cadeau gekregen. Samen met
zijn ouders koos hij voor een lasergame spel, waar hij samen met de
andere 2 redders mee kan spelen.
Daarnaast ontvingen Sander, Duuk
en Christian alle drie een heldenmok met lekker snoep.
Loffelijk getuigschrift
Het Carnegie Heldenfonds is een
stichting die zich bezighoudt met
het verlenen van onderscheidingen
en beloningen aan mensen die met
gevaar voor eigen leven het leven
van een ander hebben gered, of
hebben geprobeerd dat te doen.
Heldenwaardering dus.
Bij jeugdigen onder de 18 jaar hoeft

er geen sprake te zijn van gevaar
voor eigen leven. Het kordate
optreden van Sander Booltink is

van wezenlijke betekenis geweest
voor de redding van zijn achterbuurman.

■ Eenmalige energietoeslag voor inwoners met een laag
inkomen
Heeft u een laag inkomen? Dan krijgt u van de gemeente mogelijk een
eenmalige energietoeslag van € 800,-. De toeslag is bedoeld om de
stijgende energielasten in 2022 te betalen.

Sociaal Team Berg en Dal

■ Spreekuren Sociaal Team in de wijk
Heeft u een vraag voor het Sociaal Team? Loop dan eens binnen bij
het inloopspreekuur van het Sociaal Team. Dat kan in verschillende
dorpen in onze gemeente.
Waar en wanneer kunt u terecht?
De inloopspreekuren zijn op 6 plaatsen in onze gemeente. Hieronder ziet
u waar. Kijk voor de juiste tijden op onze website
www.bergendal.nl/sociaalteam. Van 18 juli tot en met 28 augustus zijn er
geen inloopspreekuren!
▪ Op de Heuvel, Ericastraat 39, Groesbeek
▪ De Mallemolen, Kloosterstraat 11, Groesbeek
▪ Goei.j Ka.mer, Sint Antoniusweg 8c, Breedeweg
▪ De Slenk, Reestraat 2, De Horst
▪ Kulturhus, Roerdompstraat 6, Beek
▪ Kulturhus Den Ienloop, Heerbaan 115, Millingen aan de Rijn
Waarvoor kunt u bij het Sociaal Team terecht?
U kunt bij het Sociaal Team terecht met bijvoorbeeld de volgende vragen:
▪ Mijn partner is onlangs overleden en ik zou graag met iemand daarover
praten.
▪ Mijn kind zit niet lekker in zijn vel, hoe kan ik hem helpen?
▪ Ik ben op zoek naar een leuke daginvulling en wil graag anderen helpen.
▪ Ik ben het overzicht kwijt in mijn financiën.
▪ Mijn partner en ik gaan scheiden. Graag zou ik in gesprek gaan over de
omgangsregeling voor onze kinderen.
▪ Ik heb psychische klachten en wil graag begeleiding krijgen.
▪ Ik kan zelf het huishouden niet meer doen, heb ik recht op huishoudelijke hulp?
(024) 751 65 20, www.bergendal.nl/sociaalteam
sociaalteam@bergendal.nl

De inkomensgrenzen wijzigen per 1 juli 2022. Was uw inkomen voor 1 juli
2022 net te hoog? Kijk dan nog eens goed of u vanaf 1 juli 2022 voldoet
aan alle voorwaarden.
Wanneer kunt u de energietoeslag krijgen?
U kunt de energietoeslag krijgen als u voldoet aan alle voorwaarden die
hieronder staan:
▪ u bent 21 jaar of ouder;
▪ u woont in de gemeente Berg en Dal;
▪ u heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning;
▪ u heeft een eigen huishouden. U heeft een eigen huishouden als u alle
kosten van uw huishouden, zoals huur en energielasten, zelf betaalt;
▪ u heeft niet eerder de energietoeslag gekregen;
▪ u heeft een laag inkomen.
Leefsituatie

Inkomensgrens 120% van de bijstandsnorm per 1 juli 2022 (netto
per maand met vakantietoeslag)

Alleenstaande (ouder) 21 jaar of
ouder, jonger dan AOW-leeftijd

€ 1.322,18

Gehuwden 21 jaar of ouder, jonger
dan AOW-leeftijd

€ 1.888,84

Alleenstaande (ouder), AOW-leeftijd € 1.470,80
Gehuwden, waarvan één of beiden
AOW-leeftijd

Dan heeft u de energietoeslag al op
uw rekening gekregen. Heeft u nog
geen energietoeslag gekregen en
voldoet u aan alle voorwaarden?
Vraag de toeslag dan aan met het
digitale aanvraagformulier via
www.bergendal.nl/energietoeslag.
Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig om de energietoeslag digitaal aan te vragen? De
Formulierenbrigade kan u helpen.
Bel 06 - 23 84 29 64 om een
afspraak te maken met een medewerker van de Formulierenbrigade.
U kunt ook een afspraak maken op:
www.sshbsupport.nl/formulierenspreekuur
Tot wanneer kunt u de energietoeslag aanvragen?
U kunt de energietoeslag tot en met
31 december 2022 aanvragen. Let
op! Wij moeten het aanvraagformulier 31 december 2022 binnen hebben.

€ 1.992,43

Wilt u weten of u een laag inkomen heeft? Kijk dan in het overzicht hieronder bij de situatie die voor u geldt. Is uw inkomen lager dan het bedrag
dat daar staat? Dan heeft u een laag inkomen.
Hoe vraagt u de energietoeslag aan?
Krijgt u een uitkering van de gemeente? En voldoet aan alle voorwaarden?

Heeft u vragen over de energietoeslag?
Heeft u vragen over de energietoeslag of wilt u een papieren aanvraagformulier? Bel dan 14024 op
maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur of op vrijdag
van 8.30 tot 13.00 uur.
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www.bergendal.nl

Mededelingen

■ Uitreiking vierdaagse-shirts 2022

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

Wat hebben we de wandelaars
gemist in 2020 en 2021! Gelukkig
gaat de Vierdaagse dit jaar wel
door. Daarom pakken we onze
traditie ook weer op: alle vierdaagse-lopers uit de gemeente
Berg en Dal krijgen een vierdaagse-T-shirt. Op zaterdag 16 juli
2022 vanaf 15.00 uur kunnen alle
vierdaagse-lopers
uit
de
gemeente het T-shirt ophalen in
het gemeentehuis in Groesbeek.

Waar: in de hal van het gemeentehuis in Groesbeek (Dorpsplein 1)
Wie: alle vierdaagse-lopers uit de
gemeente Berg en Dal

Wat: uitreiking vierdaagse-shirts
2022
Wanneer: zaterdag 16 juli van
15:00-17:00 uur

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor
het T-shirt:
▪ komt u zaterdag 16 juli van 15.00

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Kadastraal perceel UBG00-B-4993, nabij Hubertushof en
Esdoornstraat, legalisatie plaatsen keerwanden van 1.50 m hoog
(aanvraag) (rectificatie)
▪ Elzenweg 22, aanleggen inrit, zwemvijver, waterpartijen en
natuurlijke overflow (verlengen beslistermijn)
▪ De Geest 2, vervangen stalen ramen met enkel glas door houten
ramen met isolatieglas (weigering)
▪ Nabij De Geest 29, bouw woning (verleend)
▪ De Ravenberg 54, kap boom (verlengen beslistermijn)
▪ Rijksstraatweg 369, bouw woning (verleend)
Berg en Dal
▪ Oranjelaan 1-3-3a-5-7-9- en 22 t/m 62 (alleen de even-nummers),
vervangen en isoleren van daken en het vervangen van voordeuren
(verleend)
▪ Kwakkenbergweg 150, transformeren van het voormalige hoofdgebouw Vijverhof naar 72 appartementen (verlengen beslistermijn)
Groesbeek
▪ Binnenveld 22a, vervangen aanbouw en wijzigen indeling woning
(verleend)
▪ Bredeweg 2, legaliseren van 2 geplaatste reclameborden, 3 vlaggenmasten met banieren en 2 stoepborden (verlengen beslistermijn)
▪ Bredeweg 2, tijdelijk afwijkend gebruik van gronden en bouwwerken
(weigering)
▪ Bredeweg 91a en Varenstraat ongenummerd, aanleggen bladbokashi (ontwerpbesluit)
▪ Kadastraal perceel GBK00-Q-445, nabij Bruuk 19, verbreden inrit
beheerpad (aanvraag)
▪ Kadastraal perceel GBK00-O-526, nabij Cranenburgsestraat 27a,
bouw woning met bijgebouw (aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 33, verbouwen partycentrum de Linde naar 44
appartementen (aanvraag)
▪ Ketelstraat 1, tijdelijk plaatsen houten afscherming (verleend)
▪ Knapheideweg 51, uitbouwen van twee woonlagen met plat dak
(aanvraag)
▪ Kruksebaan 18, realiseren overkapping (aanvraag)
▪ Lagewald 13, bouw veldschuur (aanvraag)
▪ Siep 18, uitbreiding zonnepanelen grondopstelling naast bestaande
zonnepanelen (aanvraag)
▪ Stekkenberg 66, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Tooropweg 5, plaatsen dakkapel (aanvraag)

Hapje en drankje
De lopers kunnen elkaar onder het
genot van een hapje en een drankje ontmoeten. Na een woordje van
burgemeester Mark Slinkman ontvangen zij het nieuwe T-shirt van
2022.

uur tot 17.00 uur naar het
gemeentehuis;
▪ hoeft u zich niet vooraf aan te melden;
▪ kunt u aantonen dat u in de
gemeente Berg en Dal woont en
▪ laat u uw inschrijfkaart van de
Vierdaagse zien.
Wij hopen veel van onze vierdaagse-lopers te ontmoeten op 16 juli.
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Monique
Wolsing van de gemeente Berg en
Dal via 06 – 1462 3125 of
m.wolsing@bergendal.nl.

■ Werken bij de gemeente
Wilt u werken bij de gemeente? Kijk dan eens op
onze website. Daar leest u onder andere wat werken bij de gemeente zo aantrekkelijk maakt. U vindt
er ook mooie filmpjes waarin medewerkers enthousiast vertellen over hun werk en de organisatie.

▪ Het geeft mij een fijn gevoel als ik een inwoner heb
kunnen helpen die een bepaalde voorziening nodig
heeft, zoals een scootmobiel.
▪ We werken in een informele omgeving waar veel
mogelijk is.

Dit zeggen medewerkers onder andere over de
gemeente:
▪ Ik kom bij heel veel mensen thuis. Ik vind het leuk om
met mensen in contact te zijn.
▪ Je kunt je dagen zo indelen dat het beter bij je privéleven past.

Wilt u ook bij de gemeente Berg en Dal werken? Kijk
op https://www.bergendal.nl/werken-bij-de-gemeenteberg-en-dal.

Kekerdom
▪ Botsestraat 13, kap boom (aanvraag)
▪ Botsestraat 42, herstellen en opnieuw funderen woning (aanvraag)
▪ Weverstraat 27, vervangen schuur (aanvraag)
▪ Weverstraat 27, verbreden bestaande inrit (aanvraag)
Leuth
▪ De Hoge Kamp 13, 14, 20 t/m 23 en 25 t/m 34, vervangen en
isoleren van daken en vervangen van voordeuren (verleend)
▪ Erlecomsedam en Botsestraat ongenummerd, aanleggen bladbokashi (ontwerpbesluit)
Millingen aan de Rijn
▪ C R Waiboerweg 6, vervangen kozijnen ramen en deuren van woning
(aanvraag, fase 1)
▪ Rembrandtstraat 34, realiseren erker (verleend)
▪ Zalmstraat 13, aanleggen zwembad (aanvraag)
▪ Zeelandsestraat 1, vervangen rieten kap en plaatsen twee
dakvensters (rijksmonument), (verlengen beslistermijn)
Ooij
▪ Nabij Hezelstraat 13, plaatsen schuilstal (aanvraag)
▪ Ooijse Bandijk 10, onderhoud rieten kap (verlengen beslistermijn)

■ Twee nieuwe ommetjes Ubbergen
De gemeente heeft er weer twee prachtige ommetjes
bij: Ubbergen-hoog en Ubbergen-laag. De Ubbergenhoog is 5.5 km en gaat door de dorpskern en over de
stuwwal. Ubbergen-Laag gaat door het lage en natte
deel van Ubbergen. Wethouder Ria Barber (op de foto

Ubbergen
▪ Rijksstraatweg 12, uitbreiden en verbouwen 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 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.
Foto: Peter Hendriks

2de van links) heeft de ommetjes officieel geopend,
samen met (van links naar rechts) Jet van Heijster,
Peter Rutten en Arno van der Kruis. De ommetjes zijn
te koop bij onder andere de VVV in Groesbeek. Ze zijn
ook te vinden op www.wandeleninbergendal.nl.
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Hoe wilt u dat Ooij, Beek, Millingen, Groesbeek en de andere
mooie dorpen in Berg en Dal er in 2040 uitzien?
Eerder gaven ongeveer 540 deelnemers al hun mening via een enquête.
We willen graag met u verder praten over woningbouw, duurzaamheid, de
toekomst van ons fraaie landschap en andere onderwerpen. Door middel van
een aantal voorwerpen dagen we u tijdens de avonden uit om aan te geven wat
uw ideeën zijn.
Zo maken we samen met u de zogenoemde omgevingsvisie. Dat is een plan dat
iedere gemeente moet maken. In dat plan geven we aan wat we in de toekomst
willen met onze dorpen en het buitengebied.

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

OMGEVINGSTOUR - BERG EN DAL
7 juni

Ooij Dorpshuis De Sprong 18:00 - 19:30

7 juni

Leuth Vriendenkring 20:30 - 22:00

8 juni

Kekerdom Kulturhus Kekerdom 18:00 - 19:30

8 juni

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

27 juni

Groesbeek Mallemolen 18:00 - 19:30

27 juni

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

29 juni

Breedeweg De Sleutel 18:00 - 19:30

29 juni

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

Aanmelden is niet
nodig. Wilt u meer
weten over de
omgevingstour?

Verplaa
ts
verband t in
de avon met
dvie
daagse r!

4 juli

Buitengebieden heuvels Mallemolen 18:00 - 19:30

5 juli

Buitengebieden polders Vriendenkring 20:30 - 22:00

7 juli

Beek Ubbergen Kulturhus Beek 18:00 - 19:30

7 juli

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

Kijk op
samenbergendal.nl
of scan de QR-code.

28 juni 2022
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■ 8 juli juichen voor de kampioenen

■ Oekraïners in Berg en Dal

Op vrijdag 8 juli 19.00 uur is weer het jaarlijkse Feest der Kampioenen
op het Dorpsplein bij het gemeentehuis in Groesbeek.
Door corona lagen de competities lang stil. Gelukkig konden dit sportjaar
de wedstrijden wel weer doorgaan. En daarom zijn er ook weer kampioenen. Deze kampioenen verdienen een huldiging!

Eerder dit jaar brak de oorlog in
de Oekraïne uit. Veel Oekraïners
moesten vluchten. In onze
gemeente vonden ongeveer 200
Oekraïners onderdak. Hoe gaat
het nu met hen?

Tijdens het evenement huldigt wethouder Sport, Erik Weijers, alle jeugdteams en individuele junioren die in het seizoen 2021-2022 kampioen zijn
geworden. Iedereen is van harte welkom om de kampioenen toe te juichen!

Los van hun zorgelijke situatie
thuis, alle emoties en hun huidige
woonomstandigheden proberen de
Oekraïense vluchtelingen hun

leven zoveel mogelijk op te pakken.
Het grootste deel van de mensen
heeft inmiddels documenten om te
kunnen werken. En dat doen ze
ook, bij verschillende bedrijven.
De kinderen gaan naar de basis- of
middelbare school. De meeste volwassenen volgen Nederlandse les.
Verschillende mensen zitten bij een
sportclub. En ze organiseren hun

eigen activiteiten, zoals picknicken,
een geboortefeest, disco, bingo etc.
Kortom, in deze nare situatie proberen ze een leven te leiden zoals
velen van ons, met de hulp van
onze inwoners, verenigingen, vrijwilligers en anderen.

■ Seksueel geweld bij jongens en
mannen
Een op de vijf jongens en mannen krijgt ooit te maken met een vorm van
seksueel geweld. Dit kan zijn: seksueel misbruik, aanranding, verkrachting
of online seksueel geweld. Jongens en mannen (en iedereen die zich man
voelt) die seksueel geweld hebben meegemaakt kunnen voor hulp terecht
bij het Centrum Seksueel Geweld.
Heeft u een nare seksuele ervaring meegemaakt en heeft u hulp nodig? U
kunt gratis en anoniem bellen via 0800-0188. Of gratis en anoniem chatten via de website https://centrumseksueelgeweld.nl/mannen/. Daar vindt
u ook verhalen van slachtoffers.

■ Wilt u uw woning (laten) isoleren?
Energie is duur tegenwoordig. Door uw huis beter
te isoleren, woont u comfortabeler, zorgt u voor
minder CO2-uitstoot en daalt uw energierekening.
De uitvoering daarvan is vaak goedkoper dan u
denkt.
Besparing
Zo bespaart u met goede dakisolatie jaarlijks honderden euro’s op uw energierekening. Als u de zolder verwarmt, is het voordeel in een gemiddelde hoekwoning
of 2-onder-1-kap zo’n 750 euro per jaar. Bij een onverwarmde zolder bespaart u ongeveer 400 euro. En in de
zomer blijft het door isolatie een stuk koeler.
Tips
Het is raadzaam om meerdere offertes op te vragen bij
gecertificeerde isolatiebedrijven, en deze offertes zorgvuldig te vergelijken. Informeer de bedrijven goed over
de staat van het dak en over eventuele toekomstplannen die u heeft om bijvoorbeeld een dakkapel te plaatsen, of zonnepanelen. Informeer hen ook als er vocht
is, of verkleurde plekken op zolder. Vocht kan immers
het hout in het dak aantasten en voor problemen zorgen.

Loket Duurzaam Wonen Plus
Wilt u meer weten over het isoleren van dak, gevel,
glas of vloer (of misschien wilt u zelf uitvoeren), kom
langs op het spreekuur van Loket Duurzaam Wonen op
dinsdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur in het gemeente huis te Groesbeek. Maak een afspraak via uw
gemeente of via www.duurzaamwonenplus.nl. Een
e-mail sturen naar info@duurzaamwonenplus.nl kan
natuurlijk ook.

