sinds 1987

dinsdag 7 juli 2020

D E R OZET

iedere 14 dagen gratis huis-aan-huis

Leuthse kerkorgel verkocht
11 juli afscheid eucharistieviering
LEUTH. Op zaterdag 11 juli is het
kerkorgel in de H. Remigiuskerk in
Leuth voor de laatste keer te beluisteren tijdens de afscheid eucharistieviering. De voorgangers zijn Pastoor Rudo
Franken; diaken Henk Nieuwenhuis;
organist/dirigent Cor van Wageningen.
Het Kyrie; Gloria; Sanctus en Agnus
Dei (Gounod) wordt twee stemmig
gezongen door Chung Ko en Paul Vink.
Als offerandelied wordt het Ave Maria;
en als Communielied het Panis angelicus gezongen.
Het orgel verhuist naar een Rooms
Katholieke kerk in Krakau, Polen.
Hopelijk zal het orgel aldaar op een

goede wijze dienstbaar zijn aan de
liturgie.
Vanwege de verkoop zal de Stichting
Vrienden van het Leuthse Orgel ophouden te bestaan. Het bezit van deze
stichting (€18.801,83) zal worden
geschonken aan een nieuwe stichting
met als doel het bevorderen van muzikale activiteiten, die zo dicht mogeijk
liggen bij erediensten en ander religieus gebruik binnen de bevolkingsgemeenschap van Leuth.

oplage: 25.000

Beeks bruggetje landelijk nieuws
BEEK. Het ‘Geldersch Landschap’ verving onlangs een houten bruggetje in
het Kastanjedal voor een nieuw stalen exemplaar. Beek ‘ging los’ op social
media, de Gelderlander pikte het op en ook Omroep Gelderland maakte een
reportage. En dat laatste werd weer opgemerkt door de redactie van de RTL4-talkshow ‘Beau’, die de beelden vorige week uitzond. De leden van de carnavalsvereniging ‘Occupy’ waren dan ook enigszins verrast zichzelf op landelijke TV terug te zien.

Millingen a/d Rijn, Kekerdom
Erlecom, Leuth, Ooij, Persingen,
Beek, Ubbergen, Berg en Dal,
Nijmegen-oost, Groesbeek,
de Horst, Breedeweg
Heilig Landstichting
Kranenburg, Wyler,
Zyfflich, Keeken, Bimmen
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Bewoners Dennenkamp en
Boersteeg klimmen in de pen
GROESBEEK. Komende donderdag staat het op de agenda van de gemeenteraad:
het plan voor de melkfabriek op de plek van de voormalige kippenfarm en de aanleg van een zonnepark in het Groesbeekse buitengebied nabij de Boersteeg en de
Dennenkamp (achter het terrein van sportpark de Heikant). Omwonenden vrezen
aantasting van het landschap en zeker ook verkeersoverlast op de smalle idyllische
landweggetjes. Ze doen een laatste oproep aan de politiek om deze plannen te
stoppen.
Zie pagina 8 en 9.

Helaas geen Historisch Vervoer
MILLINGEN. Afgelopen weekend zou
het weekend van de 33ste editie
Historisch Vervoer Millingen aan de
Rijn zijn, maar helaas door de coronaregelementen kan dit niet plaatsvinden.
Om de vrijwilligers en sponsoren te
laten zien dat wij ze niet vergeten, hebben wij als organisatie een kleine attentie verzorgd. Dit heeft voor overweldi-

gende reacties gezorgd, waarvoor dank
namens de organisatie Historisch
Vervoer; Roos, Geert, Harrie en Lars
"Ook voor ons, als Historisch Vervoer,
is 2020 een jaar om snel te vergeten.
Eén ding wat we niet willen is dat jullie óns gaan vergeten.
Voor nu: blijf allemaal gezond en héél
graag tot 4 juli 2021."

In Beek is veel commotie ontstaan over
het recent vervangen bruggetje in het
Kastanjedal te Beek. Het karakteristieke houten bruggetje is vervangen voor
een stalen variant en dat past volgens
veel mensen niet bij in de omgeving.
Aan de kant van de Geest zijn ook twee
traptreden vervangen door stalen exemplaren en het gerucht gaat, dat de rest
van de houten treden ook door stalen
treden zullen worden vervangen.
De fractie van “Voor Berg en Dal”
heeft inmiddels raadsvragen gesteld
over deze vernieuwing. Overigens is de
omgeving sterk verwaarloosd en zijn
bijvoorbeeld diverse trapleuningen al
verdwenen of verrot. De organisatie
Geldersch Landschap & Kastelen is
verantwoordelijk voor het gebied.
Vroeger werd het bruggetje en omgeving onderhouden door boswachter

Theo Merkus en door Loet van Sluis uit
Beek. Na het overlijden van Theo
Merkus (2009) is er weinig onderhoud
gepleegd en inmiddels staat ook de
woning, waar zijn weduwe nog lange
tijd gewoond heeft, leeg en de omgeving ziet er onverzorgd uit.
Ingepakt
Leden van de Beekse carnavalsvereniging Occupy hebben dinsdagavond 30
juni, in de stijl van Christo, het stalen
bruggetje met pakpapier ingepakt. Dit
deden ze als ludiek protest tegen de
omstreden vervanging van de houten
brug. Aan beide zijden zijn bordjes
geplaatst met de tekst: ‘Vaak is het om
het even zei Christo bij leven. Soms
treft lelijkheid ons geduld en dient het
gedrocht worden omhuld…’
Foto’s: Henk Baron

De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 21 juli
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 17 juli.
Vervolg colofon: zie pagina 3

024 - 397 5052
“Daar hadden we zelf
nooit aan gedacht . . .”

Een aantal leden van CV Occupy op het bruggetje

Afscheid van marktmeester
Stef van de Pol
Beeks bruggetje
vervangen door staal

Een brug te ver

GROESBEEK. Marktmeester Stef van de Pol overhandigt de sleutel van de markt
aan zijn opvolgster Sandra Bakker terwijl Henk Achterhuis (voorzitter van de
Centrale Vereniging voor de Ambulante handel) toekijkt.
Meer info op de gemeentepagina.
Foto: Henk Baron

Reactie Geldersch Landschap
Inmiddels heeft GLK op haar website
laten weten de stalen brugleuning weer
te vervangen door een houten. Het stalen brugdek blijft gehandhaafd voor de
veiligheid van de wandelaars.
(Onbehandeld staal wordt niet glad, nat
hout wordt dat wel.)
De keuze die GLK maakte voor staal en
beton tijdens de renovatie van het
Kastanjedal (rondom de kabouterboom
en de bron) is dat het op den duur op zal
gaan in het landschap, aangezien onbehandeld staal een roestige bruine kleur
krijgt, en natuurlijk omdat de levensduur veel langer is dan van hout.
Wat betreft de traptreden: de twee stalen treden blijven nu liggen, verdwenen
treden zullen door hout vervangen worden: “Over een tijdje zullen we de situatie ter plekke gaan afwegen: hoe verhouden de oude houten, de nieuwe houten en de stalen traptreden zich tot
elkaar op de aspecten veiligheid,
opgaan in de omgeving, uitstraling van
het Kastanjedal en onderhoud? Vanuit
daar wordt een nieuwe afweging
gemaakt: vervangen voor staal of toch
handhaven van hout.” aldus GLK.

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02

De Rozet
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GEOPEND Elke maandag, donderdag, vrijdag
en zaterdag van 10 tot 16 uur
Laatste zondag van de maand van 12 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
www.vblkozijnen.nl

SCHUTTERSGENOOTSCHAP O.E.V.
Heerbaan 190

Millingen aan de Rijn

BINGO

Stalhouderij

Kasteelsche Hof

vrijdag 17 juli

Huifkartochten / Trouwvervoer / Ponyrijden
Specialistische dagbesteding en
individuele begeleiding

aanvang 20.00 uur

Hezelstraat 26a, 6576 JN Ooij
Telefoon 024-663 1272
www.kasteelschehof.nl
info@kasteelschehof.nl

Prijzengeld €1.125,=
Hoofdprijs
€ 250,=

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

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

INFRA & MILIEU

HUUR BIJ ONS
EEN CONTAINER!

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

PROCESSIERUPS BESTRIJDEN
SNEL EN EFFECTIEF!

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

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

www.vanraaijtuinen.nl

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

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

kijk voor actualiteit op
www.kaaijadvocaten.nl
tel. 024-3245937
Wijkverpleging ZZG zorggroep
Onze kleinschalige teams wijkverpleging
bieden zorg thuis. Vertrouwde gezichten voor
dagelijkse verzorging, verpleegkundige- en
medische zorg, advies en voorlichting, zorg
bij laatste levensfase. T 024 – 366 57 77,
www.zzgzorggroep.nl.
ZZG zorggroep ook voor beschermd wonen
en herstelzorg voor ouderen.
STERKER SOCIAAL WERK
Voor gratis hulp, informatie en advies. Tel.
088 - 00 11 333. Ma. t/m vrij. van 09.00 17.00 uur. www.sterker.nl
MANTELZORG BERG EN DAL
Tel.06-13 85 91 06
info@mantelzorgbergendal.nl
www.mantelzorgbergendal.nl
SENSOOR: 0900-0767. www.sensoor.nl
Altijd tijd voor een gesprek.
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 - 5472 4255
E: info@wmoadviesgroepbergendal.nl
W: www.wmoadviesgroepbergendal.nl

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222
Thuiszorg Gasthuis Sint Jan de Deo
Aanmelding en informatie over verpleging,
verzorging en begeleiding thuis via Servicetelefoon van het Gasthuis, telefoon 0481-43
30 35 (tussen 9.00 en 15.00 uur).
Dagbesteding en dagopvang Gasthuis
Sint Jan de Deo
Inlichtingen via Servicetelefoon van het
Gasthuis, telefoon 0481-43 30 35 (tussen
9.00 en 15.00 uur).
Gasthuis Millingen, St. Willibrordstraat 1
telefoon 0481-431644,
info@gasthuismillingen.nl
www.gasthuismillingen.nl
Ouderenadviseurs Millingen aan de Rijn:
Ida Jansen: 0481-431955

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: wo
13.30-15.30 uur; zat. 11-13 uur
Millingen:
Kinderopvang Humanitas, 't Gengske 5
6566 WB Millingen aan de Rijn
1. Kinderdagverblijf De Kinderkorf
t. 0481-433.859, 07:30-18.30 uur
2. Buitenschoolse Opvang Op Stelten
t. 0481-454.086. Vóór en ná school en
tijdens vakanties, 07.30 - 18.30 uur
3. Peuteropvang Engel en Bengel
t. 0481-711.110, ma-vrij 08.30-12.00 uur
Voor informatie: Regiokantoor WestGelderland, 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, vr: 14-18u
di: 9.30-18 u, 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:
MILLINGEN A/D RIJN
-17.7. 19u. bingo OEV, zaal OEV
LEUTH
-11.7. 16 + 19u. afscheidsmis, kerk
-12.7., 14.30u. Formule 1, Vriendenkring
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-11+12.7. Verstegen en Linssen
GROESBEEK
-iedere vrijdag 14-16u. openstelling
prot.kerk met expo Jouk Boon

Reageren op
www.derozet.nl
Het is mogelijk om ook rechtstreeks te
reageren op zaken uit de krant via onze
website www.derozet.nl. Druk op de
knop “Geef uw mening” en laat uw
mening achter... Wees welkom.

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
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COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533 F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com
De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: v. Raay Diervoeders
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

Onze ouderen in coronatijd
Veel ouderen in sommige verzorgingshuizen
zitten nu apart in quarantaine.
Wat liefdeloos worden ze behandeld
door onze maatschappij zonder enige
gêne.
Veel van deze hoogbejaarden die opgesloten zitten!
Ik las de trieste mensonterende verhalen.
Waar kunnen zij . . . zij kunnen dat niet
hun rechten nu toch halen?
Ze zitten alleen, soms ook nog dement
in volslagen eenzaamheid.
Geen familie- of vriendenbezoekjes
meer,
zijn hun levenszin meer dan kwijt.
Wat is het erbarmelijk
dat dit bestaat . . . !
Dat het hier in ons Nederland
er zo aan toe gaat!
Het is zo onvoorstelbaar wreed
en volstrekt liefdeloos.
Zij hebben niets misdaan.
Worden hierdoor grenzeloos sprakeloos.
Wie . . . oh wie
verlost ze uit hun lijden?
Wat voel ik voor hun
toch intens medelijden.
Er wordt maar over hun lot beslist
en alles voor hun bepaald.
Weet wel dat daarbij alle mogelijke
liefde
en respect vaak voor hun faalt.
Ik las in de krant hun aangrijpende verhalen
en werd er zo door geraakt.
Zij lijden vaak in alle eenzaamheid
worden geestelijk afgemaakt!
Terwijl hun levensenergie
hard achteruit holt,

wordt hun welverdiende `oude dag`
compleet verknold!
Hun kreten om hulp worden
niet gehoord, de grond in geboord.
Hun smeken om bezoek van hun dierbaren
niet gehoord. `t Is toch helemaal
gestoord!
Het leven van veel van onze ouderen
Is door de corona inktzwart gekleurd.
Wat is het toch vreselijk dat dit
zomaar kan, mag en gebeurt!
Verplaats je toch `ns in hun
of . . . misschien word jij eens ook zo
oud.
Dat er dan van alles met je tegen je zin
gebeurt
en dat dan bijna geen mens dat
berouwd!
Dat je opgesloten wordt voor langere
tijd
en die je liefhebt niet meer mag zien!
Als nu dat allemaal niet verandert,
overkomt `t jou ook later misschien.
`t Is voor veel ouderen nu geen leven
meer.
Hun leven werd een hel!
Daarom dit gedicht voor hen.
vol medelevend mededogen luid ik de
noodbel!
Want het is van het grootste belang
dat heel Nederland het weet:
“Er is in veel van onze verzorgingshuizen veel . . .
te veel sores en intens veel schrijnend
leed.”
Lang zal ze leven, lang zal ze leven,
lang zal ie leven in de gloria.
In de gloria . . . in de gloria!
Hieperde hiep hiep . . . hoera!
Met heel veel sterkte en hartelijke
groet, Marijke Raaijmakers

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

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

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

Oorverdovende
herrie,
racende
en
groepen
motorrijders spuugzat?
Ooijpolder, heuvels, stuwwal weer leefbaar? Reageer
(ook anoniem) op: stopuitlaatherriemotorrijders@gm
ail.com voor actie door
B&W, gemeenteraad en
politie voor maatregelen en
handhaving!
Gezocht: huishoudelijke
hulp in Kranenburg voor 3
uur in de week. Tel. 00492826-916117 of 0031-622463568
Ik wil iedereen hartelijk
bedanken voor de kaarten,
bloemen
en
attenties.
Geweldig, dank je wel,
groetjes, Ria Post-Rutten
Actie tuinverzorging €15,p/u. 06-85650752

Gevr. Sloopbrommers,
sloopfietsen, oud ijzer, enz.
Tel.: 024-3779474
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

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

Rozetjes
Te huur: opslagruimte van
± 5 bij 22 m. Inlichtingen:
06-22445444.
Huurprijs
€200,- per maand

3,00

6,00

Dankbetuiging overlijden
Afscheid Maurice Seegers
Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

De waardering als mens dat zovelen geraakt
zijn door het plotseling overlijden van onze
lieve zoon en fantastische vader heeft ons
allen diep geraakt. Wij als ouders zijn
erachter gekomen hoe belangrijk vrienden
zijn. Zonder hun hulp waren wij er niet
uitgekomen. Ook bedankt voor de ontelbare
kaarten, bloemen en steunbetuigingen.
Cor & Joke Seegers - Engelen
Judith & Berry

Als u plannen
hebt om te gaan bbq'en
denk dan eens aan ons
b b q p a k ke t vo o r
4 p e rs o n e n c o m p l e e t ,
vlees salades sauzen en stokbrood
5 0 € g ra t i s t h u i s b e zo rg d .

De Rozet
voor al uw familieberichten

Dankbetuiging
Een onschuldig onderzoekje eindigt in een
verblijf van 4 weken ziekenhuis, 3 weken
ZZG Herstelcentrum en langdurig herstel
thuis. Alle bezoekjes, kaarten en appjes, die
ik van jullie gekregen heb, hebben het
herstel bevorderd en mij goed gedaan.

HUBERTUSHAL

Hartelijk dank voor alle deze
steunbetuigingen in welke vorm ook.

SPORT EN RECREATIE

Ger Vink-Heijmink

is de hele
zomer open
voor tennis, squash
en badminton

Tel: 06 - 5120 2977

Reserveren gewenst!
024-6841234

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen bedanken voor
de belangstelling en het medeleven tijdens
het overlijden van onze lieve, zorgzame
moeder en trotse oma

Grada Cillissen – van Haaren

Rijksstraatweg 223, Beek-Ubbergen

www.hubertushal.nl

De kaarten, bloemen en lieve woorden
waren voor ons een grote steun in deze
moeilijke tijd.

UW opticien
• Brillen • contactlenzen
• zonnebrillen • hoortoestellen

Peter & Mieke
Marja & Henri
José & Ben
Carla & Ronny

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

en (achter) kleinkinderen

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Millingen aan de Rijn, 31 mei 2020

Aangeboden: Klussen voor
stucwerk, spachtelputz,
schilderwerk en sauswerk
voor redelijke prijzen.
Tel.: 06 - 52 44 75 07

Wij ontvingen het droevige bericht dat op
22 mei jl. op 60-jarige leeftijd is overleden,
onze oud medewerker

Wij regelen de vergoeding
bij uw zorgverzekeraar!
Heerbaan 132b - Millingen a/d Rijn - tel. 0481-769113
info@mol-optiek.nl - www.mol-optiek.nl

Sidone Korse & Eveline de Lange

Arno's Haarmode

Theo Kaal

Tel. 0481-433407

Exclusief
uw flyer
of folder mee
in de volgende
Rozet?

Wij wensen zijn nabestaanden
veel sterkte toe.
Directie en medewerkers
Aannemersbedrijf P.Kaal B.V.
Groesbeek
Groesbeek, Juni 2020.

Nu ook in
Groesbeek
Mail dan naar:
bezorgdienstderozet@gmail.com

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

of bel 06-23502075

Meijer en ten Hove Uitvaartverzorgers
Crumpsestraat 8
6566CV Millingen aan de Rijn

06-34045001 0481-358663
www.uitvaartmillingen.nl

NATUURSTEENBEDRIJF

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

ZAKELIJK
(Advertorial)

Een nieuwe multifunctionele
loods voor Daamen in Kekerdom
Aan de Duffeltdijk in Kekerdom is Daamen gestart met de bouw van een
nieuwe loods. De oude loods is bijna volledig verdwenen en de beginselen
van de nieuwe loods beginnen langzaam vorm te krijgen.
Duurzaam en multifunctioneel
Deze loods vervangt de oude loods
die jarenlang dienst deed als opslag,
onderdak, werkplaats en tevens de
plek waar eind vorig jaar nog de
Oogstbarbecue werd georganiseerd.
De nieuwe loods zal minstens evenveel nut hebben als de oude, aangevuld met honderden zonnepanelen en
duurzame bouwmaterialen waarmee
ook aan duurzaamheid wordt
gedacht.

zijn van mening dat als er nog zoveel
dakoppervlak beschikbaar is je deze
vooral eerst moet benutten boven het
gebruiken van landbouwbouwgrond
voor het opwekken van duurzame
energie. Wij hopen dan ook dat benodigde materialen op tijd geleverd
kunnen worden zodat we de SDE+
subsidie ten volle kunnen benutten.
Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen aan een duurzame toekomst,
dus wij ook!”

De zonnepanelen zullen overigens
niet alleen de loods voorzien van
energie. De energieopbrengst zal
deels ook worden terug geleverd aan
het net waardoor de opbrengst van
groene energie voor de hele regio
beschikbaar is.

Meer weten?
Wil je meer weten over de loods of
over de bestemming ervan? Stuur je
vraag naar info@daamen.nu of bel
naar 0481-431238. Volg daarnaast
ook de social mediakanalen van
Daamen (Facebook en Instagram)
Daar houden we alle volgers doorlopend op de hoogte van alle vorderingen en ontwikkelingen.

“Wij willen als bedrijf zoveel mogelijk bijdragen aan duurzaamheid. Wij
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“Le Platane”, een nieuw vakantiehuis/groepsaccommodatie aan
de Rijksstraatweg 183 in Beek!
Wij zijn Marcel en Mireille Sleutjes,
zelf woonachtig met onze drie kinderen en twee labradors in Ubbergen.
Onze droom was altijd al om zelf een
vakantieverblijf in een natuurlijke
omgeving te starten. In december
2018 hebben we dit pand gekocht, het
was vervallen en nauwelijks zichtbaar
vanaf de straat. Na 1,5 jaar verbouwen, de vier buitenmuren hebben we
laten staan en de rest is volledig
gerenoveerd, is “Le Platane” helemaal klaar voor de verhuur. We willen
onze gasten graag een fijn verblijf
bieden in deze fantastisch mooie
omgeving waarin tal van outdoor
mogelijkheden zijn. Na een actieve
dag is een drankje en hapje op een

terras hier in Beek natuurlijk ook een
bijzonder fijne ontspanning! We
hopen dat dit een mooie waardevolle
toevoeging zal zijn voor deze omgeving. Ben je nieuwsgierig of heb je
vragen , zie www.leplatane.nl

En ik wil dan ook iedereen bedanken voor alle gezelligheid
en het vertrouwen. Maar bovenal ben ik blij dat Mirjam en
Patries onze mooie winkel samen voortzetten!
Lieve groetjes Frederieke
Vol vertrouwen en enthousiasme blijven wij de bloemetjes
buiten en staan wij zoals altijd nog steeds voor u klaar.
We hopen u snel weer te mogen begroeten.
Lieve groetjes Mirjam en Patries

“Blokhut” Groesbeek wordt gesloopt
volgde de kap van bomen en struiken en werd de bodem
onderzocht op archeologische waarde. Voor zover bekend
werden geen belangrijke vondsten gedaan. Daarmee kreeg
de sloop groen licht.

GROESBEEK. Tussen de tandartspraktijk en het appartementencomplex aan de Spoorlaan bevindt zich een met
klimop overwoekerd gebouw dat bekend staat als
“Blokhut D’n Langen Dijk”. Vanwege de centrumplannen van de gemeente zal het pand binnenkort worden
gesloopt. De grond is aangekocht door aannemersbedrijf
Kaal voor de bouw van woningen.

Geschiedenis
De Blokhut, vernoemd naar kapelaan van Dijk, kende door
de jaren heen verschillende gebruikers. Na de scouting in de
jaren ’70 werden in het gebouw evenementen georganiseerd
voor jongeren. Vele grote artiesten als Herman Brood, Doe
Maar, Dizzy Mans Band, Livin’ Blues en anderen vonden er
een eerste podium. In de weekenden draaiden verschillende
discotheken hun platen. Het uitgaansleven in Groesbeek
bloeide als nooit tevoren. Vanaf de jaren ’90 vestigden zich
er andere organisaties zoals o.a. een dagverblijf voor asielzoekers (geregeld door Angela Groothuizen middels haar
programma “De Uitdaging”), een peuterspeelzaal en kindervakantiewerk. Uiteindelijk raakte het gebouw in verval.
Afscheid
De laatste 10 jaar was de Blokhut het atelier van Groesbeeks
kunstenaar Pieter van Eck, wiens werk o.a. in de hal van het
gemeentehuis hangt. Van Eck: “Ik ben de gemeente Berg en
Dal zeer dankbaar dat ik gebruik heb mogen maken van deze
ruimte waar ik overigens ook als jongere goede herinneringen aan heb. Spijtig dat deze bijzondere plek verdwijnt. Ik
ben overigens nog op zoek naar een nieuwe werkplaats”.
Deze maand levert hij zijn sleutels in en zal de Blokhut
definitief haar deuren sluiten.

(advertorial)

De Wolfsberg terras Vierdaagse
GROESBEEK. Tijdens de week van de
Vierdaagse haalt hotel-restaurant De
Wolfsberg een viertal Nederlandse
topartiesten naar Groesbeek voor een
exclusief concept. Onder de naam ‘De
Wolfsberg Terras Vierdaagse – Live
muziek in de tuin’ kun jij tijdens een
culinaire belevenis deze artiesten van
heel dichtbij live zien spelen.
Vier dagen lang speelt een handjevol
van de beste zangers en zangeressen
van Nederlandse bodem een live-set
voor een select gezelschap. Van dinsdag 21 juli tot en met vrijdag 24 juli
kun je in de ruim opgezette terrastuin
van het hotel-restaurant muzikaal lunchen, dineren of borrelen. In een knus-

se setting op de mooiste plek van
Groesbeek word je niet alleen getrakteerd op een door de chef samengesteld
arrangement, maar ook op een persoonlijk miniconcert van één van de vier
artiesten. Ter omlijsting van het programma verzorgt de populaire band
The Originals (bekend van o.a. Radio
538) een extra shot live muziek. Deze
mannen spelen op verzoek alles wat je
maar wilt horen. Met hun act behoren
ze tot de beste coverbands van
Nederland.
Iedere dag speelt één van de muzikanten tijdens twee tijd-slots in de tuin van
De Wolfsberg: zowel in de middag als
in de avond. Dus aan de bezoeker de

Ruimte beschikbaar Kulturhus Beek

VETOS Müskens geeft prijzen weg
GROESBEEK. In de VETOS voorjaarskrant van afgelopen mei, verzonden door Autobedrijf Müskens, heeft
een woordzoeker gestaan waarvan de
juiste oplossing kans gaf op een dinerbon.
Autobedrijf Müskens dankt eenieder
hartelijk voor het massaal insturen van
de goede antwoorden. Uit de maar
liefst honderden juiste inzendingen zijn
de onderstaande drie prijswinnaars
geloot:
• Dinerbon € 60,00
Fam. Jacobs- de Haardt uit Mook
• Dinerbon € 45,00
Fam. Kersten uit Groesbeek
• Dinerbon € 20,00
Fam. Van de Broeke uit Groesbeek

Op zaterdag 4 juli heeft de prijsuitreiking plaats gevonden in de showroom
van
Autobedrijf
Müskens
te
Groesbeek. Jacques Müskens overhandigde de dinerbon inclusief bloemen
aan de drie gelukkige prijswinnaars.
VETOS Autobedrijf Müskens, gespecialiseerd in Toyota.
Bent u nieuwsgierig naar ons huidige
aanbod occasions? Kom langs in onze
showroom of bekijk de modellen
online op: www.muskens.nl
Wilt u voortaan op de hoogte gehouden
worden van de leuke winacties van
Autobedrijf Müskens? Meld u online
aan voor onze nieuwsbrief!

De Rozet

Wissel van de wacht bij Semperflorens
BEEK. Na 13 fijne jaren samen met Mirjam de winkel te
hebben gehad heb ik besloten het roer om te gooien en mijn
hart te volgen door de zorg in te gaan. Op 1 september geef
ik spreekwoordelijk mijn snoeischaar door aan Patries die al
4 jaar bij ons werkt.
Zaterdag 29 augustus is mijn laatste officiële werkdag. Ik
zou het leuk vinden om jullie nog te zien!
Terugblikkend op 13 jaar ondernemerschap in Beek ben ik
heel dankbaar en trots op wat we tot nu toe bereikt hebben.

Onderzoek
In 2019 vond een verplicht flora- en faunaonderzoek plaats
in het toen nog wild stukje natuur achter het gebouw waarbij
echter geen beschermde soorten werden gevonden. Daarna
(Advertorial)
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BEEK. Ook meer ruimte nodig door
de 1,5 meter?
Wij hebben een enorme ruimte
beschikbaar waar u tijdelijk met veel
mensen op 1,5 meter aan de slag kunt.
Of het nu gaat om cursussen, dansen of
kantoorruimte. De voormalige biblio-

theekruimte op de 1e verdieping van
het Kulturhus is nog vrij. Het is een
mooie ruimte met veel daglicht van
zo´n 400 m2. Natuurlijk zoeken wij op
de eerste plaats een vaste huurder voor
de lange termijn. Maar op de korte termijn kunnen aan anderen er tijdelijk
hun voordeel mee doen, zolang corona
ons parten speelt. Heb je interesse of
wil je onderzoeken wat er mogelijk is,
neem dan contact op met Liny
Toenders (0621590920). Het Kulturhus
is een multifunctioneel gebouw met
veel professionele organisaties in huis,
goede horeca en een heerlijk terras.
Kinderopvang is in het gebouw aanwezig.

keuze. Lunchen in de zomerzon of een
relaxt zomeravonddiner. Maar een
drankje met een borrelbox kan natuurlijk ook.
Het is mogelijk om een tafeltje te reserveren voor 2, 4 of 6 personen met een
lunch-, diner- of borrelarrangement.
Ga voor het programma en tickets naar:
www.dewolfsberg.nl/terrasvierdaagse

Vakantieactiviteit
Chi Neng Qigong
GROESBEEK. Samen ontspannen
en met aandacht bewegen.
In de maanden juli en augustus iedere
donderdag van 11-12u op het veldje
van de boswachter in Groesbeek, op de
hoogte van Ds.J.A.Visscherlaan 2.
(waar het bordje natuurkampeerterrein
staat ga je links af om te parkeren en
voor je zie je een groot veld met rechts
een groep rode beuken)
Deelname is € 5 per keer. Aanmelden
vooraf is niet nodig. Trek makkelijk zittende kleding aan en neem evt. een
flesje water mee.
Alleen doorgang bij droog weer.
Uitgebreide info over Chi Neng Qigong
op de website www.chineng.nl.
Ook wij houden ons aan de
Coronaregels van de overheid!
Buiten samen bewegen en meteen werken aan je immuunsysteem.
Tot ziens, Marianne Zaat, Chi Neng
Qigong instructeur

Zeven Zinderende Zomerweken in Berg en Dal
Berg en Dal Bruist: Gevarieerd programma voor thuisblijvers en toeristen
Deze zomer bieden GlanZrijk Events, de Stichting Toerisme
& Recreatie Berg en Dal (STER) en de centrumondernemers
in Groesbeek samen een bruisend programma voor thuisblijvers en toeristen. Het activiteitenprogramma is speciaal
gericht op regiobewoners en vakantiegangers die deze zomer
de gemeente Berg en Dal bezoeken. Gedurende zeven
weken, van maandag 13 juli t/m zondag 30 augustus, wordt
een divers programma aangeboden onder de naam “Zeven
Zinderende Zomerweken”.
Alle activiteiten zijn georganiseerd rondom verschillende
thema’s: muziek, sport & spel, eten & drinken en ontdekken.
Denk hierbij aan step- en wandeltochten, bootcamp- en fietsclinics, wijn- en bierproeverijen, muziek op zaterdagen op de
terrassen in Groesbeek of een “Lazy Sunday afternoon” in de
wijngaard, dineren op een unieke locatie, een bezoek aan het
boerenlandstrand of de Zomerkriebels in Orientalis. Binnen
ieder thema zijn verschillende activiteiten uitgewerkt voor
jong en oud. Om de activiteiten veilig en volgens de RIVMrichtlijnen te organiseren is vooraf reserveren (meestal) verplicht.
De verwachting is dat veel Nederlanders dit jaar vakantie in

eigen land zullen doorbrengen. Het Rijk van Nijmegen, de
STER en gemeente Berg en Dal hebben hierop aangehaakt
met de regiocampagne “Ons Binnenste Buitenland”,
#MooiDichtbij. Het advies is om deze zomer de ruimte van
onze regio op te zoeken.
Wethouder Sylvia Fleuren: “Veel mensen zijn er weer aan
toe erop uit te kunnen gaan. Het idee voor Zeven Zinderende
Zomerweken lag al even bij mij op de plank. Het is prachtig
dat juist nu in deze bijzondere tijd, de STER en Glanzrijk
Events de handschoen oppakken. Met een gevarieerd programma, verspreid over onze gemeente, zullen veel inwoners
en bezoekers op een veilige manier kunnen genieten van een
mooie zomer in onze ruime gemeente”.
De Zeven Zinderende Zomerweken worden mede mogelijk
gemaakt door bijdragen van de gemeente Berg en Dal, de
STER en de ondernemers in Berg en Dal.
Ga voor informatie, reserveringen en ticketverkoop
vanaf 6 juli 2020 naar www.bergendalbruist.nl.
Gedurende de zomer wordt het programma verder uitgebreid. Houd daarom de site goed in de gaten.
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Brocante am Kloster-Graefenthal
GOCH. Op 11 juli en 12 juli 2020 presenteert
Heerenlanden
Events
'Brocante am Kloster-Graefenthal',
coronaproof.
Ruim 30 deelnemers zullen dit prachtige landgoed, omtoveren tot een unieke
en sfeervolle Brocante wereld. Je vind
de mooiste schatten en vondsten uit o.a.
België, Frankrijk en Engeland, van
stoer tot industrieel en van sober tot
romantisch. Kom snuffelen en struinen
tussen de mooiste schatten en vondsten
en geniet op het gezellige terras van
Kloster Graefenthal van verse koffie,
lunch en diverse lekkernijen.
Openingstijden:
zaterdag 11 juli: 10:30-16:30
zondag 12 juli: 10:30-16:30
Entree: € 4,00

Kinderen tot 12 jaar gratis.
Parkeren gratis
Klooster Graefenthal is een authentiek
middeleeuws landgoed met een prachtig klooster.
Klooster Graefenthal is een prachtig
gerestaureerd 13de-eeuws klooster in
de gemeente Goch, ongeveer 5 km van
de Nederlandse grens en aan een mooi
meer in het "Reichswald"
Omdat het klooster binnen een netwerk
van fietspaden en wandelpaden ligt is
het een leuke bestemming voor een
weekendje fietsen of wandelen langs de
grens.
Graag tot ziens.
http://www.heerenlandenevents.nl

Expositie Kerkje van Persingen
Paul Verstegen (schilderijen) en Wilfrie
Linssen (brons), beide lid van de Kunst
Kolonie Plasmolen, exposeren op 11 en
12 juli samen in “Het kerkje van
Persingen”.

Binnen het werk van Paul Verstegen is
het uitgangspunt de abstractie te onderzoeken puur op kleur, verfbehandeling
compositie en kwaststreek. Binnen zijn
werk laat hij het process onderdeel
worden van het product en laat daarbij
ruimte voor associatie en laat zich hierbij leiden door wat spontaan ontstaat.
Paul presenteert recent werk wat voortgekomen is vanuit diverse studies over
röntgenfoto’s CTscans etc.
“De vele vormen, lijnen die hierin te
ontdekken zijn vind ik fascinerend. De
organische tot meer strakke lijnen en de
transparantie lijken een eigen beeldtaal
te bezitten, waardoor iedere foto een

eigen identiteit heeft”. Dit inspireerde
hem om deze beeldtaal te gaan onderzoeken.
www.paulverstegen.eu
Wilfrie exposeert sinds 1988 in vele
gerenommeerde galeries en beeldentuinen. Naast haar vrije werk ontwerpt zij
ook in opdracht voor bedrijven, overheden en particulieren. De inspiratie voor
haar werk vindt ze in de thema’s: mens,
dier en mythologie.
“Ieder beeld is voor mij weer een uitdaging, niet alleen creatief-maar ook
technisch gezien. Een spannende zoektocht naar de wijze waarop ik de kern
en ziel van het ontwerp het best kan
treffen”.
Haar recente beelden
kenmerken zich door
de bijzondere structuur, de huid van het
beeld. Het resultaat
van een lange zoektocht en tegelijkertijd
het begin van een
nieuwe richting in
haar werk. Technisch
gezien zijn het moeilijk te gieten beelden. Een ware uitdaging voor de bronsgieterij.
www.wilfrielinssen.nl
U bent van harte welkom:
Zaterdag 11 en zondag 12 juli 2020
10.30-17.00uur
Persingsestraat 9-5, 6575 Persingen

O.E.V.-bingo op 1,5 meter
MILLINGEN. We gaan weer beginnen!! Heeft u de Bingo ook gemist??
Dan hebben we goed nieuws. De herstart van de maandelijkse bingo bij
O.E.V. is op vrijdag 17 juli a.s.in de
Dreuge tent aan de Heerbaan.
Uiteraard met het vertrouwde concept
máár met inachtneming van de
R.I.V.M. maatregelen. We hebben de
zaal ingericht om te zitten op 1.5 meter.
Ook op deze avond geldt dat als u verkouden bent of koorts heeft u thuis

Spirituele buitenbeurs bij Erica in Berg en Dal
BERG en DAL. Op zondag 5 juli werd
de eerste spirituele buitenbeurs na
lange tijd weer georganiseerd door
“Zielsgelukkig” op het prachtige buitenterrein van hotel Erica.
Het bood een gezellig aanblik de talloze tentjes met standhouders, een roofvogelshow, terras, live muziek, drumcirkels en alles wat je zou verwachten
op een spirituele beurs.
Ondanks het slechte weer kwamen de
bezoekers massaal op dit eerste evenement af.
Op zondag 13 september zal er zowel
binnen als buiten weer een spirituele
beurs bij hotel Erica worden georganiseerd.
De entree is gratis.
Foto: Henk Baron

moet blijven. ( gezondheid gaat boven
alles)
Het prijzenpakket bedraagt als vanouds
€ 1125,00 en er zijn weer aantrekkelijke tussenrondeprijzen. Er is eindelijk
na al die weken weer iets te winnen.
Voor een hapje en een drankje wordt
ook gezorgd. Wij wensen u een gezellige avond.
De zaal is open om 19.00 uur. Kom op
tijd, want vol = vol.
Bingocommissie O.E.V.

Dé Herinnering
Juist in de zomer is het zo mooi in ons eigen Duffelt-gebied! Hetty Thijssen
schreef ‘Dé Herinnering’, over de Duffelt in de vroege jaren 70, waarin ze vertelt
over een tastbare herinnering, nét over de grensovergang bij Wassenberg. Lees het
online op www.met-het.nl of lees het in het Tijdschrift van de Heemkundekring, te
verkrijgen in het Informationszentrum in Keeken.

Veelbelovend talent van Euregio
Studenten Muziekfestival
OTTERSUM. Het Euregio Rijn-Waal
Studenten Muziekfestival presenteert
ook dit jaar weer veelbelovend klassiek
pianotalent in de kapel van klooster
Roepaen. De concerten beginnen allemaal om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Je dient van te voren wel een
plekje te reserveren via info@roepaen.com.
Dinsdag 21 juli: Clara Strobel (2002)
speelt Beethoven

Opening Tentoonstelling
Protestantse Kerk Groesbeek
GROESBEEK. Vrijdag 3 juli is in de
Protestantse Kerk aan de Kerkstraat
18 in Groesbeek-Centrum de tentoonstelling geopend van de
Limburgse schilder Jouk Boon. De
expositie is iedere vrijdagmiddag van
14.00-16.00 uur te zien tot en met de
Monumentendagen op 12 en 13 september.
Jouk Boon werkt met diverse technieken, zoals potlood en pastelkrijt, maar
vooral met acrylverf. Veel van zijn
schilderijen hebben een religieuze thematiek, hij houdt zich kritisch positief
bezig met het christelijk geloof. Er zal
een deel van zijn kruisweg te zien zijn
naast ander werk.
De expositie maakt deel uit van de
zomeropenstelling van de Protestantse
Kerk in Groesbeek. In de zomermaanden is de kerk naast de wekelijkse diensten op zondagmorgen om 10.00 uur
ieder vrijdagmiddag geopend van
14.00-16.00 uur. Iedereen is welkom:
om te genieten van de lichte ruimte in

Wat doen waterstanden met het landschap?
Niki Murphy in Telpost Millingen
MILLINGEN. Niki Murphy uit Rotterdam werkte in Telpost
Millingen aan het project waterstanden. In het weekend van
18 – 19 september kunnen we haar nieuwe werk zien op een
expositie tijdens het 3-oeverfestival. De Telpost blijft tijdens
de werkperiodes gesloten voor publiek. We vroegen aan Niki
om haar ervaringen van haar tijd in Millingen te beschrijven
voor de Rozetlezers.
Over het hoogwater van 1995 werd ik door mijn moeder (in
Breda) opgebeld. Ik woonde toendertijd ten noorden van
Londen. Dat er nu wel echt iets aan de hand was in
Nederland. Het voelde ver weg.
Vorig jaar november stond ik onverwacht in een overstroomd
Venetië, en beleefde het toen wél echt van dichtbij. Het
begrip 'Waterstanden' werd voelbaar. Twee keer per etmaal
loeiden de sirenes om het hoogtij aan te kondigen en werd de
stad doodstil.
Ik woon en werk in Rotterdam en op de vliering ligt een
opblaasbaar bootje. Dit is een risicogebied, als de dijken
breken. Een aantal jaren terug adviseerde de burgemeester
van Rotterdam zijn burgers om een reddingsbootje in huis te
hebben.
In de Telpost zocht en vond ik sporen van de landschappelijke verandering na 1995. Wat doen de waterstanden met het
landschap? De geul,- en kwelkoppen in de Millingerwaard
doken op in de tekeningen die ik tijdens mijn verblijf in de
Telpost maakte. Terug in het atelier ga ik verder met de plattegronden van de omgeving en de vormen van de rivier, en
hoe deze onder dreiging van hoogwater in elkaar over kun-

Woensdag 22 juli: Daan Oostdam
(1997) brengt een programma met werken van Scarlatti, Chopin, Brahms en
Rachmaninoff
Dinsdag 28 juli: Edvin Švaikovski
speelt werken van Mozart, Schubert,
Scriabin en Schumann
Woensdag
29
juli:
Daniël
Vissers (1998) en Peiyun Xue (1991)
spelen stukken van onder andere
Mozart, Brahms, Poulenc en Scriabin

nen gaan.
De sleutel van de Telpost is nu in het bezit van Marcel Blom
uit Nijmegen.
Voor meer informatie: zie www.kunstinmillingen.nl

de kerk, voor een goed gesprek, om een
kaarsje aan te steken, om te luisteren
naar muziek, om de expositie te bekijken, om meer te weten te komen van de
geschiedenis van één van de oudste
gebouwen in Groesbeek en om even te
lopen over het mooie kerkhof naast de
kerk met bijzondere graven.