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

Petitie “Bescherm de Stuwwal” aangeboden aan de burgemeester van Berg en Dal
Donderdag 23 juni boden Trudy Hoenselaar,
Ruus Dijksterhuis en Roos Awater de petitie
‘Bescherm de stuwwal’ aan de burgemeester
van de gemeente Berg en Dal. Dit gebeurde
voorafgaand aan de raadsvergadering in
Groesbeek. Ze hebben 2154 handtekeningen
opgehaald, wat aangeeft dat mensen het
beschermen van onze natuurgebieden en in
het bijzonder de stuwwal belangrijk vinden.
Aanleiding voor deze petitie is dat inwoners
van de gemeente Berg en Dal de afgelopen
jaren meerdere keren onaangenaam zijn verrast, doordat beschermde stukjes natuur met
hoge ecologische waarde worden ingeruild
voor gigantische villa’s of andere niet passende bouwwerken. De inwoners kunnen er
blijkbaar niet op vertrouwen dat er een dui-

delijk en waterdicht beleid is om onze stuwwal en andere unieke natuurgebieden in de
Gemeente Berg en Dal te beschermen. Het is
nogal eens voorgekomen dat zaken achteraf
moeten worden bevochten met veel frustratie
en dure advocaten. En dat terwijl het behoud
van Natuurwaarden belangrijker is dan ooit.
Ook uit de enquete “Leefomgeving Berg en
Dal” bleek dat 80% van de deelnemers de
natuurgebieden van hun leefomgeving het
meest waarderen. De initiatiefnemers zijn blij
dat het beschermen van de stuwwal ook leeft
bij de raad en het nieuwe college. Dit blijkt
uit het nieuwe coalitieakkoord waarin zij
belangrijke uitgangspunten van het initiatief
terugzien. De belangrijkste verzoeken van
deze petitie:

• Een duidelijke omgevingsvisie uitdragen en
transparant beleid uitvoeren om de Beekse
stuwwal en zijn omgeving te beschermen.
Stringente richtlijnen en voorwaarden van
waaruit zowel de kwaliteitscommissie als
ook de ODRN toekomstig omgevingsvergunningen beoordeelt.
• Het gesprek meer aan de voorkant voeren.
Actieve burgerparticipatie om inwoners van
Berg & Dal te betrekken bij besluitvorming
over de Beekse stuwwal.
Er is draagvlak en dat is een belangrijke stap
om over te gaan tot daadwerkelijke acties en
het samen ook écht gaan waarmaken!
Foto: Henk Baron
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St. Hubertusweg is weer open
Sinds vrijdagmiddag 17 juni is de St.
Hubertusweg in Ooij weer opengesteld
voor het verkeer.
Het gedeelte tussen de Leuthsestraat en
de Kerkdijk is geheel voorzien van een

nieuwe laag asfalt en het deel tussen de
Persingensestraat en de Leuthsestraat
slechts gedeeltelijk. Hiermee is een
einde gekomen aan drie weken omrijden.

Het gedeelte tussen de Leuthsestraat en de Kerkdijk

Foto: Henk Baron

Activiteitenkalender (juli) in
Vriendenkring & Kulturhus
- cultuur – educatie – sport – ontmoeting Agenda:
- Dinsdag 28 juni en 13 sept:
Serviceloket gemeente van 09.00-12.00
uur in Kulturhus (afspraak maken:
tel.14024 of via www.bergendal.nl)
- Zaterdag 2 juli: H.Mis om 19.00 uur
in het Kulturhus na opening kapel
- Zondag 3 juli: Zomerconcert Vox
Virorum om 15.00 uur in de
Vriendenkring
- Maandag 4 juli: Peutercafé van 10.0011.30 uur bij Partou/Kulturhus
- Maandag 4 juli en 1 aug: Bingo (seniorenver) om 14.00 uur in de
Vriendenkring
- Dinsdag 5 juli: info-avond
Gem.Omgevingsvisie om 20.00 uur in
de Vriendenkring
Elke maandag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30
uur in het Kulturhus (info: 06
20322490)
Elke dinsdag
- Inloop en Ontmoeting van 14.0019.00 uur in het Kulturhus (zomerstop
Kookhus)
- Bewegen op muziek (seniorenver) in
sportzaal/Kulturhus (zomerstop tot 30
aug)
Elke woensdag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30
uur in het Kulturhus (info: 06
20322490)
- Koersbal KBO van 14.00-16.00 uur in
de Vriendenkring (zomerstop tot 3 aug)
- Biljarten Senioren om 19.00 uur in
oneven weken in Vriendenkring
(info:024 6631727)
- Vox Virorum, mannenkoor repeteert
van 19.30-21.30 uur in het Kulturhus

- Volleybal Switch (recreanten dames)
van 20.30 – 22.00 uur in
sportzaal/Kulturhus
- Yoga (zomerstop tot september - info:
Angelique Verhoeven 024-3249700)
Elke donderdag
- Prikpost CWZ van 08:00-09.00 uur in
het Kulturhus (afspraak maken:
cwz.nl/bloedprikken) - Gym senioren
van 09.30-10.30 uur in Vriendenkring
o.l.v. Rik Kremer (info 024 6631727)
- Biljarten senioren van 13.00-17.00
uur in Vriendenkring (info: 024
6631727)
- Vertel eens….verhalen delen met
anderen van 15.00-16.00 uur in bibliotheek/Kulturhus
- HipHop 10+ o.l.v. Manuel Teca van
17.00-18.00 uur in sportzaal/Kulturhus

Impuls
Op een aantal dinsdagen is er in het
Kulturhus
de
‘Impuls’. Samen
naar muziek luisteren en muziekvideo’s bekijken van
vroeger tot nu met
uitleg van een
expert. Of handwerken, praten over
allerlei thema’s met
soms een gastspre-

Na 7,5 jaar nam Sylvia Fleuren
afscheid als wethouder van de gemeente Berg en Dal. Zij deed dit met een
druk bezochte afscheidsreceptie bij
Golfbaan Rijk van Nijmegen in
Groesbeek.

Na afloop van de verschillende toespraken en gelukwensen voor de toekomst
werd door fractie/bestuur van het CDA
aan Sylvia een optreden aangeboden
van Marlies Bloemen, een nichtje van
Karin Bloemen.

Sylvia Fleuren bij haar afscheid met links Marlies Bloemen
Foto: Tonnie Hol/Erik Hell (BD1 Media)

PvdA afdeling Berg en Dal staat
feestelijk stil bij jubilarissen
Zondag 26 juni zette de afdeling PvdA
Berg en Dal tijdens een feestelijke bijeenkomst, een aantal leden in het zonnetje die langdurig lid zijn van de
PvdA.
Er werden twee leden gehuldigd die 25
jaar lid van de PvdA zijn . Zij kregen
een bronzen speld uitgereikt, naast een
oorkonde en een mooie bos bloemen.
Drie leden zijn maar liefst 50 jaar lid
van de PvdA. Zij kregen naast de oorkonde en bloemen, een gouden speld
uitgereikt.
Oud burgemeester van Ubbergen, Paul
Wilbers, reikte de gouden speld uit aan

Jan Meesters. Deze uitreiking ging
gepaard met een zeer gepaste respectvolle speech, doorspekt met de nodige
humor, waarin de nodige anekdotes uit
de oude doos opgediept werden.
Op de bijgevoegde foto van links naar
rechts: de heren Cees Leeuwis (25 jr
lid) , Max de Coole (50 jaar lid), Jan
Meesters (50 jaar lid), Harry
Regenboog (50 jaar lid) en Willy
Gerrits (25 jaar lid),.
De jubilerende leden die verhinderd
waren deze middag bij te wonen, worden de komende tijd thuis bezocht
zodat ook zij hun verdiende onderscheiding ontvangen.

Elke vrijdag
- Taalcafé van 10.00-12.00 uur in bibliotheek/Kulturhus
Bibliotheek Kulturhus: elke werkdag
geopend tot 18.00 uur (m.u.v. woensdagmiddag)
Er is gedurende de zomervakantie geen
medewerkster aanwezig op maandag
en donderdag. Wel kunt u elke dag
(m.u.v. woensdagmiddag) terecht om
boeken op te halen of terug te brengen
m.b.v. selfservicepunt of om een tijdschrift of krant te lezen.
Contact: mensen of organisaties die
gebruik willen maken van een ruimte in
een van de accommodaties kunnen bellen voor het Kulturhus/sportzaal (06
18514735) en voor de Vriendenkring
(024-3789351).

Activiteiten Kulturhus Beek
Wil je het huis eens uit? Heb je zin in
gezelschap en een praatje? Of wil je
samen met anderen iets leuks doen?
Kom dan eens naar de inloop in het
Kulturhus in Beek! Dit is de plek waar
iedereen, van jong en wat ouder, elkaar
kan ontmoeten. Of je nu gezellig een
kopje koffie/thee wil drinken, lekker
eten met anderen of meedoet met activiteiten. Bij de inloop vind je het allemaal. De inloop is elke maandag,
woensdag en vrijdag van 10.00-15.45
uur in het Kulturhus, Roerdompstraat 6
in Beek. Bij sommige activiteiten
wordt er een bijdrage voor materiaal
gevraagd. Als je wilt eten en drinken
dan betaal je maximaal vijf euro.

Afscheidsreceptie wethouder
Sylvia Fleuren

ker. Als afsluiting kun je een soepje
eten. Lijkt jou dat ook gezellig sluit dan
een keer aan. Je betaald vier euro voor
een soepje en één euro voor koffie/thee.
Bij sommige activiteiten vragen wordt
er een bijdrage voor materiaal
gevraagd.
Data 2022 Impuls
28 juni, 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus,
13 en 27 september, 11 en 25 oktober,
8 en 22 november, 13 december

Twee carrouselleden geïnstalleerd
gemeente Berg en Dal
Donderdagavond 24 juni zijn tijdens de
gemeenteraadsvergadering van Berg en
Dal twee carrouselleden beëdigd:
Gerhard Boot (D66) uit Beek en Meike
ten Westeneind (LOKAAL!) uit
Millingen aan de Rijn. Zij waren op 19
mei door de raad al benoemd tot carrousellid, maar konden niet bij de beëdiging aanwezig zijn.
Afgelopen donderdagavond kon het

wel. Burgemeester Mark Slinkman
beëdigde de beide carrouselleden en
beiden legden ze de belofte af.
Een lid van de carrousel bereidt onderwerpen voor de gemeenteraad voor.
Het is daarmee ook een kweekvijver
voor nieuwe gemeenteraadsleden.
Van harte gefeliciteerd en veel succes
in de carrousel!
Foto: Henk Baron

Helpen
Lijkt het je leuk om vrijwilligerswerk
te doen bij de inloop? Neem gerust
contact op met
Paulien Willems 0682 06 06 80 medewerker inloop of
met Petra Kregting,
opbouwwerker
Forte Welzijn 06-53
76 48 09.
Zoek je een inloop
in Ooij of Berg en
Dal? Kijk dan eens
op www.fortewelzijn.nl onder het
kopje samenleven in
de wijk - inloop en
ontmoeting.

Meike ten Westeneind en Gerard Boot geïnstalleerd als carrousel lid van de
gemeente Berg en Dal
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Ooijse
Klinkertjes
Het is me toch wat. Ooij drie weken
bijna hermetisch afgesloten van de
buitenwereld. Het “Jagers-pad”,
oftewel de Sint Hubertusweg, werd
eindelijk weer eens op de schop
genomen. De hobbels, kuilen en
andere onvolkomenheden werden te
gevaarlijk. Er werd zelfs gekletsmeierd, dat de weg voor zwangere vrouwen, vanwege het hevig hobbelend
karakter, ten zeerste werd ontraden.
Auto’s en dergelijke moesten
beschikken over een degelijke vering
en wegligging. In de weken dat ze
aan de weg bezig waren, kreeg ik de
indruk, dat aan een kant van de weg
een “nevengeul” voor de Waal werd
aangelegd. In eerste instantie dacht
ik, dat dit in het kader van “meer
ruimte voor de rivier” gebeurde.
Onze verkeershoofdader is echter
jammerlijk weer opgelapt met het
uitstukken van de ergste kuilen. Een
volledig geasfalteerde boulevard zal
wel weer te kostbaar zijn geweest.
Zo te ruiken hebben ze waarschijnlijk
niet dat onwelriekende asfalt
gebruikt, waar de gemeente
Nijmegen eenmalig die omstreden
vergunning voor had afgegeven. Of
er van de gelegenheid gebruik is
gemaakt, om maar meteen dassen-,
martertunnels en gladde slangenhekjes aan te leggen is onbekend.
Zouden er dan wel voldoende veiligheidsmaatregelen voor door wolven
opgejaagde “Bambi’s gecreëerd zijn.
Het zou toch zonde zijn, als hertjes
op de “Hubertus” door een snelle
Jaguar uit Ooij naar de eeuwige
jachtvelden gereden werd. Om dit
onheil te voorkomen, zou het misschien een idee zijn geweest, om de
voetgangersbrug in Ubbergen te verplaatsen en deze om te bouwen tot
een mooie diervriendelijke hertenbrug. Zoiets als, geen “elend” maar
een “elandviaduct”. Gedurende de
metamorfose van de Hubertusweg
werd de “Breng-functie” uitgeschakeld. Het was op- of uitstappen bij
de “Broekman-rotonde”. Daarna als
senior, op een of andere manier, de
afstand van zo’n drie kilometer zien
te overbruggen. Ik kan je verzekeren,
met rollators is dat zwaarder, dan
een kasseienrit tussen Parijs en
Roubaix. Een pendeldienst als service
was voor het sociale team van
“Breng” denk ik te veel gevraagd. Ik
ben ervan overtuigd, dat Bert R. deze
dienst wel had bemand. Ik was ook
zeer benieuwd, of het fietsonvriendelijke rijwielpad onder deze renovatie viel. Al jarenlang hoor je, als je
over dit pad fietst, de nier- en galstenen als glazen knikkers in je buik
rammelen. Misschien is het iets, om
uit de “Donald Duck”, uitvinder
Willie Wortel te contracteren. Hij kan
waarschijnlijk in een handomdraai,
zo een oplossing voor dat ellendige,
“kont-onterende”, “fietspadwortelprobleem” uitvinden. Als de
Hubertusweg nog een keer moet
worden afgesloten, is het misschien
een idee, om die nevengeul te handhaven. Het Reiner van Ooiplein gaat
toch op de schop, dan zou je van
daaruit een paar kanalen kunnen
graven. Deze zouden dan via het
“Wilhelminagat”, het “Eendengat”
en de “Jonkmanshof” met de
nevengeul verbonden kunnen worden. Hierdoor zou zoiets als de
“grachtengordel Ooij” kunnen ontstaan. Voorwaar een toeristische
attractie. Door de KBO Ooij wordt
dan de E.O.W.B.D. (Eerste Ooijse
Waterbusdienst) opgericht. Ik denk
dat Geert van S. wel kapitein zou
willen worden. Onze adellijke fotograaf had echter een goedkopere
oplossing. Een sluipweg via de
Kruisweg, “De Plak”, Kouwedijk en
de Persingsestraat van Dorus Jansen.
De weg is wel wat smaller, maar met
een “Weijde Blick” in je ogen is dat
nog wel te doen. Het zou mij niet
verbazen als Dorus gedurende die
weken gedacht heeft, dat zijn grote
fanclub de aanvoerweg naar zijn
afscheidsreceptie al aan het verkennen was. Als oudste “campingbaas”
van de wereld houdt hij het nog een
paar maandjes vol, voor hij stopt. Als
dat allemaal lukt, komt hij als de
alleroudste “campingbaas” met eervolle vermelding in het Guinness
Book of Records.
Groetjes medeklinker.
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DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

Installatietechniek

DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.

Duurzame oplossingen

ELEMENTS-SHOW.DE
47533 KLEVE
Nosenhof 1
+49 2821 99792-30

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

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

Kennismakingsvoordeel

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

,2lti5jd
5maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen
Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

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

Albert Heijn van den Hatert

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

27 juni t/m 3 juli 2022

Dr. Oetker Big Americans
Diepvries
Alle varianten
Bijv. Texas
2 stuks à 435 gram
De actieprijzen
variëren van 3.99-5.19

WeekWeek
26 26

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

Meer dan

2
gratis
e

1000 prodducten

e gratis

2

8.³⁸ 4.¹ ⁹

Lipton ice tea

Alle varianten*
Bijv. sparkling original
2 flessen à 1.5 liter
*M.u.v. blik
De actieprijzen
variëren van 1.49-2.99

in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.

e

2
gratis
5.¹⁸ 2.⁵ ⁹

Spaar voor
hamam- en
handdoeken.

Buitenzonwering

10

Aanbiedingen geldig t/m zondag 3 juli

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

WELZIJN

Doet u mee aan het woon- en zorgbehoeftenonderzoek regenbooggemeenschap?
Vanuit het COC Regio Nijmegen kunt u komende weken
deelnemen aan een onderzoek naar de woon- en zorgbehoeften van de regenbooggemeenschap regio Nijmegen. De aanleiding hiervan is dat ouderen die meer zorg nodig hebben en
daardoor niet meer thuis kunnen blijven wonen, vaak verhuizen naar een woon- en zorgvoorziening. Voor ouderen uit de
regenbooggemeenschap is dat vaak het moment dat ze weer
terug de kast in gaan. Ze voelen zich onvoldoende veilig en
kunnen niet zijn wie ze zijn. COC Regio Nijmegen wil dat
daar verandering in komt. COC Regio Nijmegen is daarnaast
benieuwd naar de bredere woon- en zorgbehoeften van de
regenbooggemeenschap (alle leeftijden) in de regio

Nijmegen.
De Leefbaarheidsalliantie Gelderland is door COC Regio
Nijmegen gevraagd om voor dit onderzoek een vragenlijst te
maken. We zouden het erg fijn vinden als je de vragenlijst
invult en voel je vrij deze vragenlijst ook binnen jouw eigen
netwerk
te
delen.
(ga
naar
https://nl.surveymonkey.com/r/COCNijmegen) We koppelen
je antwoorden niet aan je persoonlijke gegevens. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten.
Als je geen computer hebt maar toch graag meedoet aan dit
onderzoek, bel dan het nummer 06-51998955.

Nierstichting zoekt collectanten
in Leuth
Voor de landelijke collecteweek van
18 t/m 24 september 2022 zoekt de
Nierstichting nog collectanten in
Leuth
Kinderen met een nierziekte hebben
vaak maar één wens: gewoon lekker
meedoen met andere kinderen. Spelen
met vriendjes. Naar school fietsen.
Sporten. Je ziet het vaak niet aan ze,
maar opgroeien met een nierziekte eist
ongelooflijk veel van kinderen.
Daarom zet de Nierstichting zich in
voor een toekomst waarin nierziekten
te genezen zijn. In de week van 18 t/m
24 september 2022 collecteren duizenden vrijwilligers voor de Nierstichting

Berichten van
Forte Welzijn
Maatje worden
Heb je een paar uurtjes in de week tijd
en wil je graag iets voor een ander betekenen? Hulp bieden in jouw buurt? Ben
je super sociaal? Of heel praktisch en
handig? Of heb je groene vingers?
Misschien is iemand zijn maatje zijn
dan iets voor jou! Op dit moment is er
veel vraag naar extra handjes in en om
huis bij mensen in Groesbeek en Beek.
Forte Welzijn is dan ook op zoek naar
jou! Zij matchen jou aan iemand die
jouw gezelschap of hulp erg op prijs
stelt.
Je werkt mee in een organisatie die
jouw inzet waardeert, en waar je als
vrijwilliger terecht kunt met jouw vragen.
Een Forte maatje is iemand die er is als
gezelschap, om samen iets te doen of
bijvoorbeeld als iemand tijdelijk hulp
nodig heeft.
Meer informatie
Lijkt jou dit iets? Of wil je meer weten?
Neem contact op met Hanneke
Klievink, medewerker maatjes van
Forte 06-13 19 85 59 of hanneke.klievink@fortewelzijn.nl

Inloop en ontmoeting het
Groene Hart
Wil je het huis eens uit? Heb je zin in
gezelschap en een praatje? Of wil je
samen met anderen iets leuks doen?
Kom dan eens naar inloop het Groene
Hart! Dit is de plek waar ouderen
elkaar kunnen ontmoeten. Of je nu
gezellig een kopje koffie/thee wil drinken, lekker eten met anderen of meedoet met activiteiten. Bij Inloop het
Groene Hart vind je het allemaal. De
inloop is te vinden in het gebouw De
Kloostertuin in Groesbeek. Meedoen
met activiteiten is vaak gratis. Inloop
Het Groene Hart is een onderdeel van
Forte Welzijn.
Inloop met een plus
Bij inloopplus krijg je de aandacht en
hulp die je nodig hebt. We houden rekening met wat jij kan en met jouw wensen. Door naar Inloopplus te komen
ontmoet je andere mensen en heb je een
dagritme. Daarnaast heeft degene die
voor je klaar staat even tijd voor zichzelf.
Helpen
Lijkt je het leuk om vrijwilligerswerk
te doen bij de inloop? Neem gerust
contact op met een van de welzijnscoaches van Forte Welzijn Daniel
Daam 06 82 65 03 90, Lize Wubbels 06
82 63 78 31 of Raysa Heyne 06 51 22
76 77.
Meer informatie over Forte is te vinden
op www.fortewelzijn.nl.

om zoveel mogelijk geld op te halen
om dit te realiseren.
Een collectant investeert gemiddeld
twee uur van zijn of haar tijd aan de
collecte. Maar maakt daarmee echt een
verschil. Interesse?
Als collectant aanmelden kan via nierstichting.nl/meehelpen. Of bel 0356978050 of stuur een e-mail aan collecte@nierstichting.nl.

Vakantie
Beweegtuin
Millingen
De maand juli houden we bij de
beweegtuin vakantie. In de eerste week
van augustus staan de coaches weer
klaar om met jongere en oudere senioren op woensdagmiddag en donderdagochtend samen aan sport en spel te
doen op Sportpark De Hove in
Millingen aan de Rijn.

Taalcafé Millingen aan de Rijn
zoekt vrijwilligers
Voor het Taalcafé in Millingen aan de Rijn is de Bibliotheek Gelderland Zuid op
zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Het Taalcafé is een ontmoetingsplek van vrijwilligers, anderstaligen en mensen die hun spreekvaardigheid willen vergroten. In
kleine groepjes oefenen de deelnemers met het spreken van de Nederlandse taal.
Vind je het leuk om in contact te komen met mensen van verschillende culturele
achtergronden en ze te helpen met het leren van de Nederlandse taal? Dan is dit
misschien iets voor jou! Het Taalcafé in Millingen aan de Rijn is wekelijks op
woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur in activiteitenruimte De Mok in de Sint
Martinusschool.
Interesse? Stuur een mail naar Antonin van Bergen: avbergen@obgz.nl.

fotograaf Marcel Krijgsman

Repair Café
Beek
Dit jaar hebben we, in tegenstelling tot
vorige jaren, ook een zomer editie van
het Repair Café in het Kulturhus in
Beek. Je bent welkom op 9 juli van
11:00-14:00. (In augustus zijn we met
vakantie.) We zijn benieuwd naar wat
er deze keer meegenomen wordt,
meestal zit er wel iets bijzonders tussen
waar onze creativiteit bij aangesproken
wordt. Deskundige vrijwilligers bekijken wat het probleem is en wat er aan te
repareren valt. Je kunt ook met het
advies van de vrijwilliger zelf aan de
slag. Zo leer je met de kennis van de
vrijwilligers om zelf te repareren. Wij
repareren elektrische apparaten, kleding, fietsen en klein meubilair. Je kunt
ook weer voor de gezelligheid langs
komen. Samen met de deskundige
reparatievrijwilligers gaan we zoveel
mogelijk spullen van de afvalberg redden. Een kleine gift wordt op prijs
gesteld.
Voor meer informatie:
Ruud Jansen 024 6843969
repaircafebeek@upcmail.nl
zie ook www.repaircafenijmegen.nl/
Repair Café Beek wordt mogelijk
gemaakt door vrijwilligers.

Alzheimer Café
Ooijpolder en
Omstreken
MILLINGEN. Na Groesbeek heeft
de gemeente Berg en Dal op 8 juni jl.
haar tweede Alzheimer Café gekregen onder de naam Alzheimer Café
“Ooijpolder en Omstreken”.
Op woensdagmiddag 13 juli a.s. volgt
de tweede bijeenkomst en deze is
opnieuw in Gasthuis Millingen,
Willlibrordusstraat 1 in Millingen aan
de Rijn. Het thema is op 13 juli:
“dementie en de rol van de huisarts”.
De inloop is vanaf 14.00 uur, de start
van het programma om 14.30 uur,
afsluiting rond 16.00 uur. De toegang is
gratis en vooraf aanmelden is niet
nodig.
In augustus worden de onderwerpen
voor het Alzheimer Café Ooijpolder en
Omstreken bekend gemaakt.
Landelijk zijn inmiddels ruim 250
Alzheimer Café’s actief en daarvan 7
binnen de regio Nijmegen. Het
Alzheimer Café biedt een veilige, laagdrempelige en gezellige omgeving voor
mensen met dementie, hun familie,
vrienden of buren. Ook zijn lokale
zorg- en dienstverleners aanwezig, die
met de gasten van het Café graag hun
ervaringen en adviezen delen.
Voor méér informatie over dit nieuwe
Alzheimer Café in Millingen aan de
Rijn: 06-14373523.

28 juni 2022

PAGINA 19

De Rozet

Open Huis zaterdag 2 juli bij stichting 2ehands-zorghulpmiddelen
GROESBEEK. Zaterdag 2
juli is het weer zover:
“Open Huis” bij stichting
2ehands-zorghulpmiddelen
aan de Reestraat 5 te
Groesbeek, een specifieke
kringloop voor zorghulpmiddelen.
U bent van harte welkom,
maar houdt afstand tot elkaar.
Tijd: van 10.00 t/m 14.00 uur.
U kunt dan (zonder afspraak
vooraf) komen kijken naar
onze rollators – douchezitjes
– toilet-douchestoelen – toiletsteunen – tilliften –
wandsteunen – scootmobielen – sta-op-stoelen –
hoog/laag bed – etc..
De ruimte is beperkt, en onze
artikelen liggen deels in kasten opgestapeld. Raadpleeg
daarom zo mogelijk onze
website, www.2ehands-zorghulpmiddelen.nl.
Ons Open Huis is een extraatje, we
handelen verder op afspraak (want
mogen geen winkel-openingstijden
hanteren). Maak een telefonische
afspraak op 06 – 4289 8537 of stuur
een mail naar info@2ehands-zorghulpmiddelen.nl. Maar nà 31 juli, want na

ons Open Huis hebben we bedrijfsvakantie!
U kunt bij ons niet pinnen. En ons aanbod wisselt.
De opbrengst wordt geheel aan een
goed doel geschonken: “fun” voor
gehandicapte kinderen (denk aan aangepast paardrijden, speciaal spelmateriaal, speelweek, atletiek).

Jubileum “Buurtsoepie op De Horst”
en een royale bijdrage van SSBK
DE HORST. “Buurtsoepie op De
Horst” is een burger-initiatief van Iedje
Verweij, ondersteund door de Wijkraad
Samen op De Horst. Dankzij een royale bijdrage van de Stichting Steunfonds
Buurt- en Klubhuiswerk (SSBK) kan
het Buurtsoepie weer voor een aantal
jaren vooruit.
Het Bestuur van het Dorpshuis De
Slenk, aan de Reestraat in Groesbeek De Horst, kan dit bij gelegenheid van
het vijfjarig bestaan van “Buurtsoepie
op De Horst” met veel voldoening
meedelen aan het team Iedje, Toos,
Hennie en Miriam, en aan alle aanwezige gasten.
Voor het jubileum op dinsdag 21 juni
hebben de huidige ‘koks’, Iedje,
Hennie en Miriam, zich extra uitgesloofd en een aantal heerlijke maaltijdsalades bereid plus een vorstelijk
toetje van aardbeien met slagroom. Het

“Buurtsoepie op De Horst”-team wordt
natuurlijk in het zonnetje gezet. Zonder
hun vrijwillige inzet is het immers niet
mogelijk elke dinsdag een andere soep
‘mét’ op tafel te zetten. Door de meer
dan twintig regelmatige bezoek(st)ers
wordt het wekelijkse soepie zeer op
prijs gesteld.
De vrijwilligers zijn elke dinsdagochtend bezig met voorbereidingen: boodschappen doen, groenten schoonmaken, koken, tafels dekken en veel
schoonmaakwerk. De activiteit wordt
mede mogelijk gemaakt dankzij het
gebruik van de goed ingerichte keuken
van Dorpshuis de Slenk. De gasten
betalen slechts 3,00 euro. Incidenteel is
er sponsoring, zoals nu van de SSBK;
daar zijn wij alle sponsoren dankbaar
voor.
Bestuur Dorpshuis de Slenk,
Groesbeek- De Horst

Zingen, daar word je blij van.
Ook bij dementie!
GROESBEEK. Wat kan muziek betekenen voor mensen met dementie? Een
medewerker van ‘Muziekgeluk’ vertelt
en laat horen wat muziek kan betekenen in het dagelijks leven van mensen
met dementie. We ontdekken hoe we
thuis muziek kunnen inzetten en welke
invloed muziek kan hebben op het
gedrag van mensen met dementie. Het
wordt een muzikale én ontspannen

avond! Voor meer informatie kunt u
mailen naar
g.poorterman@alzheimervrijwilligers.nl
U mag ook bellen: 06 44900806.
Het Alzheimercafé vindt plaats op
maandag 4 juli in ’t Groeske.
Stationsweg 9, Groesbeek. Welkom
vanaf 19.00 uur. Programma: 19.3021.00 uur. Toegang is gratis. Voor een
kop koffie wordt gezorgd.

Computervaardige vrijwilliger
gezocht in Bibliotheek Millingen
Vind je het leuk om anderen te helpen en weet je zelf voldoende van computers
af? Als begeleider van de cursus Klik & Tik help je mensen bij het aanleren van
computervaardigheden. De Bibliotheek Gelderland Zuid zoekt voor Bibliotheek
Millingen aan de Rijn een computervaardige vrijwilliger die cursisten kan begeleiden bij Klik & Tik. Klik & Tik is een gratis cursus voor mensen die de basis willen leren van het werken met een computer.
Interesse? Stuur een mail naar Antonin van Bergen: avbergen@obgz.nl.
fotograaf Marcel Krijgsman
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Huwelijksjubilea

KBO Beek: Speciale gezondheidsmiddag voor alle senioren

Hans en Leny Dekeling 50 jaar getrouwd
Op 23 juni waren Hans (77) en Leny (71) Dekeling 50 jaar
getrouwd. Het gouden bruidspaar, dat het grootste deel van
hun huwelijk in Ooij woonde, verhuisde enkele jaren geleden naar Millingen aan de Rijn en vierde daar nu op zaterdag 25 juni deze mijlpaal in koffie- en eethuis de Gelderse
Poort aan de Rijndijk.
Van harte gefeliciteerd!

Johan en Riet Groothuizen 55 jaar getrouwd
Johan (81) en Riet (78) Groothuizen waren op 23 juni 55
jaar getrouwd. Dat vierden ze op zaterdag 25 juni in zaal de
Vink in Ooij. Toen ze 50 jaar getrouwd waren, konden ze
dat onder andere in verband met hun verhuizing van Ooij
naar Beek niet vieren en daarom werd nu hun smaragden
huwelijk groots gevierd. Van harte gefeliciteerd!

Joep en Thea Arnts-Loeffen uit Ooij
50 jaar getrouwd

Digitaal café in Bieb Groesbeek
Voor al je vragen op digitaal gebied
kun je terecht in de Groesbeekse bibliotheek, Kloosterstraat 13, 6562AT
Groesbeek op dinsdag 5 juli van 10 uur
tot 12 uur.
Heb je een vraag over de computer,
telefoon, internet, het lenen van ebooks of andere digitale zaken? Samen
met de KBO Groesbeek/De Horst orga-

Feest! 5 jaar Ooij in beweging
diverse speciale gasten aanwezig en je
kunt deelnemen aan leuke bewegingsactiviteiten.
Locatie: Beweegtuin
Tijd: 6 juli, van half drie tot half vier.

Foto: Henk Baron

Toek Toek Berg en Dal
bestaat 5 jaar!
In juni 2017 is de ToekToek Berg en
Dal gestart met het vervoeren van
iedereen die slecht ter been is.
Ondertussen hebben we al 27.000 km
gereden! En dat allemaal binnen ons
dorp.
Dankzij al onze vrijwilligers zijn er
veel mensen vervoerd en zonder hen
zou de ToekToek geen bestaansrecht
hebben. En dank aan de Provincie
Gelderland en de Rabobank voor de
sponsoring van de aanschaf van de
Toek Toek. De gemeente Berg en Dal
bedankt voor een opstart bedrag. Grote
dank voor Fletcher hotel Erica met
name Marcel Hoogeboom voor de stalling en stroom en Garage Autoservice
de Stollenberg voor de sponsoring van

Vanuit hun kennis en ervaring in de
praktijk willen zij u meer vertellen en
informeren over de mogelijkheden om
wensen vast te leggen en vertegenwoordiging goed te regelen. Natuurlijk
zijn het serieuze zaken maar zij zullen
proberen het voor u praktisch te houden. Vragen van u zijn dan ook van
belang, noteert u uw vragen voor de

dames nu alvast.
De KBO Beek ontvangt u als onze gast
met een kopje koffie of thee, in de
pauze ontvangt u van ons nog een
drankje. Deze gezondheidsmiddag
mag u als senior beslist niet missen! De
KBO Beek biedt u de mogelijkheid om
op de hoogte te blijven, dus kom!
Vakantie-agenda;
• iedere maandag, kleine fietstocht
• iedere woensdag, wandeling
• donderdag 14 juli, dagtocht
Passieflorahoeve
• vrijdag 20 juli, grote fietstocht met
Magda Hectors
• donderdag 11 augustus, middagtocht
Imkerij
• donderdag 18 augustus, KBO Beek
middag in de Brasserie
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, 024 3226377 voor alle
info.

Seniorencafé Burgerlust danst
de hele zomer door!

Op 16 juni 2022 waren Joep (73) en Thea (74) ArntsLoeffen uit Ooij 50 jaar getrouwd. Al in december
2021 waren ze 50 jaar voor de wet getrouwd maar
het kerkelijk huwelijk was op 16 juni. Afgelopen
zaterdag was er een feestje met een diner bij
Oortjeshekken. Gouden bruidspaar, van harte gefeliciteerd!
Foto’s: Henk Baron

Op 6 juli 2022 bestaat de Beweegtuin
naast het dorpshuis De Sprong in Ooij
5 jaar. Dat is een feestje waard!
Iedereen is van harte uitgenodigd voor
dit feestelijk jubileum. Er zijn dan

Donderdagmiddag 7 juli, 14.30 uur in
hotel `t Spijker organiseert de KBO
Beek een speciale gezondheidsmiddag
voor alle senioren uit Beek e.o. Uw
KBO Beek ontvangt deze middag
Willemijn van der Ligt, huisarts,
Anneke Wisse, POH-ouderen bij de
huisarts en Ellen Broekhoven, jurist in
zorg. Zij willen u deze middag graag
wat vertellen over wat verstandig is om
te regelen voor uw vertegenwoordiging
in medische en financiële zaken en uw
wensen voor de zorg in het algemeen
en aan het einde van het leven in het
bijzonder.

het onderhoud van de ToekToek. Een
goede samenwerking van vrijwilligers
met bedrijven en instanties zorgt ervoor
dat er minder eenzaamheid is binnen
het dorp Berg en Dal! Daar kunnen we
samen trots op zijn!
Tijdens de Tuintjesmarkt in Berg en
Dal op 2 juli zal er van 11.00 tot 16.00
uur bij de Emmalaan 35 een verkoop
plaats vinden waarvan de opbrengst ten
goede komt van de ToekToek. Er is
zelfgemaakte jam, kaarsen en tweedehands boeken. Ook kan jong en oud
zelf een fakkel van kaarsvet leren
maken voor 5 euro. Met de extra
opbrengsten kunnen we het vervoer
betaalbaar houden voor de gebruikers.
De Toek Toek is die dag te bewonderen. Wees welkom op 2 juli!

niseert Bibliotheek Groesbeek het gratis Digitaal Café. Vrijwilligers zijn aanwezig om je te helpen en je vragen te
beantwoorden. Graag je eigen tablet,
smartphone of laptop meenemen.