Column
Snelweg
Ik lees een stukje over Piekeren. Als je
teveel piekert, moet je een Piekerplek
zoeken en een Piekermoment. Dat
laatste, het liefst s’morgens na de koffie. Dan schrijf je het van je af in bijv.
een dagboek. Piekeren s’nachts is niet
slim, want dan slaapt het orgaan dat
analyseert en beredeneert, de prefrontale cortex. Pas in de ochtend, tijdens
de REM slaap wordt er aan de problemen gewerkt. Ik googel wat en lees
over een onderzoek over goede en
slechte slapers. Beide groepen kregen
een geluidsfragment te horen waarop
zij vals zongen tijdens de karaoke. Ze
schaamden zich hiervoor, werd er
gemeten. De slapers verbleven de
nacht in het slaaplab. De volgende dag
werd het lied weer gedraaid. De reactie van de slechte slapers bleef onveranderd. De goede slapers konden er
wel om lachen. Vroeger wilde ik wel
eens na een jointje een ‘geweldige’
filosofie opschrijven. Om het de volgende morgen lachend in de vuilnisbak te gooien ! Tenslotte vond ik een
mooie beeldspraak. Je brein is een
enorme landkaart. De hersencellen
zijn net huisjes die verbonden zijn
door wegen. Als een gebeurtenis aangrijpend is belandt die op de snelweg.
De volgende morgen zit hij op het
fietspad, als het goed is, natuurlijk...
Phil Poffé , Groesbeek.

Open
Monumentendag
en corona

Al jaren organiseert en coördineert
Stichting Monument en Landschap de
activiteiten
op
de
Open
Monumentendagen in de gemeente
Berg en Dal. En ook dit jaar hadden we
een mooi programma voorbereid. Zo
hadden wij als publiekstrekker graag
die werf in Millingen in het zonnetje
gezet met een beeldpresentatie over de
geschiedenis en een rondleiding op het
terrein. Dat paste ook naadloos bij het
thema ‘leermonument’, omdat generaties Millingenaren het vak op de werf
hebben geleerd. Maar door de coronamaatregelen hebben we dit niet kunnen
doorzetten. Als alternatief is nog geprobeerd om een digitale versie te maken,
maar helaas kregen wij geen inzage in
het uitgebreide archief dat in particuliere handen is.
Ook andere activiteiten zijn moeilijk te
verwezenlijken. Zo liet Huis Wylerberg
weten dit jaar niet mee te doen en ook
het gebruikelijke programma rond en in
de Laurentiuskerk in Kekerdom kan
geen doorgang vinden, omdat ‘social
distancing’ hier problemen oplevert. In
hun planning zat ook de feestelijke
ingebruikneming van het gerestaureerde Smitsorgel door Cor van
Wageningen. Maar door de coronamaatregelen die door het bisdom nog
scherper geformuleerd zijn dan door
het RIVM, kunnen er maar 24 mensen
in de kerk, die daarna nog een uur
gelucht moet worden. Het bestuur van
het N.H. Kerkje in Groesbeek beraadt
zich nog over de mogelijkheden. Al
met al een schrale oogst.
Nieuw initiatief
Toen wij 2 jaar geleden het Pop up
museum organiseerden in de verschillende dorpen, deden wij een oproep om
een foto in te sturen van een voor die
persoon bijzonder plekje met een korte
beschrijving waarom hij/zij dat vond.
Daar werd enthousiast op gereageerd
en we hebben dat toen in een presentatie samengevoegd die veel succes
oogstte.
In het verlengde hiervan en om Open
Monumentendag niet zomaar voorbij te
laten gaan, willen wij de volgende
oproep doen:
Stuur ons een foto van een monument
of detail ervan, of een beeld in de openbare ruimte en vertel waarom dat u zo
aanspreekt. Natuurlijk worden ook
bewoners van monumenten van harte
uitgenodigd om te reageren. Wij voegen dat dan samen in een aantrekkelijke presentatie en publiceren dat op
onze website. Het mooie hiervan is dat
hierdoor veel mensen attent worden
gemaakt op bijzondere dingen die ze
anders niet zouden opmerken.
Mail een foto en tekst van uw favoriete
beeld/monument vóór 31 juli naar
f.tittse@gmail.com.
Om wat inspiratie op te doen kunt u
ook een kijkje nemen op onze website
www.monumentenlandschap.nl waar
we regelmatig een beeld beschrijven.
Ook in De Rozet vindt u dit in onze
serie Berg en Dal en Beeld.
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Regiokoor Tamtam sluit eerste half jaar sportief af Ook schutterij Eendracht Ooij houdt
komend weekend nog een leuke wannog een jaar het oude Koningspaar
del-puzzeltocht georganiseerd in de

Een nogal vreemd verlopen eerste half
jaar: een pas opgericht, nieuw koor
voor de regio Groesbeek, dat eerst vanwege de grote ledenaanwas tweemaal
moet verhuizen naar een grotere oefenlocatie, daarna een paar maanden met
veel plezier samen zingt, om tenslotte
vier maanden noodgedwongen via
Zoom online te repeteren.
Gelukkig zijn er goede vooruitzichten,
dat we na de zomerstop weer, met
inachtneming van de nodige maatregelen, bij elkaar kunnen komen en samen
lekker muziek kunnen maken.
Dat is ook een mooi moment om zich
aan te sluiten bij dit frisse, gezellige
koor; nieuwe leden zijn vanaf september dan ook weer van harte welkom
(zie onderstaand contactadres).
Bij Tamtam wordt gewerkt met oefenbestanden, zodat ieder koorlid thuis

prachtige omgeving van Groesbeek (zie
foto).
Wilde u altijd al bij een koor zingen, of
wilt u meer informatie hierover, neem
dan gerust contact op met de dirigent
via eugeneceulemans@xs4all.nl

Fragment uit de route-beschrijving van
de wandel-puzzeltocht
26.
Houd bij de eerstvolgende
tweesprong rechts aan
kan zijn of haar partij kan oefenen met
behulp van geluidsbestanden, die op
Dropbox staan.
Je hoeft dus echt geen noten te kunnen
lezen om mee te kunnen doen.
Ter afsluiting van het koorjaar is er

EL TORO
IS WEER GEOPEND
ONS TERRAS IS OOK OPEN
Telefonisch reserveren mogelijk
Wij verheugen ons op uw bezoek

Große Straße 80
47559 Kranenburg
Tel.: 0049-2826-419

In goed overleg met de gemeente Berg
en Dal en horecabedrijf de Vink heeft
het bestuur van schutterij Eendracht
Ooij besloten om de kermis 2020 dit
jaar niet door te laten gaan. Ook het
Koningschieten zal hiermee komen te
vervallen. Ondanks alle versoepelingen
van de maatregelen omtrent het virus,
blijft nog steeds 1,5 meter gehandhaafd. Dit zou grote gevolgen hebben
voor beide activiteiten, zaken zoals
vreemde sfeer, groot financieel risico,
zorgen voor naleving regels, aansprakelijkheid bij mogelijke besmettingen
enz. enz.
Het bestuur heeft de huidige koningin

Renata de Vos en Prins-Gemaal Emile
Verstege en jeugdkoning Rens Daanen
bereid gevonden om ook het komende
jaar de honneurs waar te nemen. Dit is
tevens het jubileumjaar voor de schutterij. Ze bestaan dan 110 jaar. Als de
coronacrisis dan achter de rug is, kan
de schutterij weer aan de volgende activiteiten mee doen c.q. organiseren:
Keizerschieten, Kringdag, Europees
Koningschieten, eigen koningschieten
en de kermis.
Overigens denkt de schutterij nog wel
na of er tijdens de normale kermisdagen van dit jaar iets alternatiefs georganiseerd kan worden.

Concerten bij ‘Nieuw Begin’
ZYFFLICH. Beste bezoekers van 'Nieuw Begin’,
Ook wij van ‘Nieuw Begin’ hebben inmiddels groen licht
gekregen van de gemeente om van start te mogen gaan met
de zondagmiddagconcerten, mits we ons uiteraard aan de
regels houden die er in Duitsland gelden.
We gaan ervan uit dat U de regels bij ons respecteert.
Van harte welkom! We hebben er reuze zin in.
Zondag 12 Juli: Taste of Ruby
Taste of Ruby bestaat sinds januari 2017. Het initiatief van
Nels om dit trio te starten maakte Gaby en René meteen
enthousiast. Na één proefrepetitie bleek het een perfecte
match. De drie muzikanten vormen een echte muzikale drieeenheid. In een relaxte en ongedwongen sfeer wordt van
ieder nummer een muzikaal verhaal gemaakt.
Taste of Ruby speelt aangename smooth jazz en soft pop.
Niet alledaagse covers, opnieuw gearrangeerd, met een theatrale touch. Het repertoire bevat o.a. nummers van
Madeleine Peyroux, Melody Gardot, Lhasa de Sela en David
Bowie.
Voorop staan : liefde voor de muziek, enthousiasme en kwaliteit. En dat brengen zij graag over op het publiek. Taste of
Ruby brengt pure live muziek voor een sfeervol optreden.
Gaby Haerkens zang, René Bogers gitaar, Nels Busch bas
Aanvang 15.00u , Entrée € 7,50

V.l.n.r. jeugdkoning Rens Daanen, koningin Renate en prins-gemaal Emile
Foto: Henk Baron
Calle 63
Zondag 19 Juli: Calle 63
Dit 4 koppig Nijmeegs kwartet rondom de van oorsprong
Chileense zanger/gitarist Benito Sanchez brengt ZuidAmerikaanse traditionals, moderne spaans-talige muziek en
eigen bewerkingen van nummers van bijvoorbeeld Sting en
Brel. Calle 63 speelt ook son, de Cubaanse dansmuziek uit
het erfgoed van de Bueno Vista Social Club. Hierin klinkt
armoede en melancholie door, maar ook plezier, sensualiteit
en doorzettingsvermogen. Met deze vrolijke, poëtische en
weemoedige muziek verzorgt Calle 63 verrassende concerten.
Benito Sanchez (zang/gitaar), Edwin van Delden (bas), Chris
Root (sax, percussie), Rik de Wijn, (gitaar)
Aanvang: 15.00u . Entrée: € 7,50

Expositie in Persingen
Op zaterdag 4 en zondag 5 juli was er een expositie van de kunstenaars (vlnr)
Jacqueline van Swelm, Rezie Hendriks, Frank Timmermans en Leon Swinkels in
het Kerkje van Persingen.
Foto: Henk Baron

John en Colette Sampers
'Nieuw Begin’
Zum Querdamm 67a
47559 Zyfflich
www.nieuwbegin.de
Taste of Ruby

Reserveren via Tel 0049 2826 918532 of sambom@hotmail.de

Marcel Smink geeft kleur aan ‘onbestemde’ grens
GRENS BEEK-WYLER. Veel automobilisten zullen er bijna
achteloos aan voorbij rijden. De drie kleurrijke kaders op stalen poten die links en rechts van de weg staan bij de oude
grensovergang tussen Beek en Wyler (N 325). Ze zijn het
werk van de Arnhemse kunstenaar Marcel Smink. De grensovergang bestond destijds uit vier gebouwen: het onlangs
gesloopte grenswisselkantoor, een expeditiekantoor en een
grenskantoor voor de Duitse en een voor de Nederlandse
douane. De drie voor de automobilist meest in het oogspringende grensgebouwen, werden met het kunstwerk opnieuw
gevisualiseerd.
Met het verdwijnen van de grensgebouwen en het grenswisselkantoor is een onbestemd gebied achtergebleven, ingeklemd tussen de beboste stuwhelling van de Wylerberg en
het Wylermeer. Deze onbestemde sfeer wordt versterkt door
de aanwezigheid van parkeerplaatsen en forse lichtmasten op
de middenberm, die hun oorspronkelijke functies hebben
verloren. Ze lijken te verwijzen naar iets dat is geweest of
misschien nog gaat komen. Het kunstwerk gebruikt en versterkt het onbestemde karakter van deze locatie.
Het kader, letterlijk op te vatten als 'grens van ruimte',
begrenst hier een lege plek en benadrukt daarmee de onbestemde sfeer. Door de kaders op poten te plaatsen ontstaan er
luifels die refereren aan de tankstationluifels langs de weg.
Deze gelijkenis wordt versterkt door de kaders 's avonds en
's nachts van binnen te verlichten. Hiermee sluit het kunstwerk aan op de vertrouwde belevingswereld van de automobilist: de uniforme beeldtaal van tankstations en wegrestaurants, ontstaan als gevolg van globalisering en vervagende
culturele grenzen. Tegelijkertijd wordt de automobilist
geconfronteerd met vervreemdende elementen. De mysterieus aangelichte plekken kunnen ook opgevat worden als een
verwijzing naar de oorspronkelijke cultusplaats die zich
waarschijnlijk in de buurt van de grensovergang bevond,
getuige de naam Duffelt afgeleid van 'duivelse plaats' zoals
de vroegchristelijke bewoners deze heidense plekken noemden. Bovendien zijn de kaders voorzien van decoratieve
patronen en opvallende kleuren, ontleend aan Oriëntaalse
culturen, die door dezelfde globalisering en grensvervaging
hier een plek vinden. Met 'Je Maintiendrai', een verwijzing
naar de tekst op het rijkswapen dat vroeger de grenspost sier-

De mooiste foto’s winnen –
Fotowedstrijd Euregio Rijn-Waal
De Euregio Rijn-Waal is dit jaar weer
op zoek naar creatieve fotografen die
mee willen doen aan de jaarlijkse fotowedstrijd. Het thema is dit jaar “Samen
sterker” en de wedstrijd staat open voor
alle inwoners van de Euregio RijnWaal.

Kunstenaar Marcel Smink bij het opknappen van zijn kunstwerk ‚Je Maintiendrai‘ bij de Nederlands-Duitse grensovergang tussen Beek en Wyler.
Foto: Heinz Maahs
de, wordt de historische, alsook de hedendaagse betekenis
van de plek 'gehandhaafd'. Als aureool boven de verdwenen
bouwwerken gedenkt het kunstwerk de oude cultusplek, de
voormalige grenspost en geeft het de passanten een nieuwe
betekenis aan grens en ontgrenzing.
(bron: www.marcelsmink.nl/jemaintiendrai)

Voor een succesvolle deelname is het
belangrijk dat de foto´s betrekking hebben op het thema. Dit jaar vragen wij
alle hobbyfotografen om te verbeelden,
waar zij aan denken bij de woorden
“samen sterker”. De Corona-tijd heeft
ons er de afgelopen maanden allemaal
van doordrongen, dat samenzijn niet zo
vanzelfsprekend is als we altijd dachten, maar ook dat we alleen samen het
corona-virus
kunnen
verslaan.
Afspreken met familie of vrienden en
naar het werk gaan was niet langer
mogelijk. Een bezoekje aan het nabije
buurland werd afgeraden. Máár; samen
zijn we er wel in geslaagd om corona
terug te dringen, saamhorigheid leidde
tot bijzondere initiatieven en alternatieve vormen van contact. Door samen
thuis te blijven kon de NederlandsDuitse grens als een van de weinige
Europese grenzen open blijven.
Hebben u en uw gezin op oma´s verjaardag voor haar gezongen in de tuin
of voor het raam? Heeft u voor uw
buren boodschappen gedaan? Geniet u
nu extra van bezoekje over de grens?
Laat zien hoe u de afgelopen maanden
heeft beleefd, wat u bijzonder heeft
gemist of wat nu weer kan. Kortom;
laat zien hoe u de afgelopen maanden

“samen sterker” was en maak kans op
een mooie prijs.
Iedere deelnemer kan max. drie foto’s
inzenden. Deze dienen digitaal óf afgedrukt (min. formaat 13 x 18 cm) te worden ingezonden en moeten voorzien
zijn van titel, plaats van opname, naam,
telefoonnummer en e-mailadres van de
fotograaf.
Het Dagelijks Bestuur van de Euregio
Rijn-Waal kiest dit jaren samen met
inwoners van de Euregio Rijn-Waal de
mooiste foto’s uit. De winnaars krijgen
begin december bericht. De twee mooiste inzendingen uit Nederland en die uit
Duitsland worden met een geldprijs
van resp. 200 en 100 euro beloond.
Over de uitslag van de fotowedstrijd
kan niet worden gecorrespondeerd.
Voor alle ingeleverde foto´s verkrijgt
de Euregio Rijn-Waal de gebruikersrechten onder naamsvermelding van de
fotograaf. De ingeleverde foto´s worden eigendom van de Euregio RijnWaal.
De foto´s kunnen tot 1 oktober 2020
digitaal naar info@euregio.org of in
een gesloten enveloppe onder vermelding van “Fotowedstrijd” ingestuurd
worden naar Euregio Rijn-Waal,
Postbus 220, 7040 AE ´s-Heerenberg.
Alle informatie over de fotowedstrijd
kunt
u
nalezen
op
www.euregio.org/fotowedstrijd2020.
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Bewoners Dennenkamp en Boersteeg
klimmen in de pen
(advertorial)

Rijksstraatweg 307
6573 CX Beek
024 - 684 4770
www.nenini.nl

10+11 juli grote uitverkoop
buiten vanaf 10 uur
Alles op de rekken dan €5 per artikel
Kleding, schoenen, tassen voor dames en heren

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

Melkfabriek
Medio jaar 2000 staat ineens uit het niets een graafmachine midden in de weilanden tussen Wylerbaan en de
Dennenkamp. Het kippenbedrijf werd verplaatst zodat
we een win-win-win situatie hadden, de Linde kon verder, Achilles kon verder en het kippenbedrijf kon verder, Eenieder van de Dennenkamp had hier vrede mee,
we wonen hier n.l. in een agrarisch gebied met hoog
landschappelijke waarde, wat ook is aangewezen voor
agrarische bedrijven die verplaatst worden. Na jarenlange procedures moest van Deursen de stallen verkopen. De Dennenkampers, toentertijd allemaal van agrarische afkomst hebben nooit over de kippenfarm
geklaagd, immers we wonen in een agrarisch gebied en
de stankoverlast en de overlast van het verkeer viel wel
mee. De mensen die tegen de kippenfarm waren kwamen niet uit de Dennenkamp. Maar zoals eerder
gezegd, de kippenfarm werd verkocht aan Dhr. Koolen.
In eerste instantie was er niets aan de hand want hij kon
gewoon kippen gaan houden volgens de nieuwe normen. Dus ook dit vonden de Dennenkampers goed.
Maar tot onze grote verbazing kregen we te horen dat
deze heer Coolen er een melkverwerkingsbedrijf wilde
beginnen. Dus zou dit stuk agrarische grond industrie
worden, We kregen te horen dat de ontsluiting van dit
bedrijf via de Dennenkamp naar de Cranenburgsestraat
zou verlopen. Maar wij Dennenkampers weten wel
beter, het vrachtverkeer zal ook via de Boersteeg en
Dennenkamp de weg naar de melkfabriek weten te vinden. Dit was reden voor ons om aan de bel te trekken.

met z’n bedrijf op de Dennenkamp moest stoppen en
naar het industrieterrein werd verwezen, omdat dit
bedrijf niet in dit hoog landschappelijk gebied zou passen en het aantal verkeersbewegingen niet geschikt is
voor deze weg. En wat gebeurt er nu? Nu wordt er een
melkverwerkingsfabriek toegelaten op de Dennenkamp
terwijl deze op het industrieterrein thuishoort i.p.v. op
agrarisch gebied. Nu komt er nog een probleem bij,
men is van plan een zonnepark aan te leggen tussen
Dennenkamp en Boersteeg. Dus ook dit agrarisch
gebied wordt industrie. Moeten we dit met ons allen
willen? Gebied met hoog landschappelijke waarden en
één van de mooiste gebieden van Groesbeek, veranderen in industrie.
Gemeente Berg en Dal heeft toerisme en natuur toch zo
hoog in het vaandel?
Conclusie: wij Dennenkampers, komen straks tussen
twee industrieterreinen te liggen, waarvan de kans groot
is dat het melkverwerkingsbedrijf alleen maar groter
wordt.
Gerard Theunissen

1. Een melkfabriek hoort niet thuis op agrarisch gebied
met hoog landschappelijke waarde
2. De Dennenkamp is zeker niet geschikt voor al het
vrachtverkeer 24/7
In een gesprek met de wethouder kregen we te horen
dat we t.z.t. zelf met Dhr. Koolen afspraken moesten
maken over het vrachtverkeer. Dat is makkelijk:
Gemeente maakt hier industrie en de Dennenkampers
die 20 jaar hun mond hebben gehouden moeten zelf
maar de problemen met Dhr. Coolen oplossen over het
vrachtverkeer dat vanaf de Boersteeg komt. Hier komt
ook nog eens bij dat een bewoner van de Dennenkamp

c.v. installaties, zonne energie, warmte pompen,
sanitaire installaties, airco, water- en gasinstallaties,
dak- en zinkwerk
Botsestraat 14b, 6578 JB Leuth
 Tel. 024-3738441
website: w w w . w w i n s t a l l a t i e s . n l

VACATURE
Madelief is gevestigd net over de grens bij Kranenburg,
5 km van Groesbeek en 14 van Nijmegen.
Zorgboerderij Madelief (www.madeliefzorg.nl)
biedt begeleiding groep/dagbesteding aan mensen met
psychisch / psychiatrische klachten vanaf 18 jaar.
We zoeken een (assistent) begeleider om de
hoofdbegeleider bij te staan bij het bieden van een
fijne en zinvolle dag aan onze deelnemers.