Uitstapje KBO
Millingen op
13 juli
MILLINGEN. In het kort een overzicht
van ons reisje 13 juli naar Garderen.
Om 10.00 uur staat de touringcar klaar
in het begin van de Zeelandsestraat,
nabij het Kastanjeplein. Dit in verband
met de weekmarkt. De chauffeur brengt
u via een mooie route naar Garderen
naar de Beeldentuin & het zandsculpturenfestijn. Om 12.00 uur staat een lekker lunchbuffet voor u klaar. Verder zijn
er leuke winkeltjes en een prachtige
tuin. Een groot gedeelte is overdekt,
maar om 15.30 uur staan er voor ieder
van u 2 kopjes koffie of thee met appelgebak voor u klaar, waarna we om
16.00 uur weer huiswaarts gaan. We
verwachten rond 17.30 uur weer in
Millingen te zijn en sluiten de dag af
met een buffet bij De M’ooije Waard,
St. Willibrordstraat in Millingen aan de
Rijn. Deze zal ook voor scootmobiel en
rollator toegankelijk zijn. Het wordt
vast een mooie dag.

De Zonnebloem
Dinerdag 2022
GROESBEEK. Na twee jaar wederom
een groot succes: de dinerdag van De
Zonnebloem op 16 juni jongstleden.
Dit jaar hebben 13 restaurants zich
enthousiast op verzoek van De
Zonnebloem aangemeld. Met name: De
Spil, De Locomotief, La Vie en Passie,
De Verrassing, De Wolfsberg,
Rozenhof, Lee Ho Fook, Bistro Le
Steak, Puur, Erica Fletcher,Valmonte,
Eten en Drinken en de Holthurnse hof.
Onze gasten en vrijwilligers werden
overal hartelijk ontvangen en verrast
met een heerlijk 3 of 4 gangen menu.
Hartelijk dank aan de restaurants en de
vrijwilligers voor hun ontvangst en
inzet.
De Zonnebloem afdeling Groesbeek is
er trots op dat er in hun gemeente
zoveel enthousiaste restauranthouders
zijn die zich elk jaar weer aanbieden
om voor onze gasten een heerlijk diner
en een gezellige avond te organiseren.

Veel activiteiten kennen een zomerstop, maar de dansavonden van
Seniorencafé Burgerlust in OBG
Nijmegen gaan gewoon door. Elke
tweede en vierde dinsdagavond gaan in
het Grand Café de tafels en stoelen aan
de kant en wordt er gedanst, op livemuziek, en gewoon gezellig gepraat en
geborreld, want het seniorencafé is ook
een ontmoetingsplek. Toegang is gratis en nieuwkomers en alleengaanden
zijn meer dan welkom.
Vaste entertainers staan garant voor een
gevarieerde en gezellige avond met
foxtrot, wals; maar ook beat en line
dance horen tot het repertoire.
Burgerlustvrijwilligers zorgen beurtelings voor de bar, bediening, (gratis)
hapjes en zorgen ervoor dat de gasten
het naar hun zin hebben.
Gemiddeld zo’n zeventig tot tachtig
ouderen komen er per avond; trouwe
bezoekers, soms al vele jaren lang voor
corona, maar sinds de herstart dit voorjaar weten ook veel nieuwelingen het
danscafé te vinden.
Programma
28 juni Tom Meuwese
12 juli Jan Kersten
26 juli Frans Arntz
430 jaar OBG Nijmegen
OBG viert dit jaar haar 430-jarig
bestaan. Ontstaan uit een samengaan
van twee gasthuizen voor ouderenzorg
die onderdak vonden in een klooster in
de Molenstraat is het Oud Burgeren
Gasthuis naar de huidige locatie in de
Professor Cornelissenstraat verhuisd.
Om goede moderne ouderenzorg te
kunnen blijven leveren, veranderde in
2001 de manier waarop OBG haar
diensten verleent.
In 2012 maakt de naam Oud Burgeren
Gasthuis plaats voor OBG.

Over de rijke geschiedenis van het
OBG is vanaf 1juli een tentoonstelling
ingericht in het dienstencentrum van
OBG.
Gezond oud worden
OBG is er voor iedereen die actief en
gezond wil leven en ouder worden.
Daarom stelt OBG het gezellige Grand
Café graag open voor deze dansavonden. Niet alleen voor eigen bezoekers,
maar ook voor gasten van buiten.
Ervaar het zelf en loop eens binnen
voor een kopje koffie of een broodje.
Van harte welkom!
Seniorencafé Burgerlust, elke 2e en
4e dinsdagavond tussen 19.30 en
22.30
uur,
OBG,
Prof.
Cornelissenstraat 2, 6524 PJ
Nijmegen. Zaal open vanaf 19.00
uur.

Jan Teunissen
uit Ooij
overleden
Op 18 juni 2022
is, na een kort
ziekbed,
Jan
Teunissen uit de
P r i n s
Hendrikstraat in
Ooij overleden.
Jan is 74 jaar
geworden. Jan
was sedert 2011
weduwnaar van
Joke TeunissenFrieling.
De
afscheidsbijeenkomst is gehouden in de
Boszaal van crematorium Jonkerbos op
vrijdag 24 juni.
Foto: Henk Baron

Spaces van Wil
De volgende evenementen zijn
bezocht:
8 juni Alzheimer lezing in het Gasthuis
van Millingen - 11 juni Seniorweb
Ambassadeurs dag in Utrecht - 12 juni
Kunst in het Kerkje van Persingen - 13
juni Over de eerste dam en het opspuit

gebied - 16 juni Onderscheiding voor
held Sander Booltink - 19 juni Opening
ommetjes in Aula Havo Ubbergen - 25
en 26 juni Trio kunst in Persingen.
U kunt alles weer terugzien door op
internet in de vullen: Spaces van Wil.

Het opspuiten van het zand zal nog wel even duren!

N AT U U R

Ploegdriever update
Beste lezer, namens de Ploegdriever
enkele foto's van de opdrachten die in
de Gemeente Berg en Dal worden uitgevoerd.
Foto rechts
De natuurpercelen langs de dijken worden gemaaid door Geert Kroes, waarbij
hij jaarlijks bezoek krijgt van een viertal ooievaars die genieten van de beestjes tussen het gras. De dijken worden in
opdracht
van
het
waterschap
Rivierenland beheerd door de
Ploegdriever. Het hooi wordt afgenomen door enkele boeren in private partijen in de omgeving. Op dit moment
zijn we dan ook al bezig om het giftige
Jakobs Kruiskruid te verwijderen,
zodat het maaisel straks veilig is voor
het vee.
Foto linksonder (Robert van Alphen)
Robert van Alphen, Tijn Versteeg en
Jasper Bax steken Reuzenberenklauw
in opdracht van de gemeente Nijmegen

Foto: Geert Kroes
en Berg en Dal. In Nijmegen gebeurt
dit bij de rotonde bij Weurt, in Berg en
Dal wordt er op De Bruuk en langs de
dijken gewerkt. Reuzenberenklauw is
een invasieve exoot waarvan het sap
gezondheidsproblemen op kan leveren
voor mens en dier; bij de bestrijding
(het doorsteken van de wortel en het
verwijderen van de plant) worden dan
ook beschermende handschoenen en
een bril gedragen. Overheden en grote
terreinbeheerders zijn daarom sinds
2017 verplicht om deze plant
te verwijderen.
Foto rechtsonder (Marlynn
van Alphen)
De schapen van Op Dreef
zijn, vers geschoren, op weg
naar de Leijgraaf, alwaar zij
ervoor zorgen dat wandelaars
weer kunnen genieten van dit
mooie wandelpad. De Leijgraaf wordt mede onderhouden door de Ploegdriever.

Ooievaars geringd in Millingen
De drie jonge ooievaars op het nest bij
de familie Gesthuizen in de tuin in
Millingen aan de Rijn zijn donderdagavond 16 juni onder grote belangstelling geringd. Volgens traditie worden
de jonge ooievaars in Kekerdom en in
Millingen bij Roland Gesthuizen rond
deze tijd altijd geringd. Dit wordt elk
jaar gedaan door Holmer Vonk uit
Doesburg die hiervoor een vergunning
heeft.
Holmer is een vogelaar en verblijft
voor een jaar voor onderzoek op
Rottumerplaat. Hij is dus niet beschikbaar. Voor hem in de plaats kwam Bram
Ubels, zoon van Coen van den

Boogaard (Millinger Theetuin). Hij
heeft ook een ringvergunning.
Kekerdom ging helaas niet lukken
omdat er geen ooievaars op het nieuwe
nest zitten en het nest in de boom bij
Daamen te hoog is om bij te komen.
Bram Ubels deed het op een geweldige
manier en gaf veel uitleg aan de aanwezige jeugdige bezoekers. Door het ringen zijn de ooievaars overal in de
wereld te volgen. Zo bleek dat een van
de ouder-ooievaars hier op het nest uit
Hamburg komt. Het ringen gebeurde
onder toeziend oog van de ouders van
de jonge ooievaars, die een en ander op
afstand in de gaten hielden.

28 juni 2022
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Veel bessen in het Voedselpark Beek
BEEK. Momenteel zijn er in het Voedselpark aan de
Fazantstraat veel verschillende bessen rijp. Natuurlijk de
gewone rode en witte bessen. Ook de zwarte bessen zijn
bijna rijp. Er zijn ook volop bessen aan de Nanking cherry,
een kleine rode bes met een pitje erin, lekker zoet. Bij de
jostabessen zijn de eerste rijp. Ook de gele ribes heeft zwarte bessen, niet meteen lekker om zo te eten, maar wel bruikbaar in een jam. Kom gerust langs om een portie voor eigen
gebruik te plukken, om zo te eten of om er jam of gelei van
te maken. (De bessen die erg laag aan de struiken zitten, kun
je beter laten hangen, vanwege de honden die er helaas ook
worden uit gelaten.)
Als werkgroep van het Voedselpark werken we elke donderdag tussen 19 en 20 uur in het park en proberen we de rijpe
struiken toegankelijk te houden. Wie wil kan aansluiten om
te helpen of om meer informatie te vragen.

De kastanjeboomgaarden van Beek en Berg en Dal
Wie een wandeling maakt door de bossen van Beek en Berg
en Dal komt ze zeker tegen, de oude en fraai gevormde kastanjebomen. De bekendste tamme kastanje is de
Kabouterboom in het Kastanjedal. Tot voor kort was dit de
dikste boom van Nederland met een stamomvang van 8,5
meter en een geschatte ouderdom van 450 jaar. Minder dikke
kastanjebomen, met een omtrek van circa 5 meter, vinden we
bij Huis te Schengen, op landgoed de Holthurnsche Hof, bij
pannenkoekenrestaurant de Duivelsberg en langs de
Stollenbergweg.
Ik heb alle tamme kastanjes in het Rijk van Nijmegen in
kaart gebracht. Deze boomsoort staat op veel landgoederen
en buitenplaatsen in lanen, percelen en als solitaire boom.
Hij is veel aangeplant in de 19e en 20e eeuw ter verfraaiing
van bos en landschap. De snel groeiende boom leverde ook
goed hout en bovendien eetbare vruchten. Tamme kastanjes
stonden ook op landgoederen in en om Nijmegen, Huis
Weurt, de Elshof, Heijendaal en Rozenstein te Neerbosch.
Dit blijkt uit de vele advertenties voor houtverkopingen in de
Gelderlander uit de tweede helft van de 19e eeuw.
De situatie in Beek en Berg en Dal was echter wel heel bijzonder. Hier stonden al in de 18e en het begin van de 19e
eeuw echte boomgaarden van tamme kastanjes bij boerderijen en watermolens. In Berg en Dal bij de Grote Flierenberg
en bij boerderij Grimbergen, waar nu het Afrikamuseum
staat. In Beek langs de Elzenbeek bij de waterkorenmolen
Spijker en op de Ravenberg. Deze “Castanien boomgaarden”
worden in historische aktes genoemd en staan op historische
kaarten, zoals de “Figuratieve Caart van de Heerlykheit
Beek” uit 1756 en de “Cart van den Nederryxe Walt” uit
1758. Mijn vermoeden is dat ook in elk ander beekdal in
Beek, van de Musschenberg tot aan Bronhuize, tamme kastanjes in boomgaarden hebben gestaan.
Waarom werden er hier dan zoveel tamme kastanjes geplant
en waarom sprak men van boomgaarden? Een boomgaard
plant je om vruchten te oogsten, maar slechts in een enkel
geval wordt in historische bronnen melding gemaakt van de
verkoop van kastanjes. Waren die voor menselijke consump-

De locatie van de kastanjeboomgaard bij de waterkorenmolen “Spijker” in het dorp Beek geprojecteerd (in rood) op
een uitsnede van de “Figuratieve Caart van de Heerlykheit
Beek” van J.H. van Suchtelen uit 1756.
tie of werden ze als veevoer gebruikt? Ik vraag mij af of hier
ooit een kastanjecultuur heeft bestaan. Zo’n voedselcultuur
kennen we uit de berggebieden in Midden- en Zuid-Europa,
waar in vroeger tijden de koolhydraat- en eiwitrijke vrucht
het "brood van de armen" was.
Wie heeft meer informatie over de mogelijke kastanjeteelt in
Beek en Berg en Dal? Laat het me weten. Er ontbreken nog
enkele puzzelstukjes in deze bijzondere geschiedenis. De
belangstelling voor de mooie boom en zijn smakelijke vruchten leeft nu op. De tamme kastanje is prima bruikbaar als
nieuwe eiwitbron in ons veranderend eetpatroon. Het zou
mooi zijn om dit nieuwe elan te koppelen aan een bijzonder
lokaal verhaal. Stuur me een bericht op info@bellefleurboomgaardbeheer.nl of bel me (0612619049).
Arno van der Kruis

Beleef de Millingerwaard op zondag 3 juli

Bram Ubels geeft uitleg over het ringen van de ooievaars

Foto: Henk Baron

Wie wordt de Klimaatburgemeester van Berg en Dal?
DEN HAAG/BERG EN DAL. Wie
wordt de Klimaatburgemeester van de
gemeente Berg en Dal? De Nationale
Klimaatweek is dit jaar van 31 oktober
tot en met 6 november. Dan komt heel
Nederland in actie om te laten zien
welke klimaatstappen zij nemen. Het
ministerie van Economische Zaken en
Klimaat laat als initiator zien wat er
allemaal in Nederland gebeurt om de
CO2-uitstoot te verminderen om de klimaatdoelen van 2030 te halen, maar
ook wat er nog nodig is. Zij zijn op
zoek naar Nederlanders die zich al
inzetten voor een beter klimaat. Ook in
gemeente Berg en Dal zoekt het ministerie zo’n ‘Klimaatburgemeester’.
Vorig jaar zetten maar liefst 142
Klimaatburgemeesters zich op hun
eigen manier in om een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat en
inspireerden zij Nederland om bewuster om te gaan met het klimaat. Voor
deze 2e editie zijn we op zoek naar nog
meer Klimaatburgemeesters die hun
buurtgenoten inspireren, mensen die
zich inzetten om zijn of haar CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan een grote
maatregel zijn of iets kleins. Goedkoop
of duur. Iemand die bijvoorbeeld veel

energie bespaart, duurzamer reist of
klimaatbewuster consumeert. Ben je
een klimaatactie in de straat of wijk
gestart met de buren? Ben jij onze
Klimaatburgemeester uit gemeente
Berg en Dal? Of ken je iemand? Geef
die op via: www.nkw2022.nl.
Een Klimaatburgemeester deelt zijn of
haar verhaal met de lokale media en in
hun eigen netwerk en organiseert een
actie op 31 oktober in de eigen
gemeente (of op een andere dag tijdens
de Nationale Klimaatweek) om anderen in beweging te krijgen. Ook kan de
Klimaatburgemeester in gesprek gaan
met de echte burgemeester over wat er
nog moet gebeuren om in zijn of haar
gemeente de klimaatdoelen te halen.
Tijdens de Nationale Klimaatweek spelen de Klimaatburgemeesters een
belangrijke rol om de rest van
Nederland te inspireren zich ook in te
zetten. Maar het ministerie vraagt ook
organisaties hun beste klimaat beentje
voor te zetten. Zijn jullie bezig met het
nemen van klimaatbewuste stappen,
door CO2 uitstoot te verminderen of
energie te besparen, dan kun je je aanmelden als Klimaatsupporter via
www.nkw2022.nl.

In het prachtige natuurgebied de Millingerwaard, aan de
zuidkant van de Waal is in het afgelopen decennium veel
werk verzet. Als je van boven kijkt, zie je een hand met duim
en vingers vastgelegd in het rivierlandschap. De geulen zijn
gegraven en de zandwin-installatie is inmiddels afgebroken.
De rivier pakt de ruimte en de natuur ontwikkelt zich snel.
Met een publieksdag op zondag 3 juli viert Staatsbosbeheer
met de aannemerscombinatie en de omgeving de afronding
van dit werk.
Deze publieksdag start om 11.00 uur en duurt tot 15.00 uur.
Naast een officieel gedeelte zijn er excursies en andere activiteiten. Ook wordt dan de luisterroute gelanceerd waarin de
Millingerwaard zelf het verhaal van dit bijzondere gebied
vertelt.
Belangstellenden voor ‘Beleef de Millingerwaard’ kunnen de Millingerwaard in bij het parkeerterrein De
Lange Paol aan de Botsestraat 100 – Kekerdom. Het fes-

tiviteitenterrein is net over de dijk in de Millingerwaard.
Een oproep om vooral met de fiets te komen in verband met
beperkte parkeergelegenheid. Beleef de Millingerwaard is
buiten – houd het weerbericht in de gaten en pas kleding
hierop aan.

Historische fietstocht Nijmegen - Kleef op 17 juli
NIJMEGEN-KLEEF. In de zomer van
1740 maakten vier heren uit Groningen
per koets een avontuurlijke rit van
Nijmegen naar Kleef. Hier verbleven
zij enkele dagen en beleefden de nodige avonturen. Het gezelschap volgde,
op advies van een kastelein in
Nijmegen, de route door het poldergebied van de Duffelt langs onder meer
Persingen, Zyfflich, Mehr en
Donsbrüggen.
De koetstocht uit 1740 is in dagboekvorm beschreven door Theodorus
Beckeringh, een van de reizigers. Hij
noemde de trip ‘een Plaisir Reisje van
Nijmegen na Kleef’. Friedrich
Gorissen (oud-stadsarchivaris Kleef)
heeft er in de Klever Heimatkalender
(1956) een mooi verhaal aan gewijd.
Het originele dagboek bevindt zich in
het Regionaal Archief Nijmegen.
De route van destijds is nog steeds vrijwel geheel intact. Op zondag 17 juli
kun je deze ‘historische’ tocht onder
begeleiding van een Nederlandse en
Duitse gids opnieuw meemaken. Niet
in een luxe koets maar per fiets. De

derd is, maar ook dat verrassend veel
nog steeds goed herkenbaar is.
Deelname is gratis. De bijzondere fietstocht wordt georganiseerd door
Heemkundekring De Duffelt.
Programma: de fietstocht start om
11.00 uur bij de kerk van Persingen
(Persingensestraat 7, verzamelen vanaf
10.45 uur). Na een korte stop in het
‘Duffeltdorp’ Mehr, is de aankomst in
Kleef gepland rond 13.30 uur. Na een
korte toelichting door een stadsgids op
het historische Kleef anno 1740, is er
om 14.00 uur gelegenheid voor een
hapje en drankje. Daarmee eindigt het
programma. Deelnemers kiezen hun
eigen tijdstip en route huiswaarts.

De fietstocht op 17 juli volgt de route
uit 1740: “Journal of Dagverhaal van
een Plaisir Reisje van Groningen (via
Nijmegen) na Kleef, gedaan in den
Jare 1740”.
oude route door de Duffelt volgend
zien we dat er weliswaar veel veran-

Deelname aan de fietstocht is gratis,
eventuele consumpties onderweg of in
Kleef zijn voor eigen rekening. De
tocht staat open voor alle soorten fietsen. Informatie en aanmelden tot 10
juli 2022 (Johannes van Lier, 0049
2826-5387, jmvanlier@t-online.de /
Heinz
Maahs,
06-14605539,
h.maahs@telfort.nl)

De Rozet

PAGINA 22

28 juni 2022

PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen:
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Gelegenheid voor
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
gebed en kaarsje:
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Leuth Mariakapel elke
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij,
dag 9.00-17.00 uur
0623304932
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674 Beek Mariakapel Grote
Openstelling Cultureelhistorisch informatiecenBartholomaeus elke dag
trum kerk Millingen: zondag, dinsdag en vrijdag
9.30-17.30 uur
13.00-17.00 uur
Beek kapel kerkhof elke
dag
Misintenties (€12,50)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Millingen dagkapel elke
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
dag 9.00-17.00 uur
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Millingen Fatimakapel,
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Schoolstraat 4, elke dag

Meditatieve
Fronleichnam processie in Wyler
Zaterdag 18 juni werd in het Duitse dere parochies moet bedienen en het
wandeling
Wyler de Fronleichnam processie deze zaterdag ook keizerschieten was,
Fronleichnam is in waardoor er veel schutters bij aanwezig
woensdagmorgen gehouden.
Nederland de Sacramentsdag. De konden zijn, is het waarschijnlijk uitgeGROESBEEK. Ook in de zomermaanden gaat de maandelijkse meditatieve
‘Wandeling met Aandacht’ door. Op
woensdag 29 juni start de wandeling
om 9.45 uur bij de Protestantse Kerk,
Kerkstraat 18. Het thema voor deze
wandeling in juni is: zomer. Bij zomer
denken we aan zon en vrijheid. Een
mooi thema om over te mijmeren tijdens het eerste half uur in stilte. Waar
schijnt de zon in ons leven? Wat maakt
ons vrij, wat maakt ons onvrij?
Er wordt een uur gewandeld in een rustig tempo. Het eerste half uur is 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. Na afloop is er een
kopje koffie/thee in de Serre van de
kerk. De wandeling wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken van
Groesbeek, er zijn geen kosten aan verbonden en iedereen is welkom. Ook
vakantiegangers zijn hartelijk welkom.
Ria Hopman en Jannie Bakker begeleiden de wandeling. Opgave is niet
nodig.
Voor
meer
informatie:
riahopman@xs4all.

eigenlijke dag is dit jaar donderdag 16
juni, maar omdat de pastoor daar meer-

steld naar deze zaterdag.
Foto: Henk Baron

Start bouw Franciscuskapel Ooij
OOIJ. Er is een begin gemaakt met de bouw van de Franciscuskapel langs de
Kruisstraat in Ooij. Het is een initiatief van de bewoner Frank van den Hoogen, die
zelf aan de Spruitenkamp woont. Het kapelletje wordt geheel met vrijwilligers
(Piet Vos en Henk Driessen) gebouwd en het plan is om deze kapel in oktober in
te wijden.
4 oktober is de gedenkdag van de Heilige Franciscus van Assisi. Hij stierf op 3
oktober 1226, 44 jaar oud. Er wordt nog gezocht naar een groot beeld van
Franciscus. Een kleintje is er al wel.
Foto: Henk Baron

Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
H. Missen en Misintenties
Woensdag 29 juni 9.00 uur H. Mis
Beek kl.Bartholomeus: Hand.12,1-11,
ps.34,2-9, 2Tim.4,6-8.17-18, Mt.16,1319.
Donderdag 30 juni 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Am.7,10-17, ps.19,8-11,
Mt.9,1-8.
Vrijdag 1 juli 09.00 uur H. Mis
Millingen; Am.8,4-6.9-12, ps.119,2.10.
20.30.40.131, Mt.9,9-13.
Zaterdag 2 juli 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Am.9,11-15, ps.85,9.11-14,
Mt.9,14-17,
Zaterdag 2 juli 19.00 uur H. Mis Leuth
– Kulturhus (Laurentiuskoor Kekerdom) - 14e zondag door het jaar C:
Jes.66,10-14c, ps.66,1-3a.4-7a.16.20,
Gal.6,14-18, Lc.10,1-12.17-20 of 10,19.
Gerrit Brugman en Theodora Brugman-Engelen en overl.fam; Piet Vink
en Cor Vink-Kersten en overl.fam
Zondag 3 juli 09.00 uur H. Mis
Kekerdom (Laurentiuskoor Kekerdom)
(zie boven)
Gerrit Haukes en Doortje HaukesVerheijen, Jan Sanders.
Zondag 3 juli 10.30 uur H. Mis
Millingen (Orgel met voor- en samenzang) (zie boven)
Ben Gesthuizen.
Zondag 3 juli 10.30 uur Woordcommunieviering Ooij (Encore) (zie boven)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Mieke
en Henk Verriet.
Dinsdag 5 juli 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Hos.8,4-7.11-13.
ps.115,3-10, Mt.9,32-38.
Woensdag 6 juli 09.00 uur H.
Mis Beek kl.Bartholomeus:
Hos.10,1-3.7-8.12, ps.105,2-7,
Mt.10,1-7.
Donderdag 7 juli 09.00 uur H.
Mis Millingen - Zoete Moeder
van Den Bosch; aansluitend aanbidding
tot
18.00
uur.

Hos.11,1.3-4.8c-9, ps.80,2-3.15
16, Mt.10,7-15.
Vrijdag 8 juli 09.00 uur H. Mis
Millingen;
Hos.14,2-10,
ps.51,3-4.8-9.12-14.17,
Mt.10,16-23.
Zaterdag 9 juli 09.00 uur H. Mis
Millingen – Martelaren van
Gorcum; aansluitend rozenkransgebed.
2Kor.4,7-25,
ps.126,1-6, Mt.10,17-22.
Zaterdag 9 juli 19.00 uur H. Mis

Ooij (Mannenkoor Beek) – 15e
zondag door het jaar C: Deut.30,
10-14, ps.69,14.17.30-31.3334.36ab.37,
Kol.1,15-20,

Lc.10,25-37.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Zondag 10 juli 10.30 uur H. Mis
Millingen (Familiekoor) (zie boven)
Nol Driessen en Marietje Driessen
Reijmers.
Dinsdag 12 juli vervalt H. Mis
Mariakapel Leuth
Kerkelijk gehuwd:
Michel Akkers en Isabelle Janssen in
de kleine Bartholomeus te Beek op 21
juni 2022
Concert Vivace in kerk Millingen
Op zondag 3 juli om 15.00 uur geeft
Zangvereniging Vivace Millingen een
zomerconcert in de kerk van Millingen
met als titel ‘De wereld
Opening vernieuwde Mariakapel
Leuth
Op zaterdag 2 juli wordt de vernieuwde
Mariakapel van Leuth officieel in
gebruik genomen. Om 18.30 uur is een
korte dienst met gebed en lied in de
kapel. Daarna is om 19.00 uur in het
Kulturhus een eucharistieviering, die
luister wordt bijgezet door het
Laurentiuskoor
van
Kekerdom.
Aansluitend is ontmoeting met koffie
en gebak en een drankje. Bij deze gelegenheid wordt een brochure uitgebracht 28 pagina’s fullcolour ‘Verleden
en toekomst H. Remigiuskerk &
Mariakapel te Leuth’. Deze brochure
wordt gratis verspreid via verschillende
afhaalpunten, o.a. de Mariakapel.
Voor Beek is een dergelijke brochure
ook in de maak.
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Zomeropenstelling Protestantse Kerk Groesbeek
Openingstijden:
Iedere vrijdagmiddag in juli, augustus en september (m.u.v. vrijdag 9
september) van 14.00-16.00 uur. En tijdens de Open Monumentendagen
10 en 11 september van 12.00-16.00 uur. Adres: Kerkstraat 18,
6561CC Groesbeek.
Exposities:
• Op vrijdag 1 juli is er een expositie van de Groesbeekse kunstenaar
Ger van Doorn. Toelichting op zijn tentoonstelling elders in deze Rozet.
• Van vrijdag 8 juli t/m 26 augustus zijn er foto’s te zien van Jannie
Schaapman, die zij in en om de kerk heeft gemaakt.
• Op 2, 10 en 11, 16, 23 en 30 september zijn er schilderijen en panelen met gedichten te zien over “de zeven werken van barmhartigheid”.
Muziek in de kerk:
Op verschillende dagen wordt er levende muziek ten gehore gebracht.
Maar er is ook ruimte voor stille inkeer, om een kaarsje te branden, of
voor een goed gesprek met de aanwezige gastvrouwen en -heren.

Kerkberichten
Protestantse
Gemeente
Groesbeek
Iedereen is van harte welkom in de
vieringen:
Zondag 3 juli. Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: da. Herma Visser-Locht
uit Rhenen
De diaconiecollecte tijdens de dienst is
voor INLIA: netwerkorganisatie van en
voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.
Digitaal doneren? NL 08 INGB
0000961922 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek O.v.v. INLIA
Na de dienst is er Koffie-Plus en zal
gemeentelid Ben Verdonk vertellen
over de geschiedenis van de kerk, het
thema is: WEG
Zondag 10 juli. Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. Bernard Schelhaas uit
Leiden. Ook in deze viering is de diaconiecollecte is voor INLIA, info: zie
dienst hierboven.
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De vieringen zijn ook online mee te
vieren en later terug te kijken:
Ga naar kerkdienstgemist.nl en vul bij
Vind uw kerk "Groesbeek" in en kies
daarna PKN-Groesbeek
Voor verdere informatie zie
www.pkn-groesbeek

Tentoonstelling Ger van Doorn
in Protestantse Kerk Groesbeek
Op vrijdag 1 juli en zaterdag 2
juli van 10.00-17.00 uur is in de
Protestantse Kerk, Kerkstraat
18, 6561 CC Groesbeek een
tentoonstelling met werken van
Ger van Doorn onder het
motto: Zien of Kijken. U bent
van harte welkom.
Ger zegt hierover: “Stel dat je
van het voetbalspel helemaal
niets weet, dan zie je een aantal
mannen of vrouwen hard achter
een bal aan rennen en als ze de
bal dan uiteindelijk hebben
schoppen ze hem weer weg. Weet je
echter de spelregels en je kent zelfs de
spelers, dan wordt het een heel leuk en
interessant spel. Zo ook met kunst, als
je dus weet waarom een bepaald kunstwerk gemaakt is, wordt het net als bij
het voetbalspel veel leuker om naar te
kijken. Als surrealist heb ik een andere
kijk op de dingen, om die te laten zien
ben ik eerst gaan tekenen en later gaan
schilderen, wat ik nu alweer meer dan
30 jaar doe.“
Een van die werken is: Pion klein maar
dapper. Voor mensen die zelf niet schaken, is het een vlak bord met een aantal
vakjes en daarop wat beeldjes meestal
wit en zwart van kleur. Voor de mensen
die zelf wel schaken, is het een sportief
strijdtoneel, met de daarbij behorende
obstakels, valkuilen en diepe ravijnen.
Dit uitgangspunt was voor mij aanlei-

ding om er een kunstwerk van te
maken.
De pion is vaak het kleinste van de
schaakstukken, maar hij gaat wel altijd
voorop in de strijd. Hij is dus een lichtend voorbeeld voor de andere schaakstukken.

Bingo
KRV Juliana
MILLINGEN - Zaterdag 9 juli organiseert KRV Juliana een bingoavond in
het verenigingsgebouw, Heerbaan 93 te
Millingen. De aanvang is om 20.00 uur.
De zaal is om 19.00 uur open.
Het prijzenpakket kan oplopen tot
1555,00 euro.
U bent van harte welkom.
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Nieuws uit Nijmegen
Muzikale middag voor en door Oekraïners
Op 22 juni vond een muzikale middag
plaats voor en door Oekraïners die op
beide schepen in de Waalhaven en in de
stad wonen (via Bindkracht 10). Er
werd gezongen en gedanst. Fiep
Gesthuizen was de grote initiator achter
deze middag die plaatsvond op het
schip van het Katholiek Sociaal
Cultureel Centrum voor de binnenvaart
(KSCC). Er waren ongeveer 50 gasten
aanwezig.
De muziekmiddag werd geopend met
het Oekraïns volkslied waarbij wat
traantjes werden weggepinkt.
Dit alles werd mede mogelijk gemaakt
oa door: KSCC Schipperscentrum
Nijmegen olv Aalmoezenier Bernard
van Welzenes. Er werd gratis koffie thee en een plak cake geserveerd.
Alle bezoekers kregen ‘n muntje voor
‘n gratis consumptie. En last but not
least: de beide optredende artiesten;
SingerGertje Gertje Raassens & Paul
de Graaf die beiden prachtige nummers
van verschillende genres ten gehore
brachten. Evergreens en liedjes uit ‘t
toerprogramma Reis. Vooraf werd het
onderwerp van het lied vertaald naar
het Oekraïns door Ludmilla. Voorts
brachten 2 Oekraïnse dames beiden
diverse prachtige liederen ten gehore in
Oekraïns. Na de pauze werd er volop
gedanst door vrijwel iedereen. Het doel
bereikt. De bezoekers konden voor
even hun zinnen verzetten. Onze
Taalmaatjes beloning was: blije, vrolijke gezichten en dansende dames.
De middag werd afgesloten door
SingerGertje met het toepasselijke lied;
We Will meet again van Vera Lyn.
Toen in april de oekraiense vluchtelingen op de cruiseschepen arriveerden,
onstond
spontaan
het
project
‘Taalmaatjes’. Fiep Gesthuizen en Luus
Veeken organiseren behalve taalles ook
diverse activiteiten voor de vluchtelingen.
Fiep kwam op het idee om samen te
gaan fietsen. Dat bleek erg succesvol
met fietsen beschikbaar gesteld door
Ben Meij Tweewielers, Roosje van
Ooij sponsorde koffie en thee. Bij ‘n
tweede
fietstocht
sponsorde
Thornsemolen eveneens Koffie en thee.
Hef balletje van activiteiten ging rollen
als vanzelf en Fiep wist steeds meer
kanalen aan te boren voor lichtpuntjes.
Lichtpuntjes zijn volgens haar noodzakelijk om in deze situaties (en voor
hoelang) te kunnen overleven. Het is
belangrijk om zo nu en dan voor even je
zorgen in het thuisland los te kunnen
laten. Hier verblijven voornamelijk om
vrouwen en kinderen. Deze laatste gaan
gelukkig naar school maar veel vrouwen hebben hun man, partner, zoons en
dochters moeten achterlaten om hun
land te verdedigen.

Dank aan middenstanders die sponsoren in natura. Ben Meij tweewielers Personenvervoer
Leenders,
Bowlingbaan Nijmegen, Zonnetrein

Nijmegen en stichting Steen en Natuur
Ooijpolder café Jos Meesterschenkerij
enz.
Foto: Henk Baron

Middelbare scholieren exposeren
in het Van ‘t Lindenhoutmuseum
Op woensdag 29 juni opent Mariëlle
de Moel (kernteamcoördinator
VWO) de tentoonstelling ‘Leven in
2080’ van leerlingen van het
Montessori College in Nijmegen. De
leerlingen werken sinds februari aan
hun onderzoek naar de wereld in
2080. De producten van hun onderzoek tonen we met deze tentoonstelling.
De leerlingen van 2 VWO+ zijn zelf
naar het museum gekomen om een
oude expositie te ontmantelen en hun
eigen werken op te hangen. Ze hebben
zelf de teksten geschreven en de volgorde bepaald. Hiervoor ontvingen de
jongeren wel eerst een training in het
museum van een van de junior conservatoren. De docenten kijken er tevreden naar terug en willen volgend jaar
graag weer de eindproducten van de
leerlingen in het museum tentoon stellen.

De leerlingen hebben hun eigen onderwerp gekozen en hebben onderzoek
gedaan, bijvoorbeeld door interviews te
houden of informatie te zoeken in bronnen. Daarnaast hebben ze hun fantasie
gebruikt. De eindproducten hebben
verschillende titels, zoals ‘Sociale
media’, ‘Leven op Mars’ en ‘Vervoer in
2080’. Een ander groepje heeft gekozen voor het thema ‘Future Fashion’ en
denkt hierbij aan de opkomst van hightech fashion en thrift shopping.

Boekpresentatie
De Indische Literaire Salon Nijmegen presenteert: 'Een eervol bestaan.
Geschiedenis van het KNIL'
Nijmegen was ooit de stad van waaruit tijdens de koloniale oorlog. Historicus
de Koloniale Reserve naar Indië ver- Ron Stevens leidt het gesprek dat over
trok. Zondag is te gast schrijfster Vilan beeldvorming versus werkelijkheid
van de Loo, zij voltooide een indruk- gaat. De presentatie van de middag is in
wekkend boek over de geschiedenis handen van Peter van Riel.
van het Koninklijk Nederlands Indisch
Leger (KNIL) getiteld ‘Een eervol Zondag 26 juni, 13-16u
bestaan’. Daarmee rehabiliteert zij de Oud Burgeren Gasthuis (kapel),
verguisde soldaten van het KNIL.
Prof. Cornelissenstraat 2, Nijmegen
Andere gast is Remco Raben, onder- Entree: 5 euro
zoeker en publicist, schreef ‘Talen van Aanmelden (verplicht):
geweld’, een studie over propaganda steunpuntnijmegen@pelita.nl

indienen van een zienswijze. De
Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt
van 21 juni tot en met 1 augustus 2022

ter inzage en tijdens deze periode kunnen zienswijzen hierop worden ingediend.