Verhaal van Marja Loor
Opgegroeid aan de Cranenburgsestraat (vooraan) en nu
ruim 10 jaar weer terug aan diezelfde, toen rustige
straat.
Oké, ik ben inmiddels wat ouder en de dingen veranderen, maar daar waar ik eerder op diezelfde straat aan het
rolschaatsen was en tegenover ons de koeien liepen en
de piepers groeiden, staan nu al jaren lang huizen. Maar
verder naar beneden de straat af, voorbij 'Derks', daar
werd het weer mooi en landelijk...
Ik woon op een mooie plek, op de hoek van de
Dennenkamp, maar waar eerder varkens- en kippen
schuren stonden, rijzen de huizen uit de grond.
Jammer, maar dat is het beleid nu eenmaal.
Ik heb het niet meegemaakt dat er kippen in 'die schuur'
zaten maar zie vol afgrijzen de komst van 'de melkfabriek en het zonnepark' tegemoet.
Ik moet toegeven dat het centrum van Groesbeek er
mooier en gezelliger op is geworden, maar laat het stukje natuur rondom het dorp met rust.

#

De Dennenkamp is nu al een snelweg aan het worden;
wat als er straks een melkfabriek komt met 60 vrachtwagens op een dag?
Dat kleine stukje boerenland, dat landweggetje, waar
veel fietsers en wandelaars van genieten, moet dat ook
nog verknald worden?
Ik zou erop willen gaan liggen om te voorkomen dat het
nog erger wordt dan het al is, maar dan weet ik zeker
dat ik binnen 5 minuten doodgereden ben.
Er geldt geen snelheidslimiet wat vreemd is want er
kunnen amper 2 auto's langs elkaar heen en er rijden
volop tractoren en landbouwmachines (want nodig) en
niet te vergeten de fietsers en wandelaars die er dagelijks rijden/lopen.
Kortom: Levensgevaarlijk! Nu al... hoe straks?
Groesbeek is mooi met zijn heuvels, bossen en dorp èn
boerenlandschappen. Laten we het zo houden!
Marja Loor

+
-

Weijers
%

administratieve dienstverlening

Theo Weijers
Pastoor Smuldersstraat 4
6576 DE Ooij

Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

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

Voor uw boekhouding,
jaarrekening en belastingen

Profiel: hart voor mensen, flexibel, doener, communicatief,
leergierig, humor en enige levenswijsheid en ervaring. Interesse
voor en / of kennis van moestuin strekt zeer tot aanbeveling.
In bezit niveau MBO 4 diploma in de zorg of gelijkwaardig en
rijbewijs.
16-24 uur per week, ma, wo ,vrij.
Bij interesse contact Caroline of Jessica: 06 2908 9948
of mail info@madeliefzorg

De huidige ‘kippenfarm’, de locatie voor de melkfabriek

Mail dan naar:
bezorgdienstderozet@gmail.com

of bel 06-23502075

M 06 - 15 44 51 29
E info@weijersad.nl
I www.weijersad.nl

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Als u plannen
hebt om te gaan bbq'en
denk dan eens aan ons
b b q p a k ke t vo o r
4 p e rs o n e n c o m p l e e t ,
vlees salades sauzen en stokbrood
5 0 € g ra t i s t h u i s b e zo rg d .
Tel: 06 - 5120 2977
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Is... of wórdt groesbeek uitgemolken? - Kroniek van een verdoemde locatie

Aan burgemeester en wethouders Gemeente Berg en Dal

Donderdag 9 juli velt de gemeenteraad van Berg en Dal een
oordeel over de kippenfarm achter De Linde aan de
Cranenburgstraat en neemt daarmee de finale beslissing of
dit gebied voor altijd opgeofferd wordt. Of dat er nog iets van
dit fraaie landschap tussen Wylerbaan en Boersteeg behouden blijft.

Inmiddels woon ik als Nijmegenaar al
zo’n 30 jaar in het mooie Groesbeek.
De voorliefde voor Nijmegen is óók
gebleven. Ik ben blij met alle mooie
ontwikkelingen in Nijmegen. Ze zijn
daar goed bezig om de stad prettig te
maken/houden voor haar inwoners.
Daarnaast stoppen ze veel energie in
projecten en plannen om de stad aantrekkelijk te maken voor toerisme.
Denk aan hierbij o.a. aan het verbinden
van de stad met de Natuurgebieden, het
aanleggen van parken, het rivierenpark
rondom Waal en Spiegelwaal, etc. Het
mooie is dat Nijmegen altijd jaloers
was op Groesbeek en haar toerisme.
Het prachtige dorp achter de heuvels.
Groesbeek trok/had meer overnachtingen qua toerisme dan Nijmegen. Het
dorp ligt te midden van prachtige
natuurgebieden. Het kostbaarste wat
Groesbeek heeft is haar natuur en toerisme, dit is dan ook een belangrijke
bron van inkomsten voor haar bewoners.
Zoals ik al zei over Groesbeek, het
mooie dorp achter de heuvels. Daar
achter de heuvels ligt ook de prachtige
vlakte met weilanden, bossages en
natuur. Een gebied met een hoog landschappelijke waarde. Het gebied tussen
Cranenburgsestraat,
Wylerbaan,
Boersteeg en Duitse grens, voor natuur,
bewoners en toerisme een belangrijk
gebied.
Waarom ik deze brief nu schrijf is dat
ik zo verbaasd ben dat de plannen om
industrie te beginnen in dit beschermde
gebied, serieuze vormen beginnen aan
te nemen. Dit is toch haast niet te volgen, het belangrijkste voor Groesbeek
is toerisme. Deze toeristen komen sporten, fietsen en wandelen in de mooie
omgeving. En wat schetst dan mijn verbazing: Onze wethouders en college
willen instemmen om industrie te vestigen in één van de mooiste landschappen van Groesbeek. Wat is de reden dat
zij het toerisme zo op het spel zetten,
dat zij gaan instemmen om industrie te
gaan vestigen op één van de mooiste
vlaktes van Nederland. Normaal
gesproken zet je zo’n prachtig gebied
niet in om daar industrie te vestigen. In
Groesbeek misschien wel. Ik kan de
reden voor deze ingrijpende beslissing
niet vatten. Waarom het hoofdpijndossier van Deursen nog pijnlijker
maken? Is het voor werkgelegenheid? Neen, daar zullen
weinig Groesbekers aan de slag
gaan, ik geef ze meer kans in de
toeristische sector, mits we
onze natuur niet verkwanselen.
Wat is dan de reden dat er serieus wordt nagedacht om industrie het jawoord te geven. Voor
mij onbegrijpelijk. Is dhr.
Coolen dan slimmer dan ons
hele college bij elkaar? Ik
geloof het haast niet. Hoewel
Dhr. Coolen aardig de weg weet
in de wettelijke wereld, subsidieland en wat daar voor nodig

Het verhaal is bekend, het gaat om de niet gebruikte kippenfarm van Van Deurzen. Die in de korte tijd dat deze in bedrijf
was veel stankoverlast veroorzaakte. Waartegen in feite niet
werd opgetreden. Met als gevolg dat omwonenden hier een
grote aversie tegen kregen. Gelukkig voor hen ging het zaakje op de fles, stond meer dan 10 jaar “leeg”, waarschijnlijk
tot veler genoegen. Maar het is een lelijk litteken in het landschap, waartegen de gemeente, ondanks de verplichting de
omgeving te vergroenen, niets aan deed. “Sommige dierkens
zijn nu eenmaal meer gelijk dan andere…. “ (1984).
Toen dit schurencomplex tijdens een executieveiling verkocht werd, kocht DDP, Dutch Dairy Products BV, een
schimmig bedrijfje met zegge één medewerker (Googelen
maar!), dit complex. Dit zuivelbedrijfje (dairy, waarom ook
Nederlands gebruiken als het in het engels kan) kocht een
kippenbedrijf. Niet direct hun “core business” (sic!).
Provinciale of gemeentelijke autoriteiten zouden deze DDP
aangemoedigd hebben hier geen kippen meer te gaan houden. Een uitgelezen kans voor een zuivelbedrijf dat melk wil
gaan verwerken. Het is een mooi sprookje. Voor wie het
geloven wil dan.
Daarmee moest deze kleinschalige melkfabriek door de
gemeente en DDP aan de man gebracht worden. Eerst tijdens
een nogal rumoerig verlopen informatieavond, waar veel
aanwezigen hun grote twijfels uitten. Ster van de avond was
de toen verantwoordelijke wethouder die blijk gaf nauwelijks te weten waarover hij het had, wat brabbelde over
“werkgelegenheid” en “meer inkomsten voor de gemeente”.
En waarvan een aantal aanwezigen meende dat hij niet eens
wist waar die kippenfarm lag. Het verschil met zijn “partner
in crime”, de eigenaar van DDP was onmiskenbaar.
Gloedvol bracht deze onder woorden hoe zo een melkfabriek
behulpzaam kon zijn bij het oplossen van het voedselgebrek
van kinderen in de Derde Wereld.
Daarna is de aanvrage voor de melkfabriek twee in de
gemeenteraad behandeld. Eind 2017 werd deze met kleine
meerderheid afgewezen, na de gemeenteraadsverkiezingen
werd de beslissing, 27 september 2018, vreemd genoeg,
weer ter tafel gebracht maar nu werd, weer met klein verschil, besloten DDP met een definitief voorstel te laten
komen. Met eisen en beloftes, bijvoorbeeld betreffende de
hoogte, schoorstenen en de maximale verwerkingscapaciteit
van 50.000 ton per jaar. De PvdA stelde wel als eis dat de
naar voren gebrachte bezwaren inzake verkeersoverlast
opgelost moesten worden. In de tussentijd heeft het adviesbureau naar hun zeggen overleg gehad met groepen omwonenden, in ieder geval met die aan de Dennenkamp. De uitkomst en conclusies hiervan zijn uiteraard voor “eigen
gebruik” en niet openbaar. Het gemeentebestuur heeft zich,
althans waarneembaar, grotendeels afzijdig gehouden alsof
de bezwaren van de omwonenden hen niet aangingen. De
gemeenteraad wordt geacht te beslissen op basis van dit rapport!
Nu, 9 juli moet dan het doek vallen: Over de omgeving of
over de melkfabriek. Inmiddels is ons medegedeeld dat de
beloofde zonnecellen niet op het dak kunnen komen en dat
er mogelijk windmolens geplaatst gaan worden. En er daarnaast een mega zonnepark op landbouwgrond in aantrekkelijk landschappelijk gebied zal komen. De gemeente moet
tenslotte qua energieopwekking zoveel mogelijk “haar eigen
broek ophouden”. Prachtig natuurlijk dat in de bureaustudie
die gepaard gaat met dit voorstel én in de gemeentelijke
voorstellen gesproken wordt over een bijzonder duurzaam
productieproces. En dat de biodiversiteit van de kale vlakte
eromheen erop vooruit zal gaan. Gek genoeg wordt aan de
bewoners rond deze fabriek nauwelijks een woord vuil
gemaakt. De kruising Cranenburgstraat-Dennenkamp moet
verruimd worden voor alle melkwagens en ander gerelateerd
verkeer. Geen woord over het woonhuizen op die hoek en die
in de omgeving, welke dagelijks met zeker honderd tot tweehonderd zware vrachtwagenbewegingen geconfronteerd
gaan worden. Geen woord over het verkeer over de
Dennenkamp en Boersteeg. Waarover de aanwonenden
gevraagd hebben geen vrachtverkeer toe te staan en er een

snelheidslimiet in stellen.
Wèl over uitwijkhavens langs de Dennenkamp tot de
Cranenburgstraat. Uiteraard op kosten van de gemeenschap.
Alsof de gehaaste automobilisten daar rekening mee gaan
houden. Kortom, niet eens een poging door de gemeente en
aanvrager de bittere pil voor de omwonenden te verzachten.
Wèl de gedachte dat deze fabriek meer geld in het gemeentelijke laatje zal brengen. Geen woord over het afgenomen
woongenot en verkeersveiligheid van de bewoners door het
vele vrachtverkeer op alle toevoerwegen. en dus een substantiële waardevermindering van hun woning. Kortweg de
constatering dat de wegen het wel aan kunnen! Die wegen
wèl blijkbaar.
Helaas kan in dit artikel niet worden voorbij gegaan aan de
initiatiefnemer van deze melkfabriek. De heer Kees Koolen
heeft nationale vermaardheid verworven als medeoprichter
van booking.com. Met de daarmede verworven pecunia en
aura kan hij indruk maken en dat doet hij ook. Uit de verschillende interviews die hij gegeven heeft getuigt hij van
een onwankelbaar zelfvertrouwen en eigendunk. Nederland
mag blij zijn dat zo een genie nog niet naar de VS verkast is,
zoals zijn maten van hem daar regelmatig voorstellen. Want
het is hier toch allemaal maar te bekrompen. Uit deze
gesprekken met en artikelen over hem krijg je helaas niet de
indruk dat er in deze visionair ook een hart klopt voor medemens en milieu. Toegegeven, dit alles zou geen rol moeten
spelen bij de te nemen beslissing. Maar deze feiten en het
spoor dat de heer Koolen heeft achtergelaten moeten als een
duidelijke waarschuwing gelden.
De te bouwen melkfabriek mag dan als duurzaam gepresenteerd worden, wat kopen de benadeelde omwonenden daarvoor? Toppunt van ONduurzaamherid is een fabriek waar
geen behoefte aan is en die daarbij nog op een ongeschikte
locatie ligt. Daar gaat het om! Waarom zegt DDP niet wie de
melk gaan leveren? Gaan de veetelers hun bestaande contracten verbreken voor een bijna fictief bedrijfje? Waardoor
zij hun melk niet meer kwijt kunnen aan hun huidige afnemers in een toch al oververzadigde markt? Waarom wordt er
voortdurend vaag geschermd met “streekproducten”?
Zonder expliciet te zijn. Waarom vraagt de gemeente niet
hiernaar of laat zij dit onderzoeken? Waarom blijft zij hierin
volledig passief en neemt geen eigen initiatief? Waarom wèl,
en met reden, spreken over de natuurwaarden en beschermde diersoorten, terwijl de omwonenden vrijwel onvermeld
blijven? Waarom wordt niet verteld dat het zonnepark ten
dienste zal staan van de zuivel? Vragen die een béétje
College toch zou moeten stellen!
Volgens het voorstel zal de kleinschalige productie beperkt
worden tot 50.000 ton per jaar. Dat is dé methode een MER
rapport te ontlopen!. “NEE, de productie zal hier NOOIT
bovenuit mogen stijgen!!” Verzekeren althans DDP en de
grootste fractie in de gemeenteraad. En dit voor een eigenaar
die alles GROOT ziet en ook niet om trucs verlegen zal zitten verandering van beloftes erdoor te drukken. Ook de (nog)
grootste fractie in de gemeenteraad verzekert dit. De verantwoordelijke wethouder heeft een vervelender maar tenminste
eerlijk verhaal. Door te stellen dat hij niet over zijn (politieke) graf heen kan regeren. En stelt dat er na verkiezingen een
nieuw gemeentebestuur komt dat niet gebonden is aan deze
belofte. Die dus geen belofte is. Hypocrisie of leugen het is
aan u beste lezer.. Waarschijnlijker is dat het allemaal een
mislukking wordt en de melkfabriek onvoldoende melk geleverd krijgt. Wat gebeurt er dan met deze gebouwen? De heer
Koolen staat er niet om bekend dat hij interesse heeft in
industrieel erfgoed. Welk duveltje komt er dan weer uit de
doos? Ook in dat geval zal blijken hoe de gemeente zich een
duivelsjong in de maag heeft laten splitsen.
Het spijt ons, bewoners van de Dennenkamp en omgeving,
dat wij dit moeten schrijven over onze nog mooie gemeente.
Wij menen dat het gemeentebestuur, de belangen van àlle
burgers en in in eerste plaats die in de gemeente zelf moet
behartigen. En nu geldt het “wij”, volgende keer “gij”.
Negeert zij hun bezwaren dan worden zij opstandig, moedeloos en verliezen het geloof in “de politiek”. Of verzetten zij
zich door het schrijven van kronieken.
Wordt dus vervolgd.
Fred Steenhoff, Groesbeek
Namens de meeste bewoners aan de Dennenkamp

Op deze plek zou het zonnepark komen

is. Toch kan het niet zo zijn dat hij zo’n
prachtig gebied kan belasten met
industrie. We weten het allemaal, van
industrie, komt industrie. Dat wordt
alleen maar groter al zullen ze beloven
van niet. Voor je het weet ligt ons
gebied vol met zonnepanelen. Staan er
straks windmolens, komt er een etage
op de huidige schuren, moet de weg
veranderen voor het vrachtwagenverkeer. Weg hooglandlandschappelijke
waarde. En waarom? Wat levert het
Groesbeek op?
Ik wil graag afsluiten met een ervaring
die ik had na de eerste bijeenkomst in
zaal De Linde die ging over de plannen
met het kippenbedrijf van Van Deursen.
Deze avond was druk bezocht. Er
waren veel reacties en je voelde dat er
veel emotie was voor de plannen rondom eventuele industrie aldaar. Ik heb
toen ook nog even het word genomen
en gevraagd waarom de Gemeente zelf
geen bod had gedaan bij de veiling. Dit
om weer zelf de regie over dit prachtige gebied te krijgen. Dit werd tijdens
de zitting door de woordvoerders afgedaan. Ook later is daar nooit serieus
naar gekeken. Ik had daar goede ideeën
over. Via subsidie en fondsen hadden
we daar een mooi project van kunnen
maken om het terug te geven aan de
Groesbeekse bevolking. Nu gaat dat
geld naar miljoenen subsidies die Dhr.
Coolen weet binnen te halen. Dat hadden wij zeker beter kunnen doen.
Nu waarom ik dit beschrijf. Tijdens en
na die bespreking werd mijn idee als
minder relevant gezien. Toen ik na de
bespreking alleen naar huis liep, kwam
de wethouder die het gesprek mede
geleid had naast me lopen en zei letterlijk: U had het beste idee van de
avond”.
Dit lijkt mij een mooi moment om af te
sluiten. Mijn vraag is om goed na te
denken als er gestemd moet worden
over het belangrijkste wat Groesbeek
heeft, onze natuur. Willen we dat op het
spel zetten omdat een vermoedelijk
voortreffelijk ondernemer ook kansen
ziet in dit mooie landschap?
Het antwoord ligt bij jullie.
Vriendelijke groeten
René Pouwels

de smalle landweggetjes

Industrie in buitengebied
Groesbeek, het mooie dorp achter de
heuvels. Daar achter de heuvels ligt de
prachtige vlakte met weilanden, bosschages en natuur. Een gebied met een
hoog landschappelijke waarde. Het
gebied tussen Cranenburgsestraat,
Wylerbaan, Boersteeg en Duitse grens
is voor natuur, bewoners en toerisme
een belangrijk gebied.
Verbazingwekkend is dat de plannen
om industrie op te starten in dit
beschermde gebied, serieuze vormen
aan beginnen te nemen. Dit is toch
haast niet te volgen, het belangrijkste
voor Groesbeek is natuur en toerisme.
Deze toeristen komen sporten, fietsen
en wandelen in de mooie omgeving. En
wat schetst dan mijn verbazing: Onze
wethouders en college willen instemmen om industrie te vestigen in één van
de mooiste landschappen van
Groesbeek. Wat is de reden dat zij het
toerisme zo op het spel zetten, dat zij
gaan instemmen om industrie te gaan
vestigen op één van de mooiste vlaktes
van Nederland? Normaal gesproken zet
je zo’n prachtig gebied niet in om daar
industrie te vestigen. In Groesbeek
misschien wel. Ik kan de reden voor
deze ingrijpende beslissing niet vatten.
Waarom het hoofdpijndossier van de
kippenfarm van Deursen nog pijnlijker

maken? Is het voor werkgelegenheid?
Neen, daar zullen weinig Groesbekers
aan de slag gaan. Wat is dan de reden
dat er serieus wordt nagedacht om
industrie het jawoord te geven? Is Dhr.
Coolen dan slimmer dan ons hele college bij elkaar? Ik geloof het haast niet.
Natuurlijk zal Dhr. Coolen aardig de
weg weten in de wettelijke wereld, subsidieland en wat daar voor nodig is.
Toch kan het niet zo zijn dat hij zo’n
prachtig gebied kan belasten met
industrie. We weten het allemaal, van
industrie, komt industrie. Dat wordt
alleen maar groter al zullen ze beloven
van niet. Weg hooglandlandschappelijke waarde. En waarom? Wat levert het
Groesbeek op?
Aan Burgemeester en Wethouders van
de Gemeente Berg en Dal zou ik de
vraag willen stellen om goed na te denken als er binnenkort gestemd moet
worden over het belangrijkste wat
Groesbeek heeft, onze natuur. Willen
we dat op het spel zetten omdat een
vermoedelijk voortreffelijk ondernemer ook kansen ziet in dit mooie landschap?
Het antwoord ligt bij jullie.
René Pouwels
Groesbeek

De Rozet
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‘Verbinding’ bij Vioolles Nijmegen
BEEK. Zondag 5 juli hebben de leerlingen van Vioolles Nijmegen een klein
concertje voor elkaar gegeven in het
witte kerkje in Ubbergen. In verband
met de coronamaatregelen konden er
geen ouders of ander publiek bij zijn.
Ook hebben een aantal leerlingen toen
hun foto ontvangen. Dit is onderdeel
van een project waarbij de leerlingen
samen met fotografe Anna Perger iets
doen met het thema verbinding. In de
afgelopen periode was het online vioolles geven een hele visuele aangelegenheid. De geluidskwaliteit was vaak

slecht en daardoor moesten docent
Guido Jansen en zijn leerlingen vertrouwen op hun zicht om te leren.
Hieruit ontstond de gedachte om in
samenwerking met Anna de verbinding
mens met zijn instrument in beeld te
brengen.
Zie voor de foto’s van Anna Perger
en meer informatie de website:
www.vioollesnijmegen.nl
Vioolles Nijmegen, Waterstraat 34 A,
Beek

Ingebruikname jongerenontmoetingsplek Beek
BEEK. Donderdagmiddag 2 juli werd
de nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren achter het Kulturhus in Beek officieel in gebruik genomen. Dit gebeurde
door wethouder Irma van de Scheur
samen met enkele jongeren. De jongeren wilden een plek waar ze elkaar buiten kunnen ontmoeten. Een plek waar
iedereen welkom is, bijvoorbeeld ook
mensen uit de buurt. Deze plek ligt bij
een andere ontmoetingsplek: het
Kulturhus. Dit gaat goed samen omdat
ook daar in de avonden regelmatig activiteiten zijn en omdat het aantal omwonenden niet groot is.
Voor de komst van deze plek zijn de
jongeren in gesprek gegaan met enkele

omwonenden. En de jongeren hebben
afspraken gemaakt met het jongerenwerk. Afspraken die ter plekke ook op
een bord zijn weergegeven. Met de
komst van deze plek weten jongeren,
maar bijvoorbeeld ook de jongerenwerker en de politie, waar ze elkaar kunnen
ontmoeten. Kortom, letterlijk en figuurlijk een geschikte en mooie plek.
Wethouder van de Scheur zette de container samen met Joost Loosen op zijn
plek. Diverse omwonenden en andere
belangstellenden, alsmede een gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaar en de beide wijkagenten waren
hierbij aanwezig.
Foto: Henk Baron

Blokfluitlessen
in Ooij
OOIJ. De Stichting Muziekopleiding
Ooij organiseert blokfluitlessen voor
leerlingen van basisschool “Op Weg”
in Ooij.
Door middel van deze blokfluitlessen
worden de basisbeginselen geleerd
voor muziek maken, zoals leren noten
lezen.
De blokfluitlessen worden op maandagmiddag na schooltijd gegeven door
muziekdocente Marjan Versteegen,
voor groepen 4 en 5 van basisschool
“Op Weg”.
Ook kinderen die niet op basisschool
“Op Weg” zitten, kunnen meedoen.
Een cursus blokfluit spelen duurt 1 ½
jaar, daarna kunnen de leerlingen in een
half jaar kennis maken met spelen op
rietinstrumenten, koperinstrumenten en
slagwerkinstrumenten, steeds onder
leiding van een bevoegde muziekdocent.
In september start een nieuwe cursus.
Heeft uw kind interesse, neem dan contact op met Stichting Muziekopleiding
Ooij,
mail
naar
muziekopleiding.ooij@gmail.com of
bel Kees Rijk tel 06 13688763

Fotografe Anna Perger (midden) met leerlingen van Vioolles Nijmegen
Foto: Henk Baron

De klusspecialist
Eric Creemers

Basisschool in Kekerdom
bedankt 't Haonenhart!