Repareercafé Hengstdal
Op zaterdag 9 juli, ondanks de vakantieperiode, zijn buurtbewoners weer
van harte welkom met hun kapotte
spulletjes. Zoals altijd, van 13.00 tot
15.30 uur, bij het ‘Repareercafé

Hengstdal’,
gevestigd
aan
de
Limoslaan 10. Alhoewel niet verplicht,
zijn bijdragen in de fooienpot van harte
welkom waarmee we nieuw gereedschap etc. kunnen aanschaffen.

Praktisch probleem? Schakel project GA in!
Het project Gezamenlijke Aanpak (GA) richt zich op praktische
hulpvragen
waar
vrijwilligersorganisaties
in Nijmegen nog geen antwoord op hebben. Alle inwoners
van Nijmegen die zelfstandig wonen en geen middelen en
netwerk hebben om een praktisch probleem aan te pakken,
kunnen een beroep doen op GA. Door Hooijer, projectleider
van GA: “We denken mee met ieder die met een praktische,
urgente vraag bij ons komt. Waar mogelijk en nodig zetten
we vrijwilligers in.”
Meedenken, en soms doorverwijzen
“Vragen die we krijgen hebben vaak te maken met het ophalen/brengen van spullen en met werkzaamheden in de tuin of
rond het huis”, vertelt Door. “Samen met de hulpvrager zoeken we naar een passende oplossing: welke middelen of
mogelijkheden heb je zélf en waar heb je nog hulp bij nodig?
Soms verwijzen we mensen door, bijvoorbeeld
naar Wegwijzer024.nl.” Vaak lukt het alsnog om zelf iets te
regelen. Door: “Zo kregen we een vraag van een vrouw die

Natuurliefhebber Jeroen van
Zuylen uit Nijmegen-Oost
heeft met zijn sponsorfietstour Jeroen en De Zeven
Beelden bijna 3.000 euro
opgehaald voor Hortus
Nijmegen. Bij zijn terugkomst vorige week werd hij
door tientallen mensen verwelkomd.
Jeroen fietste bijna 1.000 kilometer door heel Nederland,
van Nijmegen naar Geleen,
Tilburg, Bergen, Harlingen,
Nijmegenaar Jeroen van Zuylen bij zijn intocht
Terschelling,
Steenwijk,
Foto: Pepeyn Langedijk
Twente en Winterswijk, en
terug naar Nijmegen. Hij ging
langs de zeven beelden van vermaard door Nederland. Hij begon en eindigde
plantensocioloog en natuurbeschermer bij het beeld in de Botanische Tuin van
Victor Westhoff, die verspreid staan Hortus Nijmegen.

Gratis koorschool
bij Nijmeegs Mannenkoor
Nieuwe zangers welkom bij het
Nijmeegs Mannenkoor. Kom op de
maandag 4 juli tussen 19.30 uur en
22.00 uur luisteren en sfeerproeven tijdens de repetities in het Kandinsky
College aan de Malderburchtstraat 11,
Nijmegen. Na de zomervakantie (vanaf
28.08.22) start de gratis koorschool

onder leiding van onze zangpedagoge
Marijke Hoksbergen.
Meld je aan via het secretariaat: secretariaat@nijmeegsmannenkoor.nl en wij
nemen zo snel mogelijk contact met je
op. Voor meer informatie kijk je op:
www.nijmeegsmannenkoor.nl

De opening van ‘Leven in 2080’ is op
woensdag 29 juni te bezoeken van
10:00 tot 16:00 uur in het Van ’t
Lindenhoutmuseum. Om 12:00 uur
verzorgt Mariëlle de Moel een openingswoordje en zijn alle leerlingen
aanwezig. De tentoonstelling is tot en
met 20 juli te zien tijdens de reguliere
openingstijden. Toegang tot het museum is gratis met een Museumkaart.

Mirt-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven
Op 5 juli organiseert het projectteam
van de Mirt-verkenning A50 EwijkBankhoef-Paalgraven een inloopbijeenkomst. Belangstellenden kunnen
tussen 19.00-21.00 uur binnenlopen bij
Vidi Reo in Ravenstein en het projectteam vragen stellen of ideeën en suggesties meegeven. Als projectteam
informeren wij belangstellenden tijdens
de inloopbijeenkomst ook over wat een
Notitie Reikwijdte en Detailniveau is
en over de mogelijkheden voor het

Jeroen fietste duizend kilometer
voor de Nederlandse natuur

een bankje gratis kon overnemen van iemand die iets verderop in de straat woont. Ze vroeg of wij vrijwilligers hadden
om te helpen bij het tillen van de bank. Uiteindelijk vond ze
toch een aantal mensen binnen haar eigen netwerk die haar
konden helpen.”
Hulpvragen én vrijwilligers zijn welkom!
Ken of ben jij een inwoner van Nijmegen en heb je een
urgente praktische hulpvraag? Dien die vraag dan in bij project GA! Of wil je als vrijwilliger aansluiten bij het
Aanpakkers Team (A-team)? Als Aanpakker heb je de vrijheid om zelf aan te geven voor welke werkzaamheden en
wanneer je je wilt inzetten, alleen of samen met iemand
anders, super flexibel dus!
Contact
Stuur een mail naar d.hooijer@vwc-nijmegen.nl of bel
06 82 45 54 52. https://www.geldersehanden.nl/projectgezamenlijke-aanpak

Kom spelen bij NFM Projectorkest
Speel jij een blaasinstrument,
een strijkinstrument of slagwerk? Schrijf je dan nu in
voor het Projectorkest en
ervaar hoe leuk het is om met
muzikanten van andere verenigingen muziek te maken!
Op 27 en 28 augustus 2022
organiseert de Nijmeegse
Federatie van Muziekverenigingen
(NFM) een tweedaags projectorkest,
dat onder leiding staat van dirigent

Jeroen Geurts. Op zaterdag 27 augustus is er een
repetitiedag en op zondag
28 augustus zullen er twee
uitvoeringen plaatsvinden
in
openluchttheater
“Podium aan de Waal'',
aan de Waalkade in
Nijmegen. We gaan jullie
verrassen met een uniek en uitdagend
programma. Inschrijven doe je via het
formulier in de QR-code.

Archeologisch en explosieven
onderzoek Valkhof
Archeologen van de gemeente
Nijmegen gaan deze week aan de slag
in het Valkhofpark. Voor we kunnen
beginnen met de opknap van het park
moeten we weten wat er in de bodem
zit op de plekken waar gewerkt gaat
worden. De archeologen maken een
aantal proefsleuven en tegelijk wordt er
gecheckt of er explosieven in de grond
zitten. Op deze plek van de stad zit
meer dan 2000 jaar historie. Met onder
andere restanten van de Romeinen, de
middeleeuwse burcht met donjon en
Nicolaaskapel, en resten uit de Tweede
Wereldoorlog. Vanaf begin 2023 gaat
de gemeente het ‘Valkhofpark’ renoveren en opknappen. Het is een bijzondere klus: het park is een (rijks)monument dat op verschillende manieren
beschermd is. Met resten van meer dan
2000 jaar geschiedenis in de bodem.

Ook maakt het onderdeel uit van de
Neder Germaanse Limes, die vorig jaar
UNESCO werelderfgoed is geworden.
Vandaar dat we voorzichtig moeten zijn
en niet alles kan. Tegelijk is het park
een levendige plek die veel bezoekers
trekt. Het eerste schetsontwerp met
ideeën voor herstel van de muren, een
nieuwe entree, beplantingen en faciliteiten voor verlichting en evenementen
presenteerden we afgelopen februari
(zie mijnwijkplan). Voordat er gestart
wordt met het werk onderzoeken
archeologen en specialisten op het
gebied van explosieven delen van het
park. Vanaf 27 juni start het werk.
Vrijdag 1 juli gaan als alles goed gaat
de sleuven weer dicht. Daarna kunnen
we de plannen verder uitwerken.

Gezellige dansmiddag 50+

NIJMEGEN OOST:

Stijldansen en line-dance
Zondag 26 juni in Wijkcentrum de
Biezantijn, Waterstraat 146, Nijmegen
Aanvang 14.00 uur Zaal open om.13.30
uur. Entree €3.- incl. gratis hapje
De laatste dansmiddag voor de vakantie
met live-muziek van Orkest Jersey
Wees welkom!

COLOFON
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De Rozet, Rijksstraatweg 92a,
6573 DB Beek-Ubbergen,
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Zwischen Rhein & Maahs
Historische Fahrradtour
Nijmegen - Kleve anno 1740
NIJMEGEN/KLEVE. Am Sonntag,
den 17.07.2022 ist es auf den Tag
genau 282 Jahre her, dass vier Herren
aus Groningen (NL) eine Kutschfahrt
von Nijmegen nach Kleve unternommen haben. Diese Etappe war die letzte von einer 18 Tage dauernden Reise,
die in Groningen ihren Anfang nahm.
Einer der Teilnehmer, Theodorus
Beckeringh, hat die doch abenteuerliche Fahrt in seinem Tagebuch festgehalten. 1956 hat Friedrich Gorissen den
Reiseabschnitt Nijmegen – Kleve im
Klever Heimatkalender beschrieben.
Das Original befindet sich im
Regionalarchiv Nijmegen.
Die beschriebene Route existiert fast
originalgetreu noch heute und wird am
Sonntag, den 17.07.2022 wiederholt.
Zwar nicht mit einer Kutsche, aber mit
dem Fahrrad. Den alten Weg durch die
Düffel folgend sehen wir, dass sich
zwar viel geändert hat, aber auch, dass
überraschend vieles noch gut erkennbar ist. Die Teilnahme an der

Fahrradtour
(organisiert
von
Heimatkundeverein „Die Düffel“) und
die Informationen zur Klever
Stadtgeschichte sind kostenlos. Der
Imbiss erfolgt auf eigene Kosten. Für
die Tour sind alle Fahrradtypen erlaubt!
Programm: Die Fahrradtour beginnt
um 11.00 Uhr bei der Kirche Persingen
(Treffen ab 10:45 Uhr). Nach einem
kurzen Stopp (12.00 Uhr) im
„Düffeldorf“ Mehr, ist die Ankunft in
Kleve geplant um 13.30 Uhr. Hier wird
eine Stadtführerin kurz etwas zur
Klever Stadtgeschichte erzählen.
Anschliessend gibt es Gelegenheit für
einen Imbiss. Programmende ist um
14.30 Uhr. Die Rückreise erfolgt
eigenständig.
Informationen und Anmeldung bis zum
10.07.2022: Johannes van Lier, 028265387, jmvanlier@t-online.de oder
Heinz
Maahs,
06-14605539,
h.maahs@telfort.nl)

Jubilarenehrung beim Verkehrsverein Kranenburg
KRANENBURG. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause
konnte der Verkehrsverein Kranenburg nun endlich wieder
eine Ehrung der Jubilarinnen und Jubilare durchführen.
Insgesamt 23 Mitglieder aus den Jahren 2020 und 2021
sowie 2022 durften sich über eine entsprechende Urkunde
mit Gastgeschenk freuen. Die Ehrung erfolgte für 25-jährige
und 40 jährige sowie 50-jährige Zugehörigkeit zum
Verkehrsverein Kranenburg. Zwei Gründungsmitglieder
durften sogar auf eine 60 jährige Mitgliedschaft zurückblicken. Während der kleinen Feierstunde wurden die zu
Ehrenden und deren Begleitperson im „Haus Hünnekes – Op
den Huck“ mit einem Mittagsbuffet kulinarisch verwöhnt.
Leider konnten krankheitsbedingt nicht alle an dieser Ehrung
teilnehmen.

Kranenburg KnallBunt – Kranenburg feiert wieder
KRANENBURG. Die Kirmes in Kranenburg (12. bis 15.
August) verspricht, wieder ein tolles Sommerfest zu werden.
Es braucht noch etwas Geduld, aber notieren Sie sich das
zweite Augustwochenende schon jetzt in Ihrem Kalender.
Die Mitglieder des Kirmeskomitees, leicht erkennbar an
ihren sonnengelben Hemden, haben Großes vor. Mit bunten
Flyern und Plakaten versuchen sie Aufmerksamkeit zu erregen, auch bei den vielen Niederländern, die Kranenburg
besuchen. Eine Kirmes kennt schließlich keine Grenzen.
Das Programm ist bunt und abwechslungsreich: mit 4 Tagen
Live-Musik,
vielen
Attraktionen
(einschließlich
Autoscooter), einem neuen Biergarten und vielem mehr. Der
Kirmesmontag ist der traditionelle und sehr gemütliche
Familientag u.a. mit dem Clown Bibo und einem spektakulären Eisstand. Es wird ausreichend Parkmöglichkeiten
geben und darüber hinaus einen kostenlosen
Fahrradabstellplatz. Wenn jeder eine Portion schönes Wetter
mitbringt, wird die Kirmes (Motto „Kranenburg Knallbunt“)
zu einem gelungenen Sommerhighlight. Siehe auch
www.kranenburgkirmes.de. (weitere Kirmesinfos folgen)

Drei Mitglieder vom Kranenburger Kirmeskomitee: v.l.n.r.
Sasha Pouwels (Festwirt), Joachim Janssen (Vorsitzender),
Thijs Jansen (Vorstandsmitglied)

Picknick mit Namensgebung des Storchenpaares
Die Kutschfahrt wurde damals „een plaisir Reisje van Nijmegen na Kleef“
genannt. Das Foto zeigt Kleve um 1750 (Jan de Beijer, Gezicht op Kleve).

Kreislauf 3: Ein Spaziergang durch
Kranenburg entlang des Unerwarteten
KRANENBURG. KREISLAUF 3 zeigt
Kunst an Orten, an denen man Kunst
nicht erwartet und lädt zur
Verlangsamung ein: Ein Spaziergang
entlang des Unerwarteten und
Unbekannten, eine Entdeckungsreise,
auf der der Zufall eine besondere
Verbindung zwischen Kunst, Heimat
und Umwelt herstellt. Im Rahmen des
Projektes KREISLAUF 3 hat das
Museum Katharinenhof acht Künstler
aus
der
Region
eingeladen,
Installationen entlang der historischen
Wallanlagen von Kranenburg zu präsentieren. Die realisierten Arbeiten setzen sich mit der jeweiligen Örtlichkeit
auseinander, stellen den Bezug zum
Gewohnten her und greifen in ihre
Umgebung aus ihrer jeweiligen, ganz
persönlichen Perspektive ein. KREIS-

Wie kann’s auch anders sein, wenn sich

„Meister Adebar“ gemeinsam mit seiner „Auserwählten“ im Schatten der
Stifts- und Wallfahrtskirche St. Peter
und Paul angesiedelt hat. Gut sichtbar
angebracht wurde das entsprechende
Namenschild an den Mast – untermal
durch einen Liedbeitrag der Kinder.
Neben dieser Aktion stand für die Kidis
und deren Eltern sowie dem
Leitungsteam des „Elli-KiGa“ insbesondere
ein
gemütliches
Beisammensein bei Gebäck und
Getränken auf dem Programm. Auch
Dechant Christoph Scholten freute
sich, dass diese Initiative den
Klostergarten mal wieder zu einem
„Park für Bürger“ erblühen ließ.
Abschließend dankte Bernd Landman
allen Unterstützern und brachte den
Wunsch zum Ausdruck, dass der
Klostergarten für Mensch, Tier und
Natur in dieser Form erhalten bleiben
möge.

Kirmes in Kleve vom 9. bis zum 17. Juli
LAUF 3: 19. Juni bis 25. September
2022, www.museumkatharinenhof.de

Führung im Museum
FORVM ARENACVM
RINDERN. Am Sonntag, den 03. Juli
steht eine Führung im Museum
FORVM ARENACVM auf dem
Themenführungsprogramm
der
Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve
GmbH. Das Museum in Rindern bietet
römische und fränkische Funde aus
Rindern und Umgebung. Besonderes
Augenmerk richtet sich auf den
Künstler Joseph Beuys und seine Zeit
in Rindern. Zurzeit findet außerdem die

KRANENBURG.
Die
erneute
Niederlassung der Störche im
Klostergarten Kranenburg nach etwa
200 Jahren wurde durch ein „Picknick
unterm Storchennest“ bei sommerlich
warmen
Temperaturen
gefeiert.
Anwohner, Besucher, Gäste und
Storchenfreunde freuten sich über das
brütenden
Storchenpaar,
deren
Nachwuchs allerdings nur erahnt werden konnte, da es noch die
Geborgenheit unter dem Federkleid
seiner Eltern bevorzugte. Dennoch
Anlass
genug,
nunmehr
den
Storcheneltern auch einen Namen
zuzuteilen. Die Bekanntgabe blieb bis
Sonntag ein Geheimnis, welches nach
den kurzen Begrüßungsworten von
Hans Heistrüwers mit Übergabe eines
Namensschildes durch die Kinder des
St. Elisabeth-Kindergartens gelüftet
wurde. Letztendlich hatten sich für die
Namen „Peter und Paula“ entschieden.

Ausstellung „BB & B – Bäume, Beuys
und Manuel Brüx“ statt. Die Führung
durch den neuen Museumsleiter Frank
Mehring beginnt um 14.30 Uhr und
dauert ca. 90 Minuten. Treffpunkt ist
im Museum FORVM ARENACVM,
Hohe Straße 116 in Rindern, die
Teilnahmegebühr beträgt 2 €. Um
Anmeldung bei der Wirtschaft,
Tourismus und Marketing Stadt Kleve
GmbH (Tel. 02821-84806) wird gebeten.

Staugefahr Kranenburg
KRANENBURG. Autofahrer, die
von Kleef/Nütterden in Richtung
Kranenburg/Nimwegen
fahren,
wurden kürzlich auf die Staugefahr
an den Tankstellen in der
Grenzstadt aufmerksam gemacht.
Foto: Heinz Maahs

Foto: Frank Mehring

KLEVE. Vom 9. bis zum 17. Juli findet
die Kirmes auf dem Klever
Kirmesplatz statt. Der Schützenumzug
zur Eröffnung der Klever Kirmes startet am Samstag, 9. Juli, um 14.45 Uhr,
vom Marktplatz Linde in Richtung
Innenstadt. An diesem Umzug beteiligen sich Schützen- und Musikvereine.
Auf dem Paradeplatz vor dem Museum
Haus Koekkoek erfolgt die Abnahme
der Parade, zu der der Musikzug der

FFw der Stadt Kleve und der
Spielmannszug der FFw Reichswalde
musizieren. Die Ankunft des gesamten
Schützenzuges auf der Festwiese
gegenüber dem Kirmesgelände ist zwischen 15.20 Uhr und 15.30 Uhr
geplant. Nach den Grußworten des
Bürgermeisters
wird
die
Preisverteilung
aus
dem
Stadtpokalschießen vorgenommen und
die Kirmes durch traditionelle

Kranenburg à la carte
Kraniche zurück in Kranenburg
Seit einigen Wochen hängen die bunten
Kraniche wieder über der Großen
Straße in Kranenburg. Dort sollen sie
bis weit in den Herbst hinein verbleiben.
29. Niederrheinischer Radwandertag
– 3. Juli (10.00 – 17.00 Uhr)
Auswahl
aus
verschiedenen
Fahrradrouten durch die Gemeinde
Kranenburg. Weitere Infos folgen in
Kürze. Veranstalter ist Tourist Info
Center Alter Bahnhof, Kranenburg, Tel:
02826-7959, touristik@kranenburg.de
Rock am Kreis 2022 – 9. Juli (16.00 –
2.00 Uhr)
Rockkonzert für Alt und Jung mit 7
Rock-, Pop- und Metal-Bands aus der
Region Linker Niederrhein. Event findet statt auf der Argoswiese, hinter der
A r g o s - T a n k s t e l l e .
www.rockamkreis.de
Segway-Tour
durch
die
Kranenburger Landschaft – 17. Juli
(15.00 – 17.00 Uhr)
Lernen Sie die schöne Umgebung
Kranenburgs auf eine völlig neue Art
und Weise kennen - fast geräuschfrei
und umweltfreundlich per Segway.

Info und Anmeldung: Tourist Info
Center Alter Bahnhof, Bahnhofstraße
15, Kranenburg, Tel: 02826-7959; inkl.
Einweisung pro Person 54 €
(Voraussetzungen bitte im Tourist Info
Center Alter Bahnhof erfragen)
Ferienzeltlager
der
Kath.
Pfarrjugend Kranenburg – 18. bis
30. Juli
Das Mädchen-Jungen-Ferienzeltlager
findet in der Zeit vom 18.07 bis 30.07
in Essen-Felde bei Oldenburg statt.
Infos: Herr Braam, Geschäftsführer des
Zeltlagers
der
Katholischen
Pfarrjugend Kranenburg, Tel: 028261800 oder 0170/6677637
Dem Himmel so nah – 31. Juli (10.30
– 12.00 Uhr)
Aufstieg und Erkundung des mittelalterlichen Treppenturms einschließlich
des Glockenturms der Stifts- und
Wallfahrtskirche St. Peter und Paul mit
einmaligem Blick über die Dächer von
Kranenburg und Ausblick in die
Niederung. Treffpunkt: Südportal St.
Peter und Paul. Tourist Info Center,
Kranenburg,
Tel:
02826-7959,
Touristik@Kranenburg.de; pro Person
6 €, Kinder bis 12 Jahre frei

Böllerschüsse eröffnet. Auch der traditionelle Fassanstich wird nicht fehlen.
Zahlreiche Schausteller erwarten dann
neun Tage lang die Gäste auf dem
Kirmesplatz
Am
Spoykanal.
Fahrgeschäfte vom Autoscooter bis
zum
Riesenrad,
aber
auch
Vergnügungsbuden sorgen für die richtige Stimmung auf der Kirmes. Am
Donnerstag findet ein Familientag mit
ermäßigten
Preisen
für
die
Fahrgeschäfte statt. Am letzten Sonntag
gibt es einen besonderen Frühschoppen
und am Abend gegen Einbruch der
Dunkelheit ein Höhenfeuerwerk.
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BMW 223i Active Tourer
De BMW 223i Active Tourer is een van de krachtiger uitvoeringen van de 2serie MPV van BMW. We hadden eigenlijk de nieuwe 218 willen rijden, wat
voor ons de ideale BMW-gezinsauto voor beperkter budget zou lijken, maar
we kregen op het laatste moment toch de snellere 223i van de nieuwe BMW 2serie mee. Bij de test bleek dit een auto, die veel sneller en comfortabelere rijdt,
dan hij er naar onze smaak naar uitziet. Schijn bedriegt, want deze BMW rijdt
werkelijk fantastisch met zijn hybride aandrijving.

De BMW 223i Active Tourer trakteert op veel zitruimte, een prima weggedrag en
hightech infotainment systeem.
De oppervlakten van de nieuwe BMW
2-serie Active Tourer hebben minder
vouwen en contouren, zoals de andere
nieuw geïntroduceerde BMW-modellen vertonen. De BMW 2-serie is altijd
al een voorwiel aangedreven auto
geweest, terwijl BMW-liefhebbers juist
de achterwiel aandrijving waarderen.
Van het vorige model van de BMW 2serie Active Tourer zijn heel veel auto’s
verkocht en dat met name aan nieuwe
klanten voor BMW. Liefst 80% van de
klanten voor een BMW 2 Serie Active
Tourer zijn overgestapt vanuit een
ander merk en dat is goed voor BMW

als automerk.
Comfort
De BMW 2-serie Active Tourer biedt
veel interieurruimte en de stoelen zitten
voortreffelijk, waardoor men op de
bestemming lekker uitgerust aankomt.
In het interieur heeft men een prettig
hoge zit en vindt men handige oplossingen voor het opbergen van kleine
spulletjes en voor het paraat houden
van de smartphone.
De nieuwe generatie BMW 2-serie
Active Tourer is ruim 3 centimeter langer dan het vorige model. De bagage-

Bij de BMW 223i Active Tourer zijn de achterlichten zijn led-exemplaren. BMW
heeft de zijspiegels bij het nieuwe model niet meer op de nu vlakker liggende Astijlen, maar op de portieren gemonteerd.

Road Test
BMW 223i Active Tourer
Koets: 5-deurs MPV
Prijs: € 45.885,Gewicht: 1520 kg
Cil.inh.: 1998 cc
Vermogen: 218 pk (gecombineerd)
Top: 241 km/uur
Acc.0-100: 7,0 sec.
Gem. verbr.: 1 : 17,0
Lengte: 438,6 cm
Breedte: 182,4 cm
Kofferruimte: 415 liter
Aanhangergewicht: 1500 kg
ruimte is in de versies met alleen een
brandstofmotor 2 liter groter geworden
tot 470 liter. Maar bij de mild-hybride
uitvoering met extra accu, zoals in onze
223i testauto, is de bagageruimte door
de benodigde extra techniek weer
gekrompen tot 415 liter.
De gereden BMW 223i Active Tourer
heeft een viercilinder benzinemotor en
een kleine (19 pk/14 kW) elektromotor,
wat hem tot mild-hybrid maakt.
Volledig elektrisch rijden lukt niet,
maar de elektromotor in de aandrijflijn
maakt de BMW Active Tourer snel en
soepel door het extra koppel vanuit de
elektromotor bij de lagere toerentallen.
De acceleratie vanuit stilstand naar de
100 km/uur is slechts 7 seconden en
topsnelheid ligt bij 241 km/uur.
Fijne wegligging
De wegligging blijkt erg goed, waarbij
het veercomfort acceptabel is. De auto
is sportief afgeveerd en dat is ook
nodig om een MPV de beschreven
prestaties te laten leveren. Op de
Autobahn in Duitsland kan men hoge
snelheden aanhouden. De 14 kW (19
pk) sterke elektromotor is in de automatische transmissie geïntegreerd en
voorziet de brandstofmotor direct extra
koppel indien noodzakelijk. Een mooie
combinatie.
Moderne techniek
In het interieur van de nieuwe BMW 2serie Active Tourer vindt men het
hypermoderne scherm voor het infotainment bovenop het dashboard. Het is
samengesteld uit een 10,25-inch instrumentarium achter het stuur en een 10,7inch infotainmentscherm meer in het
midden. Het zo iets rond gevormde
slanke dashboard noemt BMW
‘Curved Display’.
Als men de bij de geteste BMW de
bekende iDrive-knop voor de bediening van het infotainment zoekt, blijkt
die er niet te zijn. Even wennen, maar
het kan prima zonder. Het infotainment
is goed te bedienen met het touchscreen of met mondelinge opdrachten.
Het veilig spraak-gestuurd bedienen
van het infotainment systeem gaat
steeds beter met de voortschrijdende

Renault komt met nieuwe Kangoo
en Master E-Tech electric
De Franse autofabrikanten zetten bij de bedrijfsauto’s
grote stappen in het elektrificeren van de modellen. In
een komende Rozet zal een rit met een elektrische auto in
Frankrijk beschreven worden. Het blijft plannen om niet
onverhoeds stil te komen staan, maar met bedrijfsauto’s,
die regionaal hun werk doen, is elektrificatie zeer goed te
doen.
Maar liefst 36 jaar na de lancering van een elektrisch prototype van de Renault Master en tien jaar na de verkoopstart
van de elektrische Renault Kangoo Z.E., waarvan er inmiddels ruim 70.000 stuks verkocht zijn, vernieuwt het merk zijn
elektrische bedrijfswagenaanbod met de volledig nieuwe
Kangoo E-Tech electric en nieuwe Master E-Tech electric.
De nieuwe Renault Kangoo E-Tech electric is vanaf medio
juli te bij de Renault dealer te bezichtigen. De nieuwe
Renault Master E-Tech electric volgt begin augustus.
De volledig nieuwe Renault Kangoo E-Tech electric bouwt
voort op de bestaande Kangoo met een verbrandingsmotor,
die werd uitgeroepen tot ‘International Van of the Year
2022’. Door de batterij onder de vloer te monteren is de laadcapaciteit van de Kangoo E-Tech electric ongewijzigd. De
L1-versie biedt een laadvolume tot 3,9 m3, een laadvermogen van 527 kg en een maximum trekgewicht van 1.500 kg.
De langere L2-variant die in een later stadium op de markt
komt, biedt 4,9 m3 laadvolume, 700 kg laadvermogen en
1.500 kg trekvermogen.
De nieuwe, grotere Renault Master E-Tech electric is uitgerust met een 52 kWh-batterij. Daarmee biedt de grote elek-

trische bedrijfswagen van Renault een grotere actieradius
van 200 km (WLTP). Via een 7,4 kW-laadpunt is de batterij
van de Master E-Tech electric in circa 5 uur tot 80% op te
laden. De elektromotor met een vermogen van 57 kW (76
pk) is bijzonder efficiënt en bij uitstek geschikt voor rijden in
stedelijk en buitenstedelijk gebied.
De Renault Master wordt al sinds 1980 geproduceerd in de
Sovab-fabriek in et Franse Batilly. De fabriek telt bijna 2.700
werknemers en is goed voor bijna 5.000 indirecte banen in
de lokale economie. Van alle toeleveranciers is 84% gevestigd in Frankrijk. De Renault Master, die sinds 2009 ook in
Curitiba in Brazilië wordt gebouwd, is marktleider in
Frankrijk, Polen, Slovenië, Kroatië, Brazilië en Marokko.

Vanbuiten is de 2-serie Active Tourer direct als moderne BMW te herkennen. Dat
betekent inderdaad dat het ook meest praktische model van de BMW-familie een
eigenwijs front krijgt met opmerkelijk grote nierengrille. De roosters worden standaard geflankeerd door full-ledkoplampen .
techniek.
Standaard is de BMW 2-serie uitgerust
met het BMW Maps navigatiesysteem,
zijn er vier USB-C poorten en 12V aansluitingen in de middenconsole en in de
bagageruimte.
Onder de ‘zwevende’ centrale armsteun
met geïntegreerd bedieningspaneel
bevindt zich een opbergcompartiment.
In de middenconsole vindt men grote
bekerhouders en een nieuw vormgegeven smartphone-vak. De telefoon blijft
daarbij zichtbaar voor de bestuurder en
voorpassagier en is optioneel draadloos
op te laden.
Prijzen
De BMW 2-serie Active Tourer ris verkrijgbaar vanaf € 41.558. Daarvoor
staat de 218i met 1,5 liter driecilinder
benzinemotor (136pk/100 kW) en een
automaat klaar, die overigens altijd
standaard is. Getest is de 223i mildhybrid die een 2,0 liter viercilinder

benzinemotor heeft (204 pk/150 kW)
en € 45.855 kost. De geteste auto had
weliswaar een groot aantal opties aan
boord: grotere brandstoftank (want
standaard is die slechts 45 liter, prijs €
53), 18-inch tweekleurige dubbelspaak
wielen (€ 824), automatische sporttransmissie met dubbele koppeling en
stuurschakeling (€ 160), stuurverwarming (€ 203), trekhaak met elektrisch
wegklapbare kogel (€ 1.058), M-dakdraagsysteem (€ 321), alarmsysteem
klasse 3 (€ 534), M-sportpakket (€
3.594), verstelbare achterbank (€ 321),
interieurcamera (€ 128), panoramadak
(€ 1.428), elektrisch verstelbare voorstoelen (€ 1.014), Driving Assistant (€
624), Personal eSIM-kaart (€ 321),
Harman Kardon-soundsystem (€ 721),
Innovation Pack (€ 3.494) en M
Hoogglans Shadow Line-pakket (€
267). Dit alles brengt de prijs van de
geteste auto op € 56.471, maar dat is
dan wel een superfijne auto om te rijden.

Škoda Enyaq Coupé
Škoda breidt de elektrische Enyaq
modellenreeks uit met de Coupé iV. De
nieuweling wordt direct leverbaar als
sportieve RS-uitvoering. Met een Cwwaarde van 0,234 is de Enyaq Coupé
iV nog gestroomlijnder dan de Enyaq
iV SUV. Mede hierdoor is een grotere
actieradius tot 545 km mogelijk.
Er is ruimte voor vijf personen en de

bagageruimte heeft een inhoud van 570
liter. Er is keuze uit twee accupakketten, vier vermogensvarianten (van 132
kW tot 220 kW voor de RS) en achteren vierwielaandrijving. Naar verwachting komt in mei de COUPÉ RS iV, en
de overige uitvoeringen volgen begin
juli. De Enyaq Coupé RS iV is als
enige model in de range leverbaar in de
opvallende kleur Mamba Green.

Vredestein introduceert
allseason EV-band
Apollo Tyres heeft bevestigd dat het
nog in dit jaar een gloednieuwe hoogwaardige
allseason-band
van
Vredestein zal introduceren, speciaal
voor elektrische voertuigen (EV's).
Apollo Tyres werkt hiervoor nauw
samen met autofabrikanten en heeft een
groot nieuw onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma geïmplementeerd om
ervoor te zorgen dat het product voldoet aan de behoeften van een breed
scala aan plug-in voertuigen. Het
bedrijf evalueert momenteel de nieuwe
Vredestein-band via computersimulatie
en in speciale testfaciliteiten voor
warm en koud weer over de hele
wereld.
Vredestein loopt al sinds de introductie
begin jaren 90 voorop in de allseasonbandenmarkt, en Apollo Tyres blijft de
kennis van winter- en zomerbanden
benutten om vierseizoensproducten te
produceren die onder alle omstandigheden topprestaties leveren. Deze allse-

ason-expertise wordt nu aangewend om
het EV-bandensegment op nieuwe
innovatieniveaus te brengen.
De overgrote meerderheid van de EV's
die momenteel in productie zijn, is
standaard uitgerust met banden die niet
specifiek zijn ontwikkeld voor EV's.
Op voorwaarde dat de afmetingen, lastindex en snelheidsaanduiding correct
zijn voor de auto, is elke band van
Vredestein geschikt voor gebruik op
elke EV. Naarmate de EV-markt zich
verder ontwikkelt, is het logisch dat
autofabrikanten en klanten rekening
houden met de potentiële voordelen
van banden, die speciaal voor EV's zijn
ontworpen.
Vergeleken met auto's met verbrandingsmotoren wegen EV's meestal
meer, genereren vanuit stilstand een
hoger koppel en leveren een grotere
acceleratie in de rechte lijn. Samen zorgen deze factoren voor een grotere
belasting van de band.
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SPORT
Jubilarissen SC Millingen
Omdat door coronatijd de huldiging van jubilarissen de afgelopen 2 jaren niet kon doorgaan had het bestuur van SC
Millingen besloten dit alsnog op passende wijze te doen op
de dag van de seizoenafsluiting voorafgaand aan de laatste
thuiswedstrijd van het 1ste elftal tegen SCE op maandag 6

juni (2de Pinksterdag). Voorzitter Alex ten Westeneind had
voor iedere jubilaris een passend waarderend woord en iedere jubilaris ontving uit zijn handen een speldje, beeldje of
plaquette. Na afloop van de huldiging bleef het nog lang
gezellig en gelet op de vele ontvangen positieve reacties van
de jubilarissen kunnen we stellen dat het een geslaagde huldiging was.
Bestuur SC Millingen

25 jaar lid van SC Millingen: Nolda Janssen-Hendriks,
Wilco Schmitjes, Walter van Steen, Toon Janssen, Niek
Reijmers, Robin Neyenhuis
40 jaar lid van SC Millingen: Sjaak Arnts, Robert Hock,
Pieter Jan Seegers, Wim Janssen, Marco Gesthuizen, Erwin
Heijmink, Michel Vink, Jan Engelen, Jan Jansen

Franse dag PV Leuth
LEUTH. Op zaterdag 25
juni hield PV Leuth haar
jaarlijkse Franse Dag met
een goed bezet Jeu de
Boule toernooi op de banen
bij de Vriendenkring.
Naast dat er goed en sportief werd gestreden om de
punten, waren er ook heerlijke op Franse wijze
gemaakte hapjes, waarvan
de spelers genoten.
Uiteindelijk waren er na 3
rondes 3 spelers die voor
de prijzen in aanmerking
kwamen. Deze spelers hadden 3 partijen gewonnen,
dus de pluspunten moesten
de doorslag geven voor de
volgorde bij het bepalen
van de nummers 1, 2 en 3.
1e werd Hermie Lentjes
met 3 part. en 21 +pnt. , 2e
Jeanne.v.Swelm met 3 part.
en 11 + pnt. en 3e werd
Henry Hoogenbosch met 3 part. en 8+
pnt.

Al met al weer een geslaagd toernooi
van de Petanque Ver. Leuth.

PV Beek Vistoernooi 2022

50 jaar lid van SC Millingen: staand: Wim Derksen, Frans
Menting, Wim van Deelen, Carel Pastoors, Tonnie IJsvelt,
Berrie Celissen, Geert Celissen, knielend: René Wieland,
Wim Makaaij, Wim Jansen
60 jaar lid van SC Millingen:Willie Maassen, Wil de Wijse,
Henk Hendriks, Jos van Campen, Henk Verburg.