Telefoon: 024 - 6844281

KEKERDOM. Al jarenlang
maakt de school gebruik van
het prachtige Haonenhart.
Tijdens het speelkwartier spelen de kinderen er graag en
ook gebruikt de school 't
Haonenhart om er buiten lessen te verzorgen. Ook na
schooltijd zijn er vaak kinderen en ouders van de basisschool te vinden.

Nieuwe weg op ’t Haonehart in Kekerdom
KEKERDOM. Omdat het mozaïek onherstelbaar beschadigd
was, is het Mozaïekplein op ’t Haonehart door vrijwilligers
onder handen genomen en omgedoopt tot het Haoneplein.
Er is een rotonde aangelegd, waarop de kinderen allerlei
fietsjes kunnen uitproberen. Ook is er een mooi zebrapad
gemaakt, zodat de kinderen de hinkelspelletjes in het midden
van het pleintje veilig kunnen bereiken. De kinderen spelen
er met veel plezier.
Onnodig om te vermelden, maar het blijkt helaas toch nodig
te zijn: de fietsjes zijn niet bedoeld voor grote kinderen. Ze
gaan dan onherroepelijk stuk en dat zou zonde zijn.
Heeft u toevallig nog een loopfietsje, fietsje of tractor over?
Wij houden ons aanbevolen. (tel. 0481432967).

De werkgroep onderhoudt 't
Haonenhart en maakt het
steeds mooier en nog leuker! Als dank heeft de school
twee mooie parasols geschonken.

Alvast bedankt!

(Advertorial)

Examen Jeugd Eerste Hulp
MILLINGEN. Zaterdag 4 juli 2020
deden vanaf 10.00 uur 13 leerlingen
van groep 8 van de basisschool in
Millingen examen Jeugd Eerste Hulp
en Reanimatie/AED.
De heer Koen Iepstra uit Nijmegen was
de externe officiële EHBO-examinator.
De laatste weken zijn vrijwillige medewerkers van de EHBO-vereniging
Millingen aan de Rijn / Kekerdom
bezig geweest met het verzorgen van
lessen Jeugd Eerste Hulp voor leerlingen van de hoogste groepen van de
basisschool.
In boeiende lessen werd uitleg en
demonstratie gegeven over Jeugd
Eerste Hulp.
In de kantine van Sportpark De Hove in
Millingen aan de Rijn waren Richel
Bach en Theo Burgers, beide Lotus, het
slachtoffer en de leerlingen konden, in
groepjes van 2, hun kennis en vaardigheden van Jeugd EHBO en Reanimatie
/ AED tonen aan de EHBO-examinator.
Tijdens het examen zijn geen foto-

opnamen gemaakt.
Na afloop kon de examinator mededelen, dat alle 13 leerlingen geslaagd zijn.
Door 4 geslaagde leerlingen van vorig
jaar werden aan de verse geslaagden
een medaille en een extraatje uitgereikt. Het officiële EHBO-diploma
volgt per post.
De 13 geslaagde leerlingen zijn in elk
geval dit jaar ook lid van de EHBO-vereniging. Na het examen kwamen veel
ouders naar de kantine. Trots, dat hun
kind geslaagd is.
Na de uitreikingen en groepsfoto’s op
het buitenterras werd Koen Iepstra voor
zijn objectieve beoordelingen bedankt.
Van de EHBO-vereniging ontving hij
een attentie.
De EHBO-vereniging Millingen aan de
Rijn / Kekerdom bedankt de basisschool, de ouders van de leerlingen en
Koen Iepstra voor de samenwerking en
het vertrouwen.
Het Bestuur van de EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn /
Kekerdom

Zomers entertainment in Tivoli
zichtelijk. Chillen kunnen ook de
ouders op de diverse loungeplekken
tussen de attracties.

Tijdens de zomervakantie van 4 juli
t/m 30 augustus is er dagelijks entertainment in het pretpark. Zo kun je
met Tiffi en Toffi op de foto tijdens
een speciale Meet & Greet.
Daarnaast kan worden genoten van
Toffi's show in de speciaal hiervoor
ingerichte Showtent en regelmatig zijn
er leuke workshops in het park.
Uiteraard wordt ook in het entertainment rekening gehouden met de corona
maatregelen.
NIEUW: Lekker eten samen met
Tiffi en Toffi
Geniet van een onvergetelijke lunch of
diner samen met Tiffi en Toffi. Tijdens
het eten komen Tiffi en Toffi gezellig
bij je aan tafel zitten om met je op de
foto te gaan. Daarnaast zullen ze ook
nog een leuk dansje voor je opvoeren,

dus dans gezellig mee! Het VIP arrangement is te boeken voor slechts € 9,95
per persoon in combinatie met een
entreeticket.
Spelen, ravotten, genieten, gillen en
chillen is in Park Tivoli vakantie-favoriet bij kinderen tot ongeveer 10 jaar.
Met leuke attracties en speeltoestellen
is het pretpark kindvriendelijk en over-

Het Monster van de
Wilhelminaplas
OOIJ. Het prachtige weer van eind juni zorgde er voor dat veel mensen naar het
water gingen. Zo ook naar de Wilhelminaplas in Ooij. Daar werd volop gezwommen en gevaren en het leek er even op dat we daar een eigen “monster van de
Wilhelminaplas” hadden.
Foto: Henk Baron

Foto: Hans Driessen

Een bezoek aan het pretpark is dit seizoen wel even anders, maar zeker net
zo leuk én voordelig. In verband met
een maximaal aantal bezoekers per dag,
worden alle bezoekers gevraagd voorafgaand aan hun bezoek een dagdeel te
reserveren én te betalen. Er is al een
entreeticket verkrijgbaar vanaf €10,00
p.p.
Het seizoen loopt van 1 juni tot en met
25 oktober 2020 en het pretpark is op
extra dagen geopend in september en
oktober.
Meer informatie is te vinden op
www.parktivoli.nl

Schoolplein
Op Weg
Dag inwoners van Ooij, de afgelopen
periode hebben wij hard gewerkt om
ons groene schoolplein en onze nieuwe
educatieve leef- en beleeftuin achter
school goed en mooi in te richten.
Onze leerlingen en wij zijn enorm blij
en trots op het resultaat. Helaas vinden
we de laatste tijd ’s ochtends in onze
tuin en speelplaats vaak spullen die hier
niet thuis horen, zoals blikjes, flesjes,
lege lachgascapsules en zelfs joints.
Met de zomervakantie in het vooruitzicht willen we iedereen erop attent
maken dat het terrein van de school verboden toegang is buiten schooluren. Er
hangen inmiddels ook bordjes zodat dit
voor iedereen duidelijk is.
Helpt u ons mee hierop te letten, zodat
na de vakantie onze leerlingen weer
veilig buiten kunnen spelen? Bedankt!
Team, MR en OV basisschool Op
Weg, Ooij, Monique Vromen
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

Bij omgewaaide bomen, verstopte riolering, wegverzakking, kapot trottoir en andere gebeurtenissen die gevaar of ernstige
hinder kunnen veroorzaken. Spreek buiten kantooruren uw melding in. We gaan direct met uw melding aan de slag.
Gemeentehuis Groesbeek
Dorpsplein 1
6562 AH Groesbeek
Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur

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

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

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

■ Denk mee over de 1,5-meter-samenleving
De coronamaatregelen worden
steeds meer versoepeld. Maar
we blijven leven in een 1,5-metersamenleving. Wat hebben kinderen en jongeren nodig in deze
1,5-meter-samenleving? Dat wil
de gemeente graag weten.
Daarom vraagt de gemeente kinderen en jongeren in twee
video's om hulp.
Welke tips hebben kinderen en jongeren? Waar lopen zij tegenaan?
Hebben ze misschien een oplossing voor iets wat niet perse voor
kinderen is, maar voor hun
opa/oma of ouders?
Twee video’s
In de video voor basisschoolleerlingen (0-12 jaar) vragen burgemees-

ter Mark Slinkman en raadslid
Lesley Albers de kinderen om tips
en advies. Deze video is verstuurd
naar alle basisscholen. In de video
voor de oudere jeugd (13-23 jaar)
doet wethouder Irma van de Scheur
samen met het jongerenwerk Berg
en Dal een oproep aan jongeren.
Deze video wordt door het jongerenwerk van Forte Welzijn gedeeld.
Beide video’s vindt u op
www.vimeo.com/gemeentebergendal.

■ Laatste dag marktmeester Stef van de Poll
Stef van de Poll was 31 jaar marktmeester van de markt in Groesbeek
en sinds 2010 ook van de markt in
Millingen aan de Rijn. Binnenkort
gaat Stef van zijn pensioen genieten. Dinsdag 30 juni was zijn laatste
dag als marktmeester. Dat is
natuurlijk niet onopgemerkt voorbij
gegaan.
Stef werd tijdens zijn laatste marktdag in Groesbeek uitgebreid in het
zonnetje gezet door de gemeente,
de Centrale Vereniging voor de
Ambulante Handel en natuurlijk
door de marktondernemers zelf.

Sandra Bakker
volgt Stef op als
marktmeester.
Foto: Henk Baron

■ Ondersteuning bij energie besparen
en opwekken
Wilt u energie besparen of
opwekken? Hieronder leest u
hoe de gemeente en de
Rijksoverheid u kunnen ondersteunen.
Gunstige lening ‘Toekomstbestendig wonen’
Wilt u graag isoleren of zonnepanelen aanschaffen maar heeft u er
geen geld voor? U kunt via de
gemeente Berg en Dal goedkoop
geld lenen. Deze lening heet
‘Lening Toekomstbestendig wonen’
(voorheen Duurzaamheidslening).
Meer informatie kunt u vinden op
www.bergendal.nl. U kunt hiervoor
ook terecht bij het Loket Duurzaam
Wonen Plus (www.duurzaamwonenplus.nl).

Advies van Loket Duurzaam
Wonen Plus
Wilt u uw huis isoleren, maar heeft
u geen idee waar u moet beginnen?
Of wilt u zonnepanelen kopen en
weet u niet wat een goede offerte
is? Het Loket Duurzaam Wonen
Plus kan u helpen. Zij adviseren u
wat u het beste kunt doen, ze helpen offertes aan te vragen en helpen bij het kiezen van een aanbieder.
Subsidie voor isolatie, zonneboiler of warmtepomp
U kunt bij de Rijksoverheid subsidie
aanvragen voor isolatie en voor de
aanschaf van een zonneboiler of
een warmtepomp. Meer informatie
vindt u op www.rvo.nl. Of vraag het
even bij het Loket Duurzaam
Wonen Plus. Zij kunnen u ook helpen bij het aanvragen van subsidie.

■ Overlast van de coloradokever
De coloradokever is gezien in de gemeente Berg en
Dal. Vooral vanuit Millingen aan de Rijn krijgen wij
veel meldingen. De kever doet niets wat schadelijk
is voor mensen. De kevers kunnen hooguit een
beetje stinken. U hoeft de aanwezigheid van de
kevers niet bij de gemeente te melden.

zoek naar aardappelplanten. De kevers lopen vooral,
omdat ze slecht kunnen vliegen. Ze laten zich wel meenemen door de wind.

Bestrijden?
Wilt u de kevers in uw tuin bestrijden? Dan kunt u de
kevers het beste handmatig vangen en vernietigen,
ongeacht hoeveel het er zijn. Het chemisch bestrijden
van de kever is erg moeilijk omdat het beestje goed
tegen bestrijdingsmiddelen kan.
De gemeente bestrijdt de coloradokever niet. We
mogen de bestrijdingsmiddelen tegen de kever niet in
de openbare ruimte gebruiken. Het bestrijden is ook
niet verplicht.
Waar komen de kevers vandaan?
De coloradokevers eten aardappelplanten. De kevers
houden een ondergrondse winterslaap. Als ze in de
lente uit hun winterslaap ontwaken gaan ze direct op

■ Wandelroutes in Wandelgemeente van het Jaar 2020
De gemeente Berg en Dal is
samen met twee andere gemeenten ‘Wandelgemeente van het
jaar 2020’. En dat is niet voor
niets! In onze gemeente kun je
eindeloos wandelen en genieten
van prachtige landschappen. In
deze rubriek brengen we regelmatig een bijzondere wandeling
voor het voetlicht.
Wandelen over Boerenwandelpaden
Bent u nieuwsgierig naar het leven
en de vergezichten op het platteland? Maak kennis met de boerenwandelpaden en struin over de
paden tussen het vee, de akkers en
de boerderijen. Op de app
RoutAbel vindt u vier wandelingen
over de boerenlandpaden. Meer
wandelingen vindt u op www.wandeleninbergendal.nl.
Wandelgemeente van het jaar
2020
Normaal is één gemeente een jaar

lang Wandelgemeente van het jaar.
Maar dit jaar werd het door corona
net even anders. In het voorjaar is
onze gemeente samen met twee
andere gemeenten genomineerd
voor de titel Wandelgemeente van
het jaar. Normaal gesproken barst
dan een verkiezingsstrijd los. Maar
de gemeente Berg en Dal heeft

samen met de twee andere genomineerde gemeenten besloten
elkaar niet te bestrijden, maar juist
samen op te trekken. Het resultaat
is dat er in 2020 drie gemeenten de
titel ‘Wandelgemeente van het jaar’
mogen voeren: de gemeenten Berg
en
Dal,
Winterswijk
en
Westerwolde.
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Mededelingen

■ 23 duurzame appartementen in Groesbeek

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

Tussen de Spoorlaan en het
Kloosterpad
in
Groesbeek
komen 23 koopappartementen.
Het Kloosterpad wordt een fietsvoetpad. De gemeente en ontwikkelaar Peter Kaal ondertekenden
op 30 juni de koop- en realisatieovereenkomst voor de locatie.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Iepstraat 10, plaatsen dakkapel en zonnepanelen (buiten
behandeling stellen)
▪ Van der Veurweg 27, uitbreiden groepsaccommodatie (aanvraag)
▪ Verbindingsweg 6, brandveilig gebruik (verleend)
Berg en Dal
▪ Patrijsweg 5, aanleggen uitrit (aanvraag)
Groesbeek
▪ Ambachtsweg 18, aanpassen luifel (aanvraag)
▪ Bredeweg 69B, plaatsen draagbalk (verleend)
▪ Dennenkamp 1, verbouwen boerderij en plaatsen dakkapel
(aanvraag)
▪ Grafwegen 3a, uitbreiden woning (verleend)
▪ Houtlaan 30, plaatsen zonnepanelen op de grond (aanvraag)
▪ De Meent 2, wijzigen brandveilig gebruik (verleend)
▪ Kamp 6, kap boom (niet vergunningplichtig)
▪ Karel Doormanstraat 7, plaatsen schutting (verlengen beslistermijn)
▪ Kerkstraat 17, plaatsen erfafscheiding (aanvraag)
▪ Ketelstraat 24, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Molenweg 17, aanleggen inrit (verleend)
▪ Pannenstraat 24, verbouwen woning (aanvraag)
▪ Reestraat 29, bouw woning (verlengen beslistermijn)
▪ Siep 18, wijzigen gebruik bijgebouw naar Bed & Breakfast (verleend)
▪ Zevenheuvelenweg 14, verbouwen bestaand schoolgebouw tot
woonzorggebouw met 24-uurs zorg (verlengen beslistermijn)
Kekerdom
▪ Botsestraat 13, plaatsen hekwerk (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Burgemeester Eijckelhofstraat 13, aanbouw garage en uitbreiden
woning (aanvraag)
▪ Graaf van Bijlandtstraat 2, plaatsen schuifwanden onder
terrasoverkapping (verleend)
▪ Heerbaan 32, plaatsen tweezijdige nokverhoging met zadeldak
(buiten behandeling stellen)
▪ Kadastraal sectie E Perceel 13 nabij wateren Millingerwaard t.b.v.
Knoflookpad, werkzaamheden uitvoeren wateren Knoflookpad
millingerwaard
▪ Kadastraal sectie C perceelnummer 1442, verlengen van de termijn
voor het ruimte voor de rivier project Millingerwaard (verleend)
▪ Nabij Visserstraatje 4, bouw schuur (aanvraag)
▪ Wethouder Arntzstraat 16, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Wethouder Koenenstraat 17, plaatsen dakkapel (verleend)
Ooij
▪ Rietlanden 26, vervangen berging (aanvraag)

Op de locatie staat nu een gebouw
met een houten gevel. Hier komen
twee appartementengebouwen met
ieder een eigen ondergrondse parkeergarage. Tussen de garages
komt een tunnel. De ingang van de
garages komt aan de kant van de
Spoorlaan.
Duurzaam
De appartementen worden niet
alleen levensloopbestendig. Ze
worden ook energiezuinig en gasloos. De ontwikkelaar gebruikt
duurzame bouwmaterialen. Tussen
de twee appartementengebouwen
komt een parkje voor de bewoners.
In dat parkje komen inheemse plantensoorten die goed tegen droogte
kunnen en aantrekkelijk zijn voor
vogels en insecten. De groene
inrichting houdt de temperatuur bij
de gebouwen lager en houdt het
water vast.

Wethouder Nelson Verheul: “Dit is
een prachtig resultaat voor onze
inwoners en het centrum van
Groesbeek. Zowel nieuwe woningen voor starters als ouderen;
betaalbaar en duurzaam.”
Kloosterpad wordt fiets-voetpad
Het Kloosterpad tussen de
Spoorlaan en de Mallemolen wordt
een fiets- en voetpad. Zo ontstaat
er een goede, veilige route voor
voetgangers en fietsers tussen het

centrum en de wijken aan de zuidkant van Groesbeek.
Vervolg
De ontwikkelaar heeft de omgevingsvergunning aangevraagd. De
procedure duurt een aantal maanden. Als alles volgens planning
loopt wil de ontwikkelaar eind 2020
starten met de verkoop. De bouw
start als de verkoop voorspoedig
verloopt.

■ Bloemen voor centrum Millingen aan de Rijn
Het centrum van Millingen aan de
Rijn is opgefleurd met bloembakken, hanging baskets en bloempiramides. Op 2 juli hing wethouder Irma van de Scheur samen
met Roland Gesthuizen, voorzitter van BIZ Millingen Centrum,
symbolisch de laatste hanging
basket op.
BIZ Millingen Centrum is op 1 januari 2020 opgericht. Het is een
samenwerking van centrumondernemers, de Millingse Ondernemers
Vereniging, de Stichting Toerisme
en Recreatie Berg en Dal en de
gemeente Berg en Dal om het centrum van Millingen aan de Rijn aantrekkelijker te maken.

Foto: Henk Baron
Ubbergen
▪ Hengstdal 3 T, oprichten van een ziekenhuis (ontwerpbesluit)

Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.

Bloemenplan
De eerste activiteit van BIZ
Millingen Centrum is het bloemenplan. Samen met de gemeente zijn
maar liefst 85 hanging baskets, 11
bloembakken en 7 bloemfonteinen
gekocht. De bloemen staan en hangen niet alleen in het centrum. Er

zijn ook hanging baskets langs de
wegen naar de dijk. Ze moeten fietsers en wandelaars verleiden naar
het centrum te komen.
Sint Jan de Deo
De bloemen staan ook rondom

Gasthuis Sint Jan de Deo dat tegen
het centrum aan ligt. Gasthuis Sint
Jan de Deo ondersteunt het initiatief om het centrum aantrekkelijk te
maken van harte en heeft deze
bloemen
ook
zelf
mogelijk
gemaakt.

U kunt de besluiten ook inzien in het gemeentehuis. Meldt u zich dan bij
de receptie van het gemeentehuis in Groesbeek. U kunt een afschrift of
kopie krijgen tegen vergoeding van de kosten.

■ Samen houden we Berg en Dal schoon
■ Meld u aan voor de nieuwsbrief
Bedrijvig Berg en Dal
Wilt u op de hoogte blijven van al
het ondernemersnieuws? Een
aantal keer per jaar brengen we u
via de nieuwsbrief Bedrijvig Berg
en Dal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied
van economische zaken en
recreatie en toerisme.
Hoe kunt u zich aanmelden?
Meld
u
aan
via
www.bergendal.nl/nieuwsbrieven.
Klik hier op de knop ‘Inschrijven
nieuwsbrief Bedrijvig Berg en Dal’.
Of stuur een e-mail naar
s.v.d.graaf@bergendal.nl. Zet in

deze e-mail het e-mailadres waarmee u zich wilt aanmelden. Wij voegen uw e-mailadres dan toe aan de
lijst.

Veel mensen gebruiken hondenpoepzakjes en gooien die thuis
weg. Daar zijn we heel blij mee.
Want als hondenpoepzakjes in
de kolken langs de weg terechtkomen, zorgen ze voor verstoppingen, vervuiling van het oppervlaktewater en stank. Vooral in
Beek leidt dit vaak tot overlast.
Neem daarom hondenpoepzakjes
mee naar huis en gooi het thuis bij
het restafval. Doe het voor uw
buren of voor de kinderen in de
buurt. Samen houden we Berg en
Dal schoon. Bedankt!
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■ Uitreiking Koninklijke
Onderscheidingen

■ Koop streekproducten

Door de maatregelen tegen het coronavirus kon de lintjesregen op 24 april
niet doorgaan. Op vrijdag 3 juli ontvingen alle gedecoreerden tijdens een
feestelijke bijeenkomst alsnog het lintje uit handen van burgemeester Mark
Slinkman. Het gaat om Anke de Coole-Feenstra, Nico Berenbroek, Ineke
Huilmand-Jansen, Henk Derksen, Bart Lelie en pater Willem Spann.

De gemeente Berg en Dal vindt
streekproducten heel belangrijk.
Ze zijn goed voor het milieu en
de lokale economie. Daarom zetten wij activiteiten op om meer
streekproducten te krijgen. Dit
doen we samen met de gemeente Heumen en ZLTO.
Ontwikkeling van streekproducten
Vorig jaar hebben wij bijvoorbeeld
bijeenkomsten en workshops georganiseerd voor de verdere ontwikkeling van 10 nieuwe streekproducten, zoals wildebloemensiropen,
biest, kersen drive-in, kip-groenteburgers, pompoenpuree, pompoensoep, bitterballen, vleespakketten
en boomgaardsap.

Nico Berenbroek, Ineke Huilmand-Jansen, burgemeester Slinkman en
Anke de Coole-Feenstra

Lokale drank bij de gemeente
Daarnaast schenken wij bij
gemeentelijke
bijeenkomsten
alleen nog maar lokaal gemaakt
sap, bier en wijn. Vijf lokale ondernemers verzorgen dit. WijnBoeren
Collectief Groesbeek levert de rode
en witte wijn. Het appelsap komt
van Mooijsap en de appelbosbessap van Bellefleur. Biberius levert
het donker bier en Stollenberg de
pils.
Streekproducten van Oregional
In Berg en Dal zijn veel lekkere,
verse en eerlijke streekproducten te
verkrijgen. Denk aan groente, fruit,
vlees, zuivel en kaas. Maar ook
honing en dranken als wijn, bier en
sap. De producten zijn eenvoudig
te bestellen, bijvoorbeeld bij

Oregional, een coöperatie van boeren en tuinders in de regio. Er zijn
veel organisaties aangesloten bij
deze coöperatie, zoals Wijngaard
Klein Amerika, Beyer Groesbeek en
Groentenhof Poelen. Vandaag

Wethouder Irma van de Scheur: “Help onze ondernemers en koop
lokaal”
“Door de coronacrisis hebben veel ondernemers het moeilijk. Dit is helaas
ook zo in onze gemeente. Vooral ondernemers in de detailhandel, horeca, toerisme en recreatie zijn zwaar getroffen. Om onze ondernemers te
ondersteunen roep ik iedereen op om lokaal te kopen. Doe boodschappen bij de winkel op de hoek, ga wat vaker naar een lokaal restaurant of
café of breng een bezoek aan een van onze prachtige musea. Alleen op
deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat we ook na deze crisis
onze levendige dorpskernen en ons dynamisch buitengebied behouden.
En bedenk daarbij ook dat veel ondernemers al jarenlang onze verenigingen steunen. En dat ze allemaal heel belangrijk zijn voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid in onze gemeente. Ze verdienen onze
steun, juist nu! Dus koop lokaal.”

Bart Lelie, burgemeester Slinkman, Henk Derksen en pater Willem Spann

■ Inbrekers buiten de deur houden?

■ Vrijwilligers gezocht

Inbrekers slaan vaak toe tijdens
de vakantieperiode omdat ze
weten dat bewoners van huis
zijn. Wilt u inbrekers buiten de
deur houden? Geef u dan op
voor het gratis webinar ‘Geef
inbrekers geen kans’ op woensdag 15 juli van 19.30 – 20.30 uur.
Aanmelden
kan
via:
https://hetccv.nl/agenda/gratiswebinar-voor-bewoners-geefinbrekers-geen-kans/.

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ook
in de gemeente Berg en Dal. Lijkt
het u leuk om als vrijwilliger aan
de slag te gaan? Dan is een van
onderstaande vacatures misschien iets voor u.
Helpen in de weggeefwinkel
De weggeefwinkel is een inwonersinitiatief in Groesbeek. Zij zijn op
zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het innemen en weggeven
van kleding. Klanten ontvangen,
sorteren van kleding, vouwen en
helpen met kratten en rekken plaatsen. Er is sprake van enige fysieke
belasting omdat u moet tillen en
bukken. Wilt u helpen op maandag
of woensdagochtend? Contactpersoon is Lisanne Bron. U kunt
haar mailen via lisanne.bron@fortewelzijn.nl of bellen via nummer 06
83544053.

Warme maaltijden bezorgen
Tafeltje dekje in Groesbeek is op
zoek naar chauffeurs. Met eigen
auto worden dagelijks van 11.3012.30 uur warme maaltijden aan
huis bezorgd. Wilt u 1x per week
mensen blij maken? Contactpersoon is Saskia van den Anker. U
kunt haar mailen via info@fortewelzijn.nl of bellen via nummer 085
0406066.
Andere vacatures
Staat er geen geschikte vacature
voor u bij? Kijk voor meer vacatures
op
www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/bergendal. Forte Welzijn
gaat graag met u in gesprek over
de mogelijkheden. Contactpersoon
is Anke Jacobs. U kunt contact
opnemen via e-mail vspbergendal@fortewelzijn.nl of via telefoon
085 0406066.

besteld bij Oregional is morgen
afhalen
of
laten
bezorgen
(www.oregional.nl). De streekproducten zijn natuurlijk ook verkrijgbaar bij de landwinkels en in veel
horecazaken.

zien bij uw woning als u weg bent.
Snel alarm slaan betekent een grotere pakkans van de inbrekers.
Zorg voor goedgekeurd hang- en
sluitwerk
Naast deze tips blijft het natuurlijk
van belang om te zorgen voor
goedgekeurd hang- en sluitwerk op
ramen en deuren. Een goedge-

keurd slot voldoet aan de eisen van
het Politiekeurmerk Veilig Wonen
(PKVW). Vraag hierover advies aan
een PKVW-bedrijf.
Meer informatie
Kijk voor meer preventietips op
www.politiekeurmerk.nl of bij het
thema Woninginbraak op www.politie.nl.

Een webinar is een presentatie die
u kunt volgen via internet. U luistert
dus thuis via uw computer. U kunt
ook vragen stellen via uw computer.
Heeft u geen gelegenheid om het
webinar te volgen? Ook onderstaande tips helpen u woninginbraak en insluiping te voorkomen.
Vertel uw buren over uw vakantieplannen
Vertel het uw buren als u op vakantie gaat. Zij kunnen op uw woning
letten en helpen deze een bewoonde indruk te geven. Door bijvoorbeeld de post weg te halen, de
planten water te geven, de auto af
en toe eens op de oprit te zetten en
een lampje aan te doen.
Bel de politie als u iets verdachts
ziet
Ziet u een verdachte situatie? Bel
dan direct de politie via telefoonnummer 112. Vraag ook uw buren
dit te doen als zij iets verdachts

Deze rubriek is samengesteld door de gemeente Berg en Dal en is de enige officiële bijdrage van de gemeente aan dit blad.
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Taalcafés in Groesbeek en Leuth weer open
Vanaf 1 juli start de Bibliotheek Gelderland Zuid weer met
een aantal Taalcafés. In de bibliotheken in Groesbeek en
Leuth is iedereen weer van harte welkom om te oefenen met
Nederlands praten. Uiteraard wordt rekening gehouden met
de regels van het RIVM. Alle Taalcafés waren vanwege de
corona-uitbraak sinds 14 maart gesloten.
Tijdens het Taalcafé praten de bezoekers samen met vrijwilligers over onderwerpen als eten en drinken, feestdagen en
het menselijk lichaam. Door het spelen van taalspelletjes
leren ze steeds weer nieuwe Nederlandse woorden bij. Het
zijn gezellige ontmoetingen, met elke keer een ander onderwerp om over te praten.

In de afgelopen 15 weken zijn er 1800
maaltijden gemaakt door de vrijwilligers van de Inloop en de opbouwwerker van Forte Welzijn in de gemeente
Berg en Dal. Met veel liefde en plezier
werd er drie keer per week bedacht wat
ze gingen koken. Een deel van de mensen die normaal naar de inloop zouden
komen en daar samen zouden eten kregen drie dagen per week een vers bereide maaltijd. Naast het feit dat mensen
een warme maaltijd kregen werden ze
ook drie keer per week gezien.

Wanneer vinden de Taalcafés plaats?
• Bibliotheek Groesbeek, elke dinsdagochtend van 10.00 tot
12.00 uur
• Bibliotheek Leuth, elke vrijdagochtend van 9.30 uur tot
11.30 uur
Bij een bezoek aan het Taalcafé vertelt een medewerker of
vrijwilliger waar de deelnemers op moeten letten, zoals handen desinfecteren en 1,5 meter afstand bewaren. Aanmelden

De Inloop en Polderkamer en
Berg en Dal gaan weer open
Mensen die geen maaltijd afnamen
werden gebeld door de medewerkers
van de Inloop en opbouwwerk. Nu de
maatregelen versoepeld zijn en de
dorpshuizen weer open mogen, willen
de medewerkers van de Inloop dit weer
opstarten.
Vanaf 1 juli stoppen ze met koken en
rondbrengen van maaltijden en kunnen
mensen weer terecht bij de Inloop in de
dorpshuizen in Ooij, Beek en Berg en
Dal. Daar zullen de richtlijnen van het
RIVM gevolgd worden.

Foto: Marcel Krijgsman
hoeft niet, iedereen kan zo binnenlopen. Het Taalcafé is gratis.
Kijk op www.obgz.nl/taalvaardig voor meer informatie. De
overige Taalcafés starten weer in september.

MS collecteweek (16-21 november 2020)
Collectanten gezocht in Ubbergen en Millingen aan de Rijn
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt
de landelijke huis-aan-huiscollecte
van het Nationaal MS Fonds plaats.
We zijn hard op zoek naar collectanten in de gemeente BERG EN DAL.
Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?
MS is de meest invaliderende ziekte
onder jonge mensen. Het is een ziekte
van het centrale zenuwstelsel. Doordat
er iets mis is in het afweersysteem,
wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen
signalen van en naar de hersenen niet
(goed) door, waardoor verlammings- en
uitvalsverschijnselen optreden. In
Nederland hebben 17.000 mensen MS
en elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste symptomen treden
meestal op tussen het 20e en 40e
levensjaar.
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS.

Digitale hulplijn
in de zomer
De Bibliotheek Gelderland Zuid heeft
tijdens de coronacrisis een digitale
hulplijn opgezet voor mensen met vragen over de computer, telefoon of
tablet. Mensen die graag meer willen
weten over bijvoorbeeld videobellen, ebooks of WhatsApp kunnen bellen naar
024 – 327 49 99. Een ambassadeur van
SeniorWeb beantwoordt de telefoon. In
de maanden juli en augustus is de hulplijn bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur.
Meer uitgebreide hulp met digitale
zaken? Vanaf september start de bibliotheek weer met computercursussen,
workshops en het Digitaal Café.
Uiteraard wordt rekening gehouden
met de voorschriften van het RIVM.
Kijk voor meer informatie op
www.obgz.nl/digitaalvaardig.

Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is.
Onderzoek is daarom hard nodig.
Nationaal MS Fonds investeert de
opbrengst uit de MS collecte in innovatieve onderzoeken naar MS.
Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft

Kom je meedoen met Riet?
BEEK. In de vorige Rozet vertelde ik u
hoe Riet Groothuijse-Arts als overbuurvrouw van het Kulturhus een praatje
kwam maken op het terras en meteen
enthousiast werd om mee te komen helpen. We zijn nu twee weken verder.
Riet begint het reilen en zeilen in het
Kulturhus aardig te kennen en is al
bezig een gezellige groep vrijwilligers
op te bouwen. Is dat ook iets voor jou?
Na de stille corona-periode komen we
langzaam in een nieuwe fase. We hebben geen exploitant meer, maar we
gaan er zelf voor zorgen dat óns
Kulturhus gaat bruisen. Met elkaar en
dus met veel vrijwilligers. Heb jij ook
wel eens gedacht dat het beter of anders
moest kunnen in het Kulturhus? Kom
dan meedoen met Riet en laat je horen.
We hebben mensen nodig als gastheer
of gastvrouw om de buurtkamer te
bemensen, bezoekers de weg te wijzen
in het gebouw en van koffie te voorzien. Het terras zou deze zomer een
stuk gezelliger kunnen worden. Vind je
het leuker om ’s avonds bardienst te
draaien? Ook daar zoeken we mensen
voor. Als je het zelf te druk hebt om
mee te komen doen, kijk dan in je
omgeving of je iemand kunt aanmoedigen om het te gaan doen en kom zelf
lekker een keer op het zonnige terras
zitten voor koffie of een biertje. Wij
hopen dat je een keer komt kijken of
het iets voor je is. Je kunt bellen met
Riet Groothuijse-Arts (024-3226343).

De kanjers van Tafeltje Dekje
De vrijwillige chauffeurs
van Tafeltje Dekje zorgen
dat mensen die niet meer
zelf kunnen koken toch
lekker kunnen eten.
Ook in deze tijd staan de
kanjers van Tafeltje
Dekje klaar voor de
bewoners van Groesbeek.
Soms is het eten afgeven
wat lastiger door de corona maatregelen maar er
wordt altijd voor een passende oplossing gezorgd.
Op deze manier zorgen
onze vrijwilligers ervoor
dat deze mensen toch
kunnen genieten van
heerlijke verse maaltijd!
De meeste vrijwilligers
zijn al lang bekend bij
ons. Ze hebben gekozen voor Tafeltje Dekje omdat ze graag iets sociaals doen. Ze
hebben vaak ook meegemaakt hoe fijn iemand in hun omgeving het vond dat ze
gebruik konden maken van Tafeltje Dekje.
Naast het bezorgen van de maaltijden hebben onze toppers ook een belangrijke
signalerende functie. Ze houden een oogje in het zeil. Mochten er zorgen zijn over
iemand dan bellen ze Forte welzijn. Op deze manier kunnen we samen kijken of
er hulp ingeschakeld kan worden.
Daarom is het zo belangrijk dat deze kanjers er zijn.

grote impact, ook op het Nationaal MS
Fonds. Door de maatregelen hebben we
onze fondsenwervende evenementen
moeten uitstellen of afgelasten.
Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS
staat helaas niet stil. Onderzoek naar
MS en onze strijd tegen MS moet doorgaan.
Word collectant en haal geld op voor
onderzoek naar MS. Collecteren is niet
moeilijk en kost maar twee uur van je
tijd. En het is nog leuk ook.
Meer informatie of aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Pannenkoeken
voor de zorg
MILLINGEN. Carnavalsvereniging De
Deurdouwers gaat de mensen uit de
zorg bedanken voor hun bijzondere
inzet in de afgelopen corona crises tijd.
In de afgelopen maanden hebben de
mensen die in de zorg werken een bijzondere prestatie geleverd. Wij denken
dat iedereen het daar wel over eens is.
Niet alleen hebben die mensen vaak
veel extra uren moeten maken, maar
vooral hebben zij permanent gewerkt
met een meer dan verhoogd risico om
het coronavirus op te lopen met alle
gevolgen van dien. Zij deden dat uit
medemenselijkheid en het is echt te
kort door de bocht om te zeggen “nou
ja dat is hun beroep”.
Het applaus tijdens de eerste weken
was natuurlijk hartverwarmend en ook
de “serenade” die de Prinsenwagen van
de vereniging bracht aan inwoners en
zorgmedewerkers in het Gasthuis is
goed overgekomen. Toch willen de
Deurdouwers in dit bijzondere geval
meer doen.
Onder het motto “corona kreeg de zorg
niet in puin, daarom bakken wij ze
bruin”, gaan wij op 15 augustus in de
middag voor alle in Millingen aan de
Rijn wonende zorgmedewerkers pannenkoeken bakken. Voor alle duidelijkheid: deze actie is bedoeld voor zorgmedewerkers die wonen in Millingen
aan de Rijn ongeacht of zij hun beroep
in Millingen of buiten Millingen uitoefenen. Uiteraard serveren wij er graag
een drankje naar keuze bij en kun je
eventueel je partner mee brengen.
Dat de actie volledig corona proef
wordt opgezet spreekt voor zich. We
gaan natuurlijk niet de zorg aan de ene
kant bedanken om ze aan de andere
kant weer werk te geven. De actie
wordt in overleg met Provincie en
Gemeente opgezet.
Millingse zorgmedewerkers die graag
aan deze actie mee doen kunnen zich
opgeven bij Guus Hakvoort, telefoon
06-18017231. Nogmaals de actie is op
zaterdagmiddag 15 augustus en opgeven kan tot 25 juli.
Degenen die zich opgegeven hebben
ontvangen tijdig de nadere gegevens
zoals de aanvangstijd. Wij kunnen die
nu nog niet geven omdat wij eerst moeten weten hoeveel personen van de
gelegenheid gebruik gaan maken.
Daarom zal bij aanmelding ook
gevraagd worden naar telefoonnummer
en email adres.
Millingse zorgmedewerkers jullie zijn
van harte welkom.

De medewerkers van de Inloop en Forte Welzijn, vlnr Imke de Haas, Ans
Lukkassen, Petra Kregting, Han Drijdijk en Ester Greve
Foto: Henk Baron

Schenkingen van
2ehands-zorghulpmiddelen
GROESBEEK. Als voorheen schenkt
Stichting 2ehands-zorghulpmiddelen
haar jaarljkse opbrengst aan het goede
doel, "fun" voor gehandicapte kinderen.
Afgelopen voorjaar is het toegewezen
aan * de speelweek voor gehandicapte
kinderen van het GVO te Nijmegen,
* een racerunners (hardlopen in een
"renfiets" met 3 grote wielen) voor de
ZMLK-school te Druten, * de Jumborun Nederland (met motoren waarop ze
mee mogen rijden), * Stichting ATR-x
sydroom voor de theatervoorstelling
voor kinderen tijdens hun jaarlijkse bijeenkomst. Natuurlijk wordt het gedoneerde geld deels een jaar vooruit
geschoven, want het corona-virus
kwam ertussen en de activiteiten kunnen dit jaar voor het merendeel niet
doorgaan. Recentelijk kwam erbij * het
paardrijden voor gehandicapte kinderen van het Centrum voor Aangepast
Paardrijden (voor de pony-zomerkampen). Want die gaan -aangepast- wèl
door! (zie de sportpagina)
We zijn een specifieke kringloop van
gebruikte zorghulpmiddelen. Denk
hierbij aan een rollator, douchekruk,

toiletstoel, rolstoel, scootmobiel... We
verkopen op afspraak via 06 - 4289
8537 en info@2ehands-zorghupmiddelen.nl, en ons actuele aanbod is te zien
op www.2ehands-zorghulpmiddelen.nl
(onder "Te koop").
Maar let op, van 18 juli tot 17 augustus
hebben we bedrijfsvakantie en in die
tijd maken we geen afspraken. U kunt
uw gebruikte (maar nog goede) zorghulpmiddelen die u wilt weggeven wel
gewoon op onze oprit (liefst achter het
hek) zetten, en ze worden opgeborgen.
Heel veel dank!
Adres: Reestraat 5, 6562LJ Groesbeek
(De Horst).