60 jaar lid van SC Millingen: Henk Koenders (Henk ontvangt alsnog correcte beeldje wat hoort bij 60 jaar lidmaatschap)

70 jaar lid van SC Millingen: Ruud Tijssen

Na lange pauze weer 5 tegen 5 bij VVLK
LEUTH. Alles was er klaar voor op Sportpark 'De Duffelt' in
Leuth. Na de lange pauze van drie jaar was het zaterdag 25
juni tijd van de 17e editie van het VVLK 5 tegen 5 toernooi.
Er was nog wat onzekerheid over de weersomstandigheden
maar uiteindelijk bleek het een ideale dag voor heerlijke partijtjes voetbal. Een grote parachute moest de zon op het terras wat temperen maar al vrij vlot begaf de ring het waarmee
deze was bevestigd aan een verreiker en moest deze opgeruimd worden. Zon en wolken wisselden elkaar af en een
verkoelend windje hield de lichaamstemperatuur van de spelers en speelsters op een aanvaardbaar niveau. Even leek het
bij de EHBO-post druk te worden met 2 hoofdwonden en
verstuikte enkels maar dat werd later gelukkig minder. Naast
de goede catering van Cafetaria Leuth was er zeker ook de
bar met voldoende vocht tegen het uitdrogen. De organisatie

BEEK. Op 26 juni werd -na een pauze
van twee jaar – eindelijk weer eens het
Vistoernooi georganiseerd. Het weer
was redelijk, dus werd er buiten
gespeeld. Zeevishandel De Graaf uit
Spakenburg had wederom de prijzen
gesponsord. Zoveel, dat iedereen met
een prijs naar huis ging.
De winnaars van de vorige editie
(2019, Henk en Wil Gunsing) waren
verhinderd zodat er dit jaar zeker een
nieuwe winnaar zou zijn. Anders dan
voorgaande jaren, werd er melee
gespeeld: iedere wedstrijd met een
andere medespeler. Er waren mooie en

spannende te bewonderen, onder het
genot van lekkere hapjes. Na twee ronden waren er nog twee spelers ongeslagen: Jan Gout en Trees Tissen, maar zij
verloren beiden hun laatste wedstrijd.
Met twee gewonnen wedstrijden en
veel pluspunten won Marianne van
Thiel het Vistoernooi 2022 De gedeelde tweede plaats was voor Jan Gout en
Ria Hofstee.
Nogmaals bedanken we Jacob en
Corrina de Graaf (elke woensdagmiddag en zaterdag in Beek) hartelijk voor
het mogelijk maken van het
Vistoernooi.

Zilver voor Tischa bij NK junioren

zorgde nog voor een rondje met gratis ijs voor iedereen. 34
teams hadden zich opgegeven in diverse poules.
Inschrijvingen recreatief, prestatief en een dames poule.
Op 6 velden werden de 91 wedstrijden afgewerkt en het toernooi eindigde tegen vijven met de halve finales recreatief en
de finales. Bij de dames kregen we een nieuwe winnaar, 'v.v.
Raamsdonk dames'. Het winnaars team van 2018 en 2019,
Team Ademnood, alias 'De 3e helft', eindigde nu als 2e. Bij
de recreanten was het team van ‘SV Onnodig’ de nummer 1.
Zij waren in de finale met 3 - 1 winnaar en te sterk voor ‘FC
the Crabs’. Bij de prestatieteams stonden 'FC Kimi
Raikkonen' en 'FC Kiefenklatsch' tegenover elkaar in de finale. De wedstrijd eindigde in een 2 – 2 gelijkspel. Ook na verlenging was het nog gelijk. Dus moesten strafschoppen
beslissen. 'FC Kiefenklatsch' wist uiteindelijk de winst naar
zich toe te trekken en ging met de trofee naar huis. Namens
de toernooileiding bedankte Geert Keukens de organisatie,
helpers en deelnemers van het voetbalfeest en werden aan de
winnaars de prijzen uitgereikt. Daarna nam DJ Ronnie het
heft in handen en zorgde voor een goede stemming tijdens
het slotfeest dat nog enkele uurtjes doorging. Samen met een
aangenaam warme voorzomer avond werd het succes van
deze toernooidag bezegeld. Met potlood staat het 18e toernooi op de agenda voor de zaterdag in het laatste weekend
van juni volgend jaar. Een jaar waarin voor VVLK en voor
het toernooi veel kan veranderen maar misschien ook nog
niet.
Foto's: Gerben van Eck

Nijmegen – In het weekend van 18-19
juni werden in Amsterdam de
Nederlandse Kampioenschappen voor
junioren georganiseerd. Running Team
Simba was op Sportpark Ookmeer met
een groep van zeven atleten vertegenwoordigd.
Bij de meisjes onder 18 jaar wist Tischa
Braum op de 800 meter een zilveren
medaille te veroveren. Ze liep op de
zaterdag in de finale naar een nieuw
persoonlijk record van 2.11.71 minuten. In de laatste ronde moest ze de
winnares, Maud de Jong uit
Amsterdam, laten gaan. Maud finishte
in 2.08.32 minuten.
Kaate Mulders had zich ondanks twee
valpartijen in haar serie op de 1500
meter rechtstreeks
geplaatst voor de
finale op de zondag.
In de finale voor
meisjes onder 18 jaar
werd er zeer snel
gelopen.
Helaas
moest de nog maar
14-jarige atlete na
ongeveer 700 meter
de kopgroep met drie
atletes laten gaan.
Kaate finishte als
vierde in een nieuw
persoonlijk record
van 4.34.50 minuten.
De eerste drie atletes
liepen alle drie ruim
onder de 4.30 minuten.

Op de 3000 meter voor meisjes onder
18 jaar bereikte Félice Lensen, op de
vrijdagavond, een knappe achtste
plaats. Toen het tempo in het begin erg
inzakte was zij degene die de wedstrijd
openbrak en zelfs nog even aan de leiding liep. De 13-jarige atlete finishte de
wedstrijd in 11.11.16 minuten.
Overige Uitslagen
12e 800 meter meisjes U20 Alyn
Venhuizen 2.35.76 minuten
17e 1500 meter meisjes U18 Lente de
Koning 5.03.98 minuten (PR)
18e 800 meter Meisjes U18 Jillian
Eken 2.26.74 minuten (PR)
22e 800 meter Jongens U18 Senna
Huisman 2.05.71 minuten

zilver voor Tischa (links) bij NK junioren
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SPORT
CAP Zomerfeesten
UBBERGEN. Manege
de
Maartenshoeve
opent deze zomer haar
deuren voor elk kind
van zes jaar of ouder
dat het leuk vindt om
met dieren om te gaan.
Naast de paarden zijn
er pony’s en veel lieve
kleine boerderijdieren
die het heerlijk vinden
om vertroeteld te worden.
De CAP Zomerfeesten
worden van 25 tot en
met 29 juli georganiseerd op de werkdagen.
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.
Heb je zin om lekker buiten (bij heel
slecht weer ook binnen) bezig te zijn
deze zomer?
Schrijf je dan in via onze website. Je
vindt daar ook alle aanvullende praktische informatie.
https://stichtingcap.nl/cap-zomerfeesten/

Darttoernooi bij BVC in Beek
BEEK. Eindelijk, na
drie jaar wachten, werd
er weer weer een gezellig en geslaagd darttoernooi “de Kwertjes
cup” bij BVC gehouden. De deelnemers
kwamen van heinde en
ver (Malden, Nijmegen,
Ooij en natuurlijk
Beek) om te mogen
strijden voor het eremetaal. Na 8 uur op een
hoog niveau gespeeld te
hebben, zijn de prijzen
dan toch verdeeld: 1ste Sander Arts,
2de Peter van Dijk en 3de Jordi Kuster.

Blijf actief
tijdens de
zomervakantie!
Tijdens de zomervakantie organiseert
Kwiek Actieve Leefstijl in samenwerking met Fit en Fun uit Heumen
“Sportief Wandelen” voor iedere 50plusser. Vanaf 6 juli wordt er wekelijks
een wandeling van een uur georganiseerd waarbij er meer gebeurt dan
alleen van A naar B wandelen. Er zijn
telkens 2 docenten die de wandelingen
begeleiden zodat er in verschillende
niveaus gelopen kan worden. Onderweg werkt u aan conditie, kracht, en
coördinatie. Het startpunt is wekelijks
op een andere locatie en zo komt u op
de mooiste plekken in onze regio.
De wandelactiviteit wordt gratis aangeboden.
Daarnaast organiseert Kwiek Actieve
Leefstijl de activiteit “Buitensport 50
plus”. Voor iedereen die het prettig
vindt om buiten te sporten en wil werken aan kracht, conditie en coördinatie.
Een deskundige docent begeleidt deze
sportieve ochtend en iedereen kan op
zijn eigen niveau sporten. Deelname is
gratis. Deze activiteit start op 13 juli,
iedere woensdagochtend van 10.15 uur
– 11.15 uur op Sportpark Zuid bij De
Treffers, Nijerf 1, Groesbeek.
Deelname is gratis
Voor beide activiteiten geldt dat het
natuurlijk nog leuker is om dit samen
met uw partner, vriend(in), buren of
sportmaatje te doen, dus kom en breng
iemand mee.
Meer informatie over tijden en startlocaties van de wandelactiviteit vindt u
op de websites van beide verenigingen
(www.kwiekgroesbeek.nl)
en
(www.fitfunheumen.nl). Hier is ook
meer informatie te vinden over het
sportaanbod van beide verenigingen.

Vl.n.r. Peter van Dijk, Sander Arts en
Jordi Kuster
Foto: Henk Baron

Achilles terug naar de Heikant

Kennismaking
selectie
Rood Wit
GROESBEEK. Na 2 jaar gelogeerd te hebben bij Germania op sportpark Noord,
kan Achilles het komende seizoen weer terecht op de Heikant. Dit blijft een tijdelijke oplossing in verband met de bouwplannen in dat gebied. Achilles is voor nu
in iedere geval blij weer “:thuis” te zijn.
Foto: Henk Baron

Sporten voor Ouderen
De Dynamic Tennisgroep Heuvelland is
op zoek naar nieuwe leden
GROESBEEK. Dynamic tennis is een
leuke sport voor jong en oud. Vooral
onder de senioren blijkt het een favoriete sport. Dynamic tennis wordt
gespeeld op een badmintonveld.
Hierbij worden de oude tafeltennisregels gecombineerd met die van tennis.
Het badminton-net hangt op de grond.
Je krijgt hierbij een soort verkleind tennisveld. Er wordt, net als bij tafeltennis,
gespeeld tot 21 punten (met twee punten verschil).
Belangrijk is dat er wordt gespeeld met
een foambal, dus licht
van gewicht, zodat bijvoorbeeld ouderen niet
bang hoeven te zijn
geblesseerd te raken
hetgeen bij het gebruik
van een normale (harde)
tennisbal natuurlijk wel
zou kunnen.
Er is bij het dynamic
tennis heel erg veel plezier te beleven. De deelnemers spelen met
elkaar in wedstrijd verband maar het draait

niet om prestaties maar juist het plezier
met elkaar staat bovenaan. Het is namelijk helemaal niet erg als je een potje
verliest, maar je wilt wel winnen
natuurlijk.
Ook is de intensiteit van de sport bijzonder. Niet alleen conditioneel, maar
ook in spel- inzicht. Kortom: een
geweldige sport waarbij vooral het plezier met elkaar op nummer 1 staat!
De Dynamic tennisgroep bestaat
momenteel uit 11 personen.
Wij willen graag uitbreiden naar 16 á
20 leden. Er wordt
gespeeld in Heuvelland
in Groesbeek op vrijdag
tussen 9.30 en 10.30
uur. Na het spel de gaan
we met zijn allen een
kopje koffie/thee drinken in de kantine.
Heeft u belangstelling,
dan kunt u zich opgeven
bij
Geert tel. 06 - 20 33 89
46
Hessel tel 06 - 11 04 04
97

GROESBEEK. Donderdag 7 juli om
20:00 uur is er weer de kennismaking
met de selectie voor het seizoen 2022 2023. Deze avond vindt plaats in de
kantine aan het Kapittelland.
Gedurende deze avond zal de technische staf en spelers alsmede het voorbereidingsprogramma gepresenteerd
worden aan onze supporters en belangstellende.
Wij hopen jullie allen te zien op donderdag 7 juli om 20:00 uur in ons clubgebouw.

In de Marge
Onwillekeurig voel ik een glimlach op
de lippen komen. Ik sta stil voor het
rode verkeerslicht en op het zebrapad
loopt één van de stoerste jongens uit
mijn lagere schooltijd. Een echte
bonk, die zijn hele beroepsleven in de
vervoerssector heeft gewerkt. Hij is
grijs, maar nog altijd even strak in het
vel. Hij heeft geen aandacht voor mij,
maar wel voor het hondje dat hij aan
de lijn meevoert. Het is een ruwharige
tackel die vrolijk naast de baas mee
huppelt. Waarom glimlach ik nou?
Waarschijnlijk om de verrassende
combinatie van die grove knuisten en
de hoekige gestalte, naast dat kleine
stoere hondje. Het heeft iets vertederends. Aan de overkant gekomen bukt
hij en praat tegen het hondje. De tackel kijkt omhoog en kwispelt. Daarna
trekt hij de riem strak en gaat vol vertrouwen op weg voor een tocht door
de polder. Achter me wordt er ongeduldig geclaxonneerd. Het licht is
groen geworden.
Sagittarius

Nieuws van Switch ‘87
Jubilarissen gehuldigd tijdens buitentoernooi
Op zondagmiddag 12
juni, tijdens het Switch
’87
buitentoernooi,
werden de jubilarissen
van 2020 en 2021
gehuldigd. Door corona kon de huldiging
van de jubilarissen de
afgelopen 2 jaren niet
doorgaan en dit was
een mooie gelegenheid
om onze jubilarissen
alsnog in het zonnetje
te zetten. Annie Basten
was in 2020 al 50 jaar
lid en Truus Langens
40 jaar. De zussen
Dorine Keukens en Brigitte Rutjes
waren beide in 2021 40 jaar lid.
Anita Brandwijk had een mooi woord-

je voor onze jubilarissen en allemaal
ontvingen ze een speldje en een bos
bloemen.

Geslaagde Volleybalfeesten in Millingen aan de Rijn
MILLINGEN. Na twee
toernooi loze jaren kunnen
we terugkijken op een
geslaagd Volleybaltoernooi
van Switch ’87 van 10-12
juni. Zo fijn dat het toernooi weer als vanouds kon
plaatsvinden! Het was heerlijk weer om te volleyballen, zonnetje maar niet té
warm. En na de wedstrijden
lekker samen op het terras,
drankje erbij en op de achtergrond
muziek
van
TJenses en op zondag van
DJ René. Ook de feestavonden
waren
goed
bezocht. Het was beide
avonden gezellig druk. Op
vrijdagavond dansen op de
beat van DJ Nicky Lorenzo
en zaterdag ging iedereen
uit zijn dak met de welbekende band
Anderkovver.
Het verloop van de inschrijvingen leek
dit jaar niet zo hard te gaan als bij het
toernooi van 3 jaar geleden. Vanwege
Corona waren, met name Duitse teams
wat afwachtend om in te schrijven.
Maar uiteindelijk hebben toch 132
teams zich ingeschreven. Op alle
niveaus werd fanatiek gespeeld; aspiranten, recreanten en senioren 6x6 en
3x3. De mini’s waren dit jaar wel wat
minder vertegenwoordigd, maar ook zij
hebben op zaterdag mooie wedstrijden
gespeeld.
Op zondag middag heeft de organisatie
van het Volleybaltoernooi (STAM) Ton
van der Knijff in het zonnetje gezet. Als
dank voor al zijn inspanningen jarenlang voor het Volleybaltoernooi. Hij
mocht een heuse oorkonde in ontvangst

nemen en is benoemd tot ere-voorzitter
van STAM.
Mede dankzij alle vrijwilligers van
Sportvereniging Switch ’87 is dit toernooi zo goed verlopen, hartelijk dank
hiervoor! Van wedstrijdleiding, helpen
achter de bar, broodjes smeren voor het
ontbijt en alles opruimen na afloop van
de wedstrijden; overal was voldoende
vrijwillige hulp voor. Top! Door alle
inspanning van de vrijwilligers kon
dinsdagavond het hele sportpark weer
schoon opgeleverd worden en worden
overgedragen aan Stichting De Hove.
Volgend jaar zal het Volleybaltoernooi
plaatsvinden in het weekend van 2 t/m
4 juni 2023. Voor meer info en foto’s
zie stamvolleybal.com .
Stichting
Millingen

Toernooi

Activiteiten

NN Rivals Run
Debuut uniek hardloopevenement
Twee steden, één finish. Op 3 juli
nemen Arnhem en Nijmegen het tegen
elkaar op tijdens de eerste editie van de
NN Rivals Run. Het team dat als eerste
finisht in Elst zal tot winnaar worden
gekroond. Een nieuw event voor lopers
van elk niveau zolang je maar een band
hebt met Arnhem óf Nijmegen.
Het is nog altijd mogelijk om je aan te
melden tot woensdag 29 juni voor de

NN Rivals Run. Dus ben of ken jij een
hardloper met een hart voor Arnhem of
Nijmegen? Wees er dan snel bij! Je
strijdt gezamenlijk voor de overwinning, en het feit dat de laatste lopers de
race zullen beslissen, maakt dat de NN
Rivals Run geschikt is voor elke type
renner.
Hardlopers kunnen zich nog aanmelden via rivalsrun.nl/aanmelden.
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GFT

DAAR

WINNEN

Gft-afval scheiden
in de zomer!

www.dar.nl/gft

WE MEE!

De zomer is nu echt begonnen! In de zomer kan
het warm worden. Door de hitte kan overlast en
stank ontstaan bij jouw gft-container.
5 tips om overlast en stank bij gft-afval te
voorkomen:
Laat gft-afval uitlekken voordat je het in de
gft-container doet.
Leg een krant of lege eierdoos op de bodem.
Zet de gft-container in de schaduw.
Leg een paar takjes lavendel in je gftcontainer. Dit geeft een lekkere geur en helpt
tegen maden.
Laat de deksel van de gft-container een
beetje openstaan met een stukje hout.

E\/$03(18'2

SALE

Wij hebben
ruimte nodig
voor de nieuwe
collectie!

bis zu

80%
Rabatt

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

www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000
ONDERHOUD

Kunstrijwielvereniging

Fanfarekorps
Ons Genoegen

Extra Bingo
ZATERDAG

2 JULI

Verenigingsgebouw, 20.00 uur

,, Juliana ”
14

VERBOUW AANBOUW

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

BINGO

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

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

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