Vrijwilligerswerk Berg en Dal
Wie helpt Kim mee met het uitlaten
van haar hulphond?
Twee jaar geleden hebben we een
oproep gedaan voor Kim, zodat zij een
hulphond kon aanschaffen. Dit kon
alleen als ze genoeg vrijwilligers had.
En dat was gelukt! Nu twee jaar verder
is de hulphond er en zijn er nog steeds
een aantal mensen die Kim willen helpen. Wel zoekt zij nog wat aanvulling.
Dit is haar eigen oproep:
‘Hoi, ik ben Kim, 35 en ik ben spastisch. Daardoor gebonden aan een elektrische rolstoel, woon in Groesbeek. Ik
heb sinds mei een nieuwe hulphond,
maar doordat ik heel veel pijn in mijn
benen heb, red ik het niet om de hele
dag in mijn stoel te zitten. Hierdoor kan
ik de hond niet altijd uitlaten. Voor ’s
avonds heb ik er last van. Ik heb goede
periodes, waardoor ik het langer volhoud, maar helaas ook slechte periodes.
Vooral in de avond tussen 22.00-23.00
zoek ik mensen die mijn hulphond willen uitlaten. Ben je gek op honden en
lijkt het je leuk om mij te helpen? Bel
me maar op 0682214412.’
Kim wordt geholpen door de opbouwwerker van Forte Welzijn in deze zoek-

tocht naar vrijwilligers, je kan haar bellen op 06-83544053 (Lisanne Bron).
Chauffeurs gevraagd
Het Vrijwilligerssteunpunt verzamelt
alle vacatures uit de gemeente en
bemiddelt potentiele vrijwilligers aan
organisaties. Er is een grote vraag naar
vrijwilliger chauffeurs bij diverse organisaties. Bij SWOM die senioren naar
bestemmingen in de regio brengt, 7
dagen per week. Contactpersoon is
Thea de Wijse swom@hetnet.nl tel.
0481 431105. Zorgboerderij Oures
zoekt chauffeurs die met eigen auto
deelnemers wil halen en brengen.
Contactpersoon is Marijke Teunissen
info@oures.nl tel. O6 23751680. Of bij
Pluryn om cliënten naar de dagbesteding
te
brengen
en
halen.
Contactpersoon is Anke Huijbers,
info.vrijwilligers@pluryn.nl tel. 06
83551509.
Of wil je graag een maatje voor iemand
zijn? Bijvoorbeeld bij Humanitas,
Pluryn, of Forte Welzijn. Kijk voor de
vele mogelijkheden op www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/bergendal
Contactpersoon is Anke Jacobs vspbergendal@fortewelzijn.nl
tel;
085
0406066. Staat er geen geschikte vacature voor je bij dan gaan we graag met
je in gesprek over de mogelijkheden.

SENIOREN
Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans
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Zonnebloemloterij Regio Groesbeek

“Actie appeltaart”
Dit jaar gaat de loterij anders dan u van
ons gewend bent i.v.m. de coronacrisis.
Misschien hebt u ons al gemist. Nu
geen lotenverkoop aan de deur. U ontvangt in de maand juli een envelop met
een brief van De Zonnebloem. In de
brief staat hoe u loten kunt kopen.

Dit jaar hebben we nog een speciale
actie. Koopt u 5 of meer loten dan
maakt u kans op een heerlijke appeltaart. In de brief vindt u hierover meer
informatie.
De Zonnebloem rekent op u!

KBO Ooij lid Mevrouw Tonnie
Reijnen- van Wijck 90 jaar
Lekker lang getrouwd: huwelijksjubilea
Jan en Ger Vink uit Leuth 60 jaar
getrouwd
Op dinsdag 23 juni waren Jan (84) en Ger Vink-Heijmink
(82) uit de Margrietstraat in Leuth 60 jaar getrouwd.
Normaal zou de burgemeester daar op bezoek komen om hen
te feliciteren maar door deze bijzondere coronatijd ging dat
niet door. Wel heeft hij een felicitatie en bloemetje namens

Foto: Henk Baron
de gemeente Berg en Dal gestuurd. Ook kwamen er felicitaties van koning Willem Alexander en de Commissaris der
Koning van Gelderland, John Berends.
’s Avonds zouden ze een feest hebben in de Thornsche
Molen te Persingen maar dat is uitgesteld naar eind juli, als
er weer meer mogelijkheden zijn.
Jan Vink was in zijn werkzame leven elektronicus bij Philips,
waar hij het onderhoud deed aan de computer gestuurde
apparaten. Toen er een dip in die industrie kwam, mocht hij
al op zijn 54e met vervroegd pensioen. Maar stilzitten was
niets voor hem. Hij zat volop in het vrijwilligerswerk, met
een fantastische vrouw achter hem die dat faciliteerde. Zo zat
hij bijvoorbeeld 25 jaar in het hoofdbestuur van de NGS
(sportmassage), was hij 10 jaar voorzitter en nog een tijdje
Europees voorzitter. Daarbij deed hij veel voor schutterij de
Vriendenkring in Leuth, waarvan hij ook koning en keizer is
geweest. Enkele jaren geleden kreeg hij daarvoor nog een
onderscheiding van de Federatie. Ook bij VVLK en DES in
Leuth was hij actief. Bij laatstgenoemde club was hij vijf jaar
voorzitter. Jan is Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Zijn vrouw Ger was ook veel bij DES betrokken, maar eerst
werkte ze voornamelijk als huishoudelijke hulp, onder meer
bij burgemeester Hermsen. Na haar huwelijk verzorgde ze
als pedicure heel veel voeten in de Ooijpolder. Maar ook het
vrijwilligerswerk was haar niet vreemd. Ze zat in het bestuur
van de Vrouwenbeweging, bij de Kakatoe en deed werkzaamheden in de kerk, zoals het poetsen en het bloemschikken. En beiden zijn nog steeds actief.
Het diamanten bruidspaar woonde na hun trouwen (Ger
kwam uit Millingen en Jan uit Leuth) drie jaar boven de Vink
in Ooij en daarna 57 jaar in de Margrietstraat in Leuth. De
Vink in Ooij was toen pas gebouwd en onder was een winkeltje, waar ze regelmatig de klanten bediende. Gelukkig
werd er toen geen snoep van 1 cent verkocht maar begon het
bij 5 cent. Anders had ze elke keer voor 1 cent naar beneden
gemoeten, zo zei ze.
Samen hebben ze twee zonen, één dochter en acht kleinkinderen (vier jongens en vier meisjes). Het paar trouwde in het
gemeentehuis van Millingen en daarna op 28 juli 1960 voor
de kerk. Voor 1 juli trouwen leverde toen nog een belastingvoordeel op.
Ger en Jan, van harte gefeliciteerd!

Diamanten huwelijk Ton en Margreet
Cillissen in Groesbeek
Donderdag 2 juli zijn Ton Cillessen (84) en Margreet
Cillessen-Nicolasen (84) uit Groesbeek zestig jaar getrouwd.
Ton komt uit een gezin van zes kinderen en groeide op in de

Bosstraat in Groesbeek. Margreet, op een na de jongste uit
een groot gezin, groeide op aan de Rijksweg in Malden. Zij
leerden elkaar kennen op de dansvloer tijdens de Hatertse
kermis. Daar sloeg de vlam over en na al vrij snel was het
vaste verkering.
Kort na hun trouwen betrok het paar een woning in de Jan
Steenweg waar ze tot op de dag van vandaag met veel plezier
wonen. Hier ligt, dankzij de groene handen van Ton, de tuin
er altijd keurig bij.
Ton en Margreet kregen drie kinderen en ze hebben acht
kleinkinderen waar ze dol op zijn en die ze met veel liefde en
betrokkenheid hebben zien opgroeien. Ton is vanaf zijn zestiende jaar tot aan zijn pensioen huisschilder geweest en
heeft met veel plezier Groesbeek en wijde omgeving een
kleurtje gegeven. Volgend jaar is Ton vijftig jaar lid van het
kerkkoor Sint-Caecilia in de Cosmas en Damianus. Margreet
heeft 23 jaar in de thuiszorg gewerkt en zodoende veel mensen in Groesbeek leren kennen.
Samen zijn ze nog steeds verknocht aan Groesbeek. Door
alle beperkingen die er momenteel gelden, stellen zij het
feest uit tot een latere datum. Het diamanten huwelijk werd
die dag in kleine familiekring gevierd.

tot ERELID van KBO Ooij en overhandigde hij haar de daarbij horende oorkonde. Uit handen van bestuurslid
Mientje Huisman kreeg zij een prachtige bos bloemen. Het feest werd thuis
met kinderen en kleinkinderen over de
dag verdeeld gevierd. De kleinkinderen
hadden in de loop van de middag een
verrassing voor Oma.
Meer foto’s op www.inhetlaag.nl.

Stef en Ellie Sak 65 jaar getrouwd

Foto: Bert Roodbeen

Nieuws van KBO Beek
KBO Beek unlocked meeting
Foto: Henk Baron
Op 22 juni 2020 waren Ellie (85) en Stef (89) Sak-Kamps uit
Beek 65 jaar getrouwd voor de wet. Normaal gesproken zou
de burgemeester op bezoek komen, maar deze keer bleef het
bij het sturen van een bloemstuk en felicitaties. Maar omdat,
zoals het vroeger gebruikelijk was, het paar op 30 juli voor
de kerk trouwde (een vorige burgemeester noemde dat altijd
'eerst voor de wet en dan voor het bed') was het voor dit briljanten bruidspaar niet de echte dag om te vieren en zullen ze
op 30 juli, samen met de familie, uit eten gaan om het dan te
vieren.
Stef en Ellie kregen zes kinderen, waarvan er helaas één is
overleden. Ze kregen twee dochters, allebei zondagskinderen, zo noemde Ellie het, en vier zonen. Daarbij hadden ze
acht kleinkinderen, waarvan er ook één is overleden, en ze
hebben vijf achterkleinkinderen.
Stef was werkzaam op de steenfabriek en later was hij conciërge op het Piuscollege in Beek. Ellie was bejaardenverzorgster, hetgeen in die jaren voor een langdurige tijd was.
Zo was ze respectievelijk 33 en 17 jaar werkzaam in hetzelfde gezin.

BEEK. Donderdagmiddag 2 juli om
14.30 uur in hotel `t Spijker ging de
KBO Beek verder na drie en halve
maand alleen maar nieuws gebracht te
hebben met een bijzonder gezellig
samenzijn.
Velen waren weer in goed gezondheid
en conditie aanwezig.
Onder het genot van een kopje koffie
met een gebakje, luisterde men naar
een kort welkomstwoordje, voorlopig
nog voorzichtig zijn, niet alles kan
weer opgepakt worden maar wat kan,
daar hebben wij ons al voor u ingezet
en gaat weer gebeuren, zij het op aangepaste wijze
De sociale contacten waren direct al
weer op het niveau van voor de crisis,
iedereen was weer blij om elkaar te
kunnen ontmoeten, een echte club mid-

dag.
Nadat men geproost had en de consumptie genuttigd kwam er, voor eenieder veel te snel, een einde aan een bijzonder fijne middag en een herbegin
van het KBO Beek seizoen.
Ook ons voorstel om naar het
Openluchtmuseum te gaan (zie hieronder) werd met open armen ontvangen.
Bij de fietsclub van de maandag kan
door de verruiming weer worden aangesloten, maar afstand houden blijft
geboden.
Lid worden van deze fantastische seniorenvereniging, de KBO Beek, voor 20
euro bent u een heel kalender jaar lang
lid en had u bovenstaande middag ook
mee kunnen maken.
Gérard Tesser, voorzitter van de KBO
Beek, info 024 3226377.

We wensen hen
nog een gelukkige
tijd samen. Van
harte proficiat!

Gouden
bruidspaar
Hol
Tonnie
en
Willemien Hol uit
Millingen aan de
Rijn waren woensdag 24 juni 50 jaar
getrouwd.
Foto: BD1.nl

Foto: Piet Spanjers

OOIJ. Zondag 28 juni werd KBO Ooij
lid mevrouw Tonnie Reijnen-van Wijck
90 jaar. Een delegatie van het bestuur
mocht haar, ondanks de moeilijke
periode waar we nog steeds niet helemaal van verlost zijn, bij haar op
bezoek komen om haar te feliciteren
met deze mijlpaal.
Ter gelegenheid hiervan benoemde
vicevoorzitter Arnold Wulterkens haar

Foto: René Hendriks

Donderdag 13 augustus gaat de KBO Beek naar het
Openluchtmuseum
Onze vakantie uitstap gaat donderdag
13 augustus naar het Openluchtmuseum in Arnhem.
Wij vertrekken om 11.00 uur, met vervoersbedrijf Leenders, vanaf de halte
Kulturhus aan de Baron van Voorst tot
Voorststraat.
Denkt u aan uw mondkapje!
Bij aankomst, rond 12.00 uur, gaan wij
voor een uitgebreide lunch aan tafel.
Na de lunch gaan wij op eigen gelegenheid het park bezoeken, bijvoorbeeld,

met de tram mee, deze stopt bij de
bezienswaardigheden.
16.30 uur is iedereen weer in de bus
aanwezig om naar Beek terug te gaan.
De deelnemers kunnen de dag afsluiten
met een drie gangen diner, inclusief een
consumptie, bij hotel `t Spijker. Alle
inlichtingen omtrent deze vakantieuitstap vindt u op onze site en krijgt u bij
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, telefoon 024 3226377.
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LBG organiseert Groesbeekse
‘rivieren en merentocht’

Otter en moerasvogels terug
in de Ooijse Graaf?
De Ooijse Graaf was vroeger rijk aan
bijzondere dieren die afhankelijk zijn
van natte moerasgebieden. 25 hectare
rietmoeras is nog over. Omdat De
Ooijse Graaf Europees gezien zo’n bijzonder en waardevol natuurgebied is, is
het aangewezen als Natura 2000
gebied. Maar helaas is het rietmoeras in
de loop der jaren verdroogd. Bomen en
struiken konden wortel schieten en
overwoekerden het moeras. Maar de
otter en moerasvogels zoals roerdomp,
bruine kiekendief, zwarte stern en
woudaapje, hebben voldoende water,
riet en een open gebied nodig. Daarom
zijn ze nagenoeg verdwenen.

De Koepel

Foto: Peter Pouwels

GROESBEEK. Zondag 23 augustus
organiseert
Landschaps
Beheer
Groesbeek (LBG) weer een natuurexcursie. Ditmaal een wandeling van
ruim 14 kilometer die de hele dag
(10.30-16.00) duurt. Start- en eindplaats is het Protestantse Kerkje in het
centrum van Groesbeek. Vanwege
Covid-19 vindt de wandeling ‘onder
beperkende voorwaarden’ plaats en
meelopen is op eigen verantwoordelijkheid. Deelname is gratis.
Het dorp Groesbeek staat bekend om
haar vele natuurlijke beken en poelen
die door kwelwater uit de stuwwal worden gevoed. We starten om half elf
zelfs bij de beek waarnaar Groesbeek is

genoemd. Tijdens de tocht lopen we
langs een aantal beken en poelen die
met een knipoog naar de “Groesbeekse
bergen” ook wel als rivieren en meren
gezien kunnen worden. Door de LBGgidsen zal onderweg kort over natuur
en historie verteld worden. Denk aan
een lunchpakket en drinken voor een
dag. De lunchpauze vindt plaats nabij
natuurgebied De Bruuk, bij B&B
Green Cottage.
Aanmelding is verplicht bij Paul
Leenders:
024-3972405,
pleenders33@gmail.com.
Meer informatie vindt u op de website
van WMG: wmg-groesbeek.nl

Zomerkiekjes

ARK Natuurontwikkeling kon vorig
jaar dit rietmoeras kopen. We hebben
een herstelplan geschreven en hiervoor
van de provincie Gelderland goedkeuring gekregen en een subsidie. Na het
broedseizoen wil ARK beginnen met
de uitvoering van de herstelmaatregelen, zodat het rietmoeras weer helemaal
open en nat wordt. We hopen en verwachten dat veel voormalige moerasbewoners door de maatregelen op den
duur weer zullen terugkeren. Ook
Staatsbosbeheer bezit en beheert natuur
in de Ooijse Graaf. Daarom hebben we
ons
plan
afgestemd
met
Staatsbosbeheer.
Graag wil ARK u uitnodigen voor een

HAT Tours Travels 4 You uit NoordHolland organiseert sinds kort vierdaagse fietsvakanties rond Nijmegen.
De gasten verblijven in hotel Erica in
Berg en Dal en maken dagtochten
van 35 tot 50 kilometer. Een van deze
tochten gaat naar Kranenburg. Van

De Kaliwaal bij Kekerdom

Lepelaars langs de Erlecomsedam

Koniks langs de Duffeltdijk in Kekerdom

Help! Ik ben verloren: een spiksplinternieuwe leesbril met aangepaste sterkte!
en donkergroen montuur.
Wie heeft deze gevonden op zaterdag
27 juni j.l. in de Elzenkamp in Beek,
rond 10. 00 uur ’s ochtends?
Een lekker taartje voor de eerlijke vinder!
van.groningen@upcmail.nl
Ooijsche graaf met woudaap en otter
Illustratie Jeroen Helmer
excursie door het gebied. We willen het
gebied laten zien en uitleg geven over
de geplande herstelmaatregelen.
Vanwege de Corona-maatregelen zal
dat in een kleine groep gebeuren en zal
tijdens de excursie 1,5 meter afstand
van elkaar gehouden moeten worden.
Aanmelden
Data: donderdag 16 juli om 16.30 uur
of zaterdag 18 juli om 10.30 uur
Aanmelding via email: anke.dielissen@ark.eu Graag uw naam en aantal
personen vermelden. Na inschrijving
ontvangt u per email een bevestiging en
info over de startplek. Voor vragen kunt
u bellen of mailen met programmaleider Anke Dielissen:
anke.dielissen@ark.eu tel. 06 – 10 65
62 69

Fietsvakanties vanuit Berg en Dal

Foto’s: Henk Baron

hieruit begint de reis
met de Grenzland
Draizine (fietslorrie)
naar Kleef.
Nijmegen en omgeving
werd uitgekozen omdat
de landschappen en
natuurgebieden hier zo
divers zijn en de heuvels
uitdagend.
Miranda Grommé van
HAT Tours Travels 4
You ziet hier ook veel
mogelijkheden voor
gezinnen vanwege bijvoorbeeld amusementspark Tivoli, speeltuin
De Leemkuil en het Afrika Museum.
De oude stad Nijmegen biedt volgens
haar ook veel interessants om te ontdekken.
Meer
informatie:
https://hattours.com/tour/ontdek-het-gelderseland/

Maatregelen aanpak wateroverlast buurtsuper Breedeweg gereed
BREEDEWEG. Op dinsdag 23 juni
namen wethouder Sylvia Fleuren en
heemraad/ Loco-dijkgraaf Mathieu
Gremmen (Waterschap Rivierenland)
de nieuwe regenwaterafvoer bij de
buurtsuper in Breedeweg ‘in gebruik’.
Ze deden dit samen met drie medewerkers van de buurtsuper. Richard,
Dennis en Philip zorgden er voor dat
5000 liter gezuiverd water werd afgevoerd. De nieuwe afvoer vermindert de
overlast van water bij hevige regen.
Bij de buurtsuper zijn verschillende
maatregelen genomen om wateroverlast te verminderen. Zo is er een afvoerbuis met roosters geplaatst aan het
einde van de parkeerplaats. Ook is de
ingang van de parkeerplaats verlaagd.
Het overtollige regenwater dat van de
weg komt, kan hierdoor makkelijker

Leesbril
verloren

via de parkeerplaats wegstromen naar
de roosters. Via de roosters stroomt het
vervolgens in de achterliggende sloot.
Hierdoor wordt het riool ontlast. Op 23
juni waren de werkzaamheden klaar. In
het najaar gaat de gemeente het gebied
rondom de buurtsuper groener aankleden. Er worden dan struikjes en wat
bomen geplant.
Het werk bij de buurtsuper doen de
gemeente en Waterschap Rivierenland
samen met de eigenaar van het pand en
met Pluryn. De gemeente Berg en Dal
en Waterschap Rivierenland werken
samen met inwoners aan het verminderen van wateroverlast en verdroging in
Breedeweg. Een onderdeel hiervan is
het aanpassen van de omgeving van de
buurtsuper.

V.l.n.r. Philip, Dennis en Richard samen met wethouder Sylvia Fleuren en dijkgraaf Mathieu Gremmen
Foto: Henk Baron

ANNEKE
Anneke zat al een tijdlang wat wezenloos voor de tv zonder het gebodene
goed in zich op te nemen. Het betrof
de zoveelste talkshow met de zoveelste
bekende gasten, je kon de koppen zo
uittekenen. Het debat ging over racisme, ons slavernij verleden en de vraag
hoe hier mee om te gaan. ‘Luister ‘ns,
chagrijnige wijsneuzen, een eenduidig
antwoord op deze vraag is er niet’ zei
Anneke hardop, terwijl ze met een
ferme druk het toestel uitzette. Haar
gedachten gingen terug naar die gezellige zondag aan de Waalkade, waarbij
Roy de ballotage van Mary en Sylvia
glansrijk had doorstaan. Ze had zich
namelijk vooraf toch wel ’n beetje zitten te knijpen over Mary, omdat die af
en toe zo raar uit de hoek kon komen.
(Waar ligt dat toch aan?) Maar vanaf
minuut één zat de stemming er goed
in, iedereen amuseerde zich prima. De
drank maakte al gauw de tongen los en
op gegeven moment diepten de drie
gezusters de ene na de andere anekdote uit het familiearchief op. Sappige
roddels werden evenmin geschuwd.
Roy vertelde op zijn beurt een paar
moppen, waarvan er een op het randje
was, maar nog net kon. Mary stikte
zowat in haar wijn! En met elke consumptie, die ze achteroversloegen,
leek het water van de Waal blauwer.
Tot groot vermaak van de anderen gaf
Roy halverwege de avond nog een
meesterlijke Prins Bernhard imitatie
ten beste (“Weet u, mijn vrouw en ik,
wij houd’n erg van de neuzhorn.”). De
tijd vloog om en de avond vorderde.
En terwijl de ober nog een kwartet
wijntjes afleverde, ontvouwde zich
boven de Waal een glorieuze zonsondergang. Alle aanwezigen haastten
zich om dit memorabele ogenblik met
hun mobiele telefoon voor de eeuwigheid vast te leggen. Het gedrang om de
beste opname te maken zorgde ervoor
dat de anderhalve meter afstand
slechts met grote moeite kon worden
nageleefd. “Laat ook even een portie
bitterballen komen!” riep Sylvia naar
Roy, toen deze wat later nog een
bestelling plaatste. “Want zo jong als
vandaag, zien we mekaar nooit meer!”
liet ze erop volgen. Roy schoot in de
lach en terwijl de grote klok van de
Sint Stevenskerk tienen sloeg, antwoordde hij: “Wel ja, een bittergarnituur, waarom ook eigenlijk niet? Ober!
En ofschoon iedereen nog steeds
genietend onderuit zat, vond Mary
tegen middernacht dat het wel mooi
was geweest. “Ik bel nu twee taxi’s.”
kondigde ze aan. “Moet dat nu echt?”
piepte Sylvia, terwijl ze notabene bijna
wegdoezelde. Toen de eerste taxi even
later met een vinnig knikje voor het
terras tot stilstand kwam, had Roy -als
een echte gentleman- zijn portefeuille
getrokken en erop gestaan de rekening
te betalen. Protesten van Mary en
Sylvia baatten niet en onder het uitroepen van ‘Dit doen we gauw nog ‘ns
over!’ namen beide zussen prettig
wazig afscheid. En zo maar ineens, de
drank werkte kennelijk op haar
gemoed, pinkte Anneke emotioneel
een traan weg. En er volgde er nog een
en nog een, totdat ze op gegeven
moment als een klein kind stond te
snotteren. Het ontroerde Roy en liefdevol sloeg hij zijn rechterarm om haar
heen. “Weet je, Roy, dit is zo belangrijk voor mij.” legde Anneke uit, “mijn
ouders zijn kort na elkaar overleden en
ik heb alleen Mary en Sylvia nog maar.
En dat ze jou nu hebben geaccepteerd,
doet me zo veel. Want ik wil ook maar
gewoon gelukkig zijn, net als ieder
ander.” En terwijl ze luidruchtig haar
neus snoot, meldde ze Roy nog ten
overvloede dat ze echt niet verdrietig
was. Een ogenblik later kwam er om
de hoek een roomwitte taxi aan.
Eenmaal gezeten op de achterbank
kneep Anneke Roy stevig in zijn arm.
“Je vindt me zeker een sentimentele
muts.” vroeg ze bezorgd. “Inderdaad.”
zei Roy. En toen ze elkaar aankeken,
proestten ze het alle twee uit!
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Veel politie ingezet in Groesbeek

Lantaarnpaal plat in Groesbeek
Op de laad- en losplaats voor winkelcentrum Bellevue in Groesbeek is een lantaarnpaal platgereden.
Foto: Henk Baron

GROESBEEK. De politie moest donderdagavond 25 juni rond 19:00 met
verschillende surveillancewagens naar
een instelling van Pluryn, de Kemnade
woonvoorziening
aan
de
Nijmeegsebaan in Groesbeek. Drie
politieauto’s, twee motoragenten en
een hondengeleider waren ter plaatse.
Voorzien van schilden gingen enkele
politiemensen naar binnen en kwamen
na enige ogenblikken weer met een
aangehouden man naar buiten.
Volgens een woordvoerder van Pluryn
ging het om een cliënt die overstuur
was, waarom wil hij niet zeggen. Er
zou geen gevaar of dreiging zijn

huurwagen
met chauffeur

Lydia Hebben - Lenk
In Hammereisen 60, D-47559 Kranenburg

Een opinie bijdrage van PvdA Berg en Dal

Centrumplan Ooij

Al jaren staat de verfraaiing van het
centrum van de Ooij op het verlanglijstje van onze politiek. Het stond ook
al prominent op ‘ons’ pilot lijstje van de
experimenten
met
de
nieuwe
Omgevingswet. Niets is er (nog) mee
gedaan. Behalve dan dat het inmiddels
ook voor komt op de Dorpsagenda
Ooij. Papier is echter ook in de Ooij
heel geduldig.
Er zijn meer lijstjes in de Ooij. Zo wil
men ook ontzettend graag de gymzaal
behouden. Het sportcentrum MorgenFit sluit haar deuren en daarmee komt
ook de gymzaal in de verkoop. De
gymzaal die door Morgen-Fit eigenaar
Sanders wordt verhuurd aan de school.
Al maanden wacht hij op een definitief
antwoord van het college op zijn aanbieding(en). Verkoop, verhuur, projectplan. Alles lijkt mogelijk. De gemeente
zit ondertussen wel klem en in een
onmogelijke onderhandelingspositie nu
polder- en coalitiepartij, Polderbreed,
een (begrijpelijke) motie heeft laten
aannemen dat de gymzaal onmisbaar is
voor het dorp en dus (daar?) moet blijven.
Ook ligt bij sommige mensen al (tientallen) jaren de rotte kies van het dorp ‘Penders’ - zwaar op de maag. Niets
maar dan ook niets komt daar aan plannen van de grond en er valt ook geen
enkel initiatief of enige druk te bespeuren om van deze schandvlek af te
komen. Initiatieven van de PvdA, en
onlangs nog van D66, lijken ook geen
enkele beweging in dit schandelijke
dossier te kunnen brengen. De veiligheid lijkt niet van belang, de verloedering ook niet. En de behoefte aan
woningen wordt ook al jaren van de
daken geschreeuwd. Maar geen beweging, geen initiatief en dus gebeurt er
helemaal niets. Ja, klagen....
Ook al jaren wordt door met name de
PvdA geschreeuwd om initiatieven op
een andere zwaar op de maag liggende
locatie: Reomie. Haar geluidscontouren hebben dwarsgelegen bij de ontwikkeling van de Ooijsegraaf III. Het
bedrijf wil nu eigenlijk wel iets anders
en er zijn ook al eerder plannen
geweest, maar die zouden een veel te
grote claim hebben gelegd op het totale
bouwprogramma van Berg en Dal en
dus werd het weer stil. Een raadsbe-

Spaces van Wil

U wilt niet langer in de regen staan
vracht-, personen- en luchthavenvervoer
(o.a. Schiphol en Niederrhein)
- wij rijden 24 uur per dag
- wij spreken Nederlands
- zeer concurrerende prijzen
- vaste prijsafspraken !

zoek ooit in een ver verleden, overigens
op ons initiatief, heeft helaas niet tot
een doorbraak geleid. Een oproep om,
zoals bij de Vliedberg en de Millingse
Waard, samen met de provincie op te
trekken lijkt aan dovemans oren gericht
te zijn geweest. Resultaat: niets.
Zelfs geen Top.
Toch hoor je in de wandelgangen vaak
zorgen onder de bevolking over de
dreigende afkalving van de voorzieningen en over de continuïteit van bijvoorbeeld een voorziening als de Spar, de
enige echte, onmisbare, dorpssuper in
de Ooij. Ook over de beschikbaarheid
van levensloopbestendige woningen en
van woningen voor met name jongeren
en starters wordt veel gesproken.
Zorgen te over dus om de leefbaarheid
van het dorp Ooij.
Deze zorgen vragen om initiatief zou je
zeggen. Ons idee zou zijn om al deze
lijstjes nu eens in samenhang, integraal
te bekijken en de gedachten daarover
eens de vrije loop te laten:
het centrum met de Spar, fysiotherapie,
de Sprong, dokterspraktijk, activiteitenterrein, et cetera, verbinden met de
Ooijsegraaf I,II, om de loop naar de
Spar bijv. erin te houden en te stimuleren. Dit bijv. realiseren via het MorgenFit terrein, in combinatie met woningbouw daar: appartementen, zorgwoningen, starters, levensloopbestendig.
De Ooijsegraaf III weer ter hand
nemen. De gymzaal, op loopafstand
van de school verplaatsen naar het
Penders terrein, dichtbij de sportvelden
(hier kunnen de school, het bewegingsonderwijs en de sportverenigingen ook
nog eens hun voordeel mee doen!), dit
in combinatie met woningbouw, allemaal gericht naar en verbonden met
centrum en... verbonden met het
Reomie terrein waar gevarieerde
woningbouw is, 50% sociaal, met bijv.
ateliers in de voormalige steenfabriek.
Plus aandacht voor de cultuurhistorie
van de steenfabricage, een historische
uitstraling met toeristische activiteiten,
een Top, het Zonnetreintje, horeca, bed
and breakfast, et cetera, et cetera, et
cetera.
Het zijn zomaar wat ideeën.
College, doe er wat mee.
PvdA Berg en Dal en bewoners
(dorpsagenda) denken graag mee!

De Rozet

Bingo in
De Mallemolen
GROESBEEK. In verband met de coronamaatregelen vanuit de overheid is het
tot op heden niet mogelijk om de wekelijke bingo-avonden in de Mallemolen
te hervatten. De grote zaal biedt te weinig capaciteit op basis van de 1,5 meter
economie. De verwachting is dat in
september de bingo-avonden weer gaan
beginnen. Wij houden u op de hoogte!

Wie helpt het
Marikenhuis van
de gladiolen af?

geweest voor andere cliënten of personeel.
Foto: Waldie Rutten

0049 . 2826 . 92116
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12 mei was mijn laatste bijdrage aan
De Rozet. Inmiddels was er een lintje
voor Theo van der Velden. Ook waren
er bloembakken aangekomen om
Millingen op te fleuren. Ook is er weer
de polder bezocht, en zijn er Hanging
Baskets geplaatst. Ook was op 1 juni de
Milinger Theetuin geopend en er was
veel bezoek! Het Kerkje van Persingen
was vol van schilderijen van Jan Gerris.
In de Polder was er een grotere zandzuiger aangekomen die tot einde 2021
zal draaien. 30 juni is Stef van de Poll
gestopt als Marktmeester en hij kreeg
een oorkonde en een bloemetje. Op 2
juli was er bij het Kulturhus een drukte
bij de onthulling van het Bloemenplan!
Vanwege de corona werden Lintjes
voor 6 personen in Hotel de Wolfsberg
officieel opgespeld. Galerie Zeven
zomers heeft een nieuwe expositie met
Glaskunst van Wilfried Grootens.
Alles weer terug zien: vul op internet in
> Spaces van Wil.

5 juli: Opening Glaskunst bij Galerie
Zeven Zomers
3 juli: Officiële lintjes Gemeente Berg
en Dal in Wolfsberg
2 juli: Onthulling bloemenplan in
Millingen aan de Rijn
30 juni: Marktmeester Stef van de Poll
in het zonnetje
27 en 28 juni: Expositie Jan Gerris in
het Kerkje van Persingen
24 juni: Grotere Zandzuiger in de
Millingerwaard
6 en 7 juni: Expositie in het Kerkje
van Persingen
1 juni: De MillingerTheetuin is
weer geopend
26 mei: In de Polder en waar zijn hanging Baskets
20 mei: Even een klein rondje in de
Millinger Polder
18 mei: zijn er 12 Bloembakken aangekomen in Millingen
15 mei: Lintje voor afzwaaiend raadslid Theo van der Velden

Marktmeester Stef van der Pol en onthulling bloemenplan Millingen aan de Rijn

‘Geen Vierdaagse, wel gladiolen!’
Onder dit motto hoopt het Marikenhuis
de komende tijd duizenden gladiolen te
verkopen. Ruud van Domburg, een van
de initiatiefnemers en vrijwilliger bij
het Marikenhuis: “De derde volle week
van juli is in Nijmegen en omgeving
onlosmakelijk
verbonden
met
Vierdaagse
én
gladiolen.
De
Vierdaagse gaat niet door, de gladiolenverkoop voor het Vierdaagsegevoel
wél. Daar zorgt het Marikenhuis voor”.
De gladiolen kosten €3,50 per bos, en
€ 6,- per twee bossen. “De animo om
het Marikenhuis met deze actie te steunen is groot”, zo vervolgt Ruud, “er
zijn mensen die zeggen ‘doe mij maar 4
bossen voor 20,-‘“.
De gladiolen zijn gratis beschikbaar
gesteld door kweker Theo Theunissen
uit Malden. De totale opbrengst van de
verkoop gaat naar het regionale inloophuis voor mensen geraakt door kanker,
het Marikenhuis.
Ook meedoen?
U kunt de bloemen bestellen via penningmeester@marikenhuis.nl met het
aantal bossen dat u wilt en het bedrag.
Vergeet niet uw 06 nummer te vermelden. U kunt ook appen naar 0613565280
(penningmeester
Marikenhuis). Na uw mail- of appbericht ontvangt u een betaalverzoek voor
het aantal bossen dat u hebt besteld.
De gladiolen haalt u af op zaterdag 18
juli bij het Marikenhuis, tussen 11:00
en 14:00 uur.
Slotemaker de Bruïneweg 163, 6532
AC Nijmegen. In sommige gevallen is
bezorging mogelijk, en alleen in overleg.

Alternatieve feestelijkheden kermis Wyler
Door de Coronacrisis heeft de schutterij St. Johannes
Bruderschaft Wyler – Lagewald uit Wyler gezocht naar alternatieven voor de afgelaste kermis. Daarom waren er vorige
week andere activiteiten waaraan een deel van de leden van
de schutterij mee kon doen en een ander deel, gewoon vanuit
huis, activiteiten kon ontplooien en de foto’s geplaatst kunnen worden op de Facebookpagina van de schutterij.
Dinsdag 23 juni begon men eerst met de jaarlijkse
“opschoondag” van het dorp. Diverse vrijwilligers trokken
het dorp in om de omgeving van vuilnis te ontdoen. Maar
ook werd aan de leden gevraagd om bij het koningspaar de
omgeving te versieren. Op woensdag 24 juni kwam men bijeen bij de kerk in Wyler om daar gezamenlijk een krans te
leggen, gevolgd door een H. Mis in de kerk.

De openluchtmis

getrokken door een tractor door het dorp en overal werden ze
toegezwaaid door de enthousiaste inwoners van Wyler. Ook
de schutterskoning van Kekerdom, alsmede federatiekoning
van het Rijk van Nijmegen gaven acte de présence. De
afstandsregel werd zoveel mogelijk in acht genomen. Bij het
koningshuis werd gevendeld voor het koningspaar en jeugdprins, die hun regeringsperiode met een jaar verlengd zien.
Onderweg werd door voorzitter Johannes Hageman nog een
derde jubilaris van de schutterij gehuldigd, Heinz-Gerd
Blümink, die zaterdagavond niet bij de eerdere huldigingen
aanwezig kon zijn.
Foto’s: Henk Baron

Mis en bij schutterij in Wyler
Zaterdagavond 27 juni hield de schutterij een Open-luchtmis op de Johannes-Hoppmann-Platz in Wyler. Na afloop
werden prijzen uitgedeeld aan de winnaars van de ballonnenwedstrijd van vorig jaar. Ook werden twee leden van de
schutterij, 25 jaar lid Frank Janssen (Frank van Jupp van
Boart van Grot) en 40 jaar Ortsvorsteher Klaus van Horrick,
gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap en werd er
gevendeld.

Schützenumzug
Zondagmiddag hield de schutterij haar “Schützenumzug”
door het dorp. Dit gebeurde als vervanging van het jaarlijkse
koningschieten dat nu door de crisis niet door kon gaan.
De koninklijke leden van de schutterij gingen per koets,

Königin Leonie Pouwels mit Prinzgemahl Tim Püplichuisen,
Jugendprinz Jannik Pouwels und Schülerprinzessin Lena
Klimas fahren mit der Kutsche durchs Dorf

De Rozet
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Kerkdijk 26, 6576 CE Ooij
Pastorale zaken: Rudo Franken (pastoraat: gesprek, bezoek,
doopsel, uitvaart, ziekenzalving, enz.), 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com, p/a Schoolstraat 4, Millingen
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Koster/contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615
Kerkbijdrage: NL36RABO0134402316

Heilige Missen zijn
met samenzang en
door pastoor R.
Franken, tenzij anders
aangegeven.

Misintenties:

Afwezigheid pastoor

Leuth.
Zaterdag 11 juli: H. Mis 16.00 uur en
19.00 uur
19.00 uur Wim Coerwinkel, Fred van
Eck, Ben Engelen, Cor Lamers Burgers; Overleden ouders Ida en Piet
van Thiel - Hoenselaar; Maarten
Oteman; Hetty Huisman - van Thiel.

Van zondagmiddag 12 juli tot en met
zaterdagmorgen 18 juli is pastoor Rudo
Franken op retraite; dan vervallen de
Missen van maandag tot en met zaterdag 9.00 uur. Op donderdag vindt wel
de aanbidding plaats van het uitgestelde Heilig Sacrament in de kerk van
9.30 uur tot 18.30 uur. Als u in deze
week naar de eucharistieviering wilt,
deze is elke dag in de Maria
Geboortekerk,
zie
website
https://www.stefanus.nl/mariageboorte.
Voor eventuele ziekenzalving of uitvaart, gelieve contact op te nemen met
Thea Jeuriëns-Terwindt, 06-40589700.

Met BD1 door de
Coronatijd
Wat velen van u wellicht niet weten, is
er door de BD1 achter de schermen
heel hard gewerkt om in de Coronatijd
vieringen en activiteiten van de
parochie bij u in de huiskamer te krijgen. Allereerst heeft BD1 alles gerealiseerd om opnames te kunnen maken en
uit te kunnen zenden vanuit de kerk.
Waarbij we de eerste maanden dankbaar gebruik mochten maken van internet van onze buren: het Fuske. Vanaf
het begin van de Coronatijd heeft BD1
elke zondag de eucharistieviering
opgenomen en uitgezonden. Daarnaast
waren er uitzendingen rond de bouw en
vieringen rond de Fatimakapel.
En ook heeft BD1 wekelijks opnames
gemaakt van Pelgrim Online waarbij
we achtereenvolgens gingen naar
Polen, Italië, Israël, Fatima, Lourdes,
Santiago, Guadeloupe, EngelandIerland, Hongarije en Banneux. Al deze
uitzendingen zijn nog te bekijken via
BD1 en de livestream van de kerk.
Wij zijn BD1 heel dankbaar voor deze
geweldige inzet. Speciale dank aan
Erik, Tonnie en Ben.

Gelukkig weer gewoon
naar de kerk
Sinds de versoepelingen van de coronamaatregelen per 1 juli hoeft u zich niet
meer aan te melden om deel te nemen
aan een eucharistieviering, noch door
de week, noch in het weekend. U kunt
ook zelf een plaats uitzoeken in de banken die ‘open’ zijn of op één van de
opgestelde stoelen. ‘Huisgenoten’ kunnen een hele bank vullen of in banken
of op stoelen naast elkaar zitten. Voor
anderen geldt de afstand van 1,5 meter.
Bij verkoudheidsklachten en/of verhoging dient men thuis te blijven.
Op zaterdag 11 juli wordt om 16.00
uur en om 19.00 uur in Leuth de laatste viering gehouden in de H.
Remigiuskerk. Als u hieraan wilt deelnemen, dient u zich wél aan te melden: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Op zondag 19 juli om 11.00 uur zal er
een eucharistieviering zijn in de Sint
Antonius van Paduakerk, Sint
Antoniusplein 1 te Millingen aan de
Rijn waarin de gelovigen van Leuth
bijzonder welkom worden geheten en
tekenen van herkenning van de Leuthse
kerk meebrengen voor plaatsing aldaar.
Over het hervatten van vieringen in de
andere dorpen van de parochie wordt
nagedacht met pastoraatsgroep, bestuur
en mensen ter plaatse. Uiteraard zijn
suggesties welkom.

Vieringen, rozenkrans en
aanbidding in de kerk van
Millingen
Op zondag is de eucharistieviering om
11.00 uur, van maandag tot en met
zaterdag om 9.00 uur. De vieringen
blijven online te volgen.
Rozenkransgebed: woensdag na de Mis
van 9.00 uur is het. Aanbidding van het
Allerheiligste: donderdag na de Mis
van 9.00 uur tot 18.30 uur.

Gelegenheid voor gebed en
kaarsje
In Millingen is de dagkapel elke dag
geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur; in
Leuth is de Mariakapel van de kerk
elke dag geopend van 9.00 uur tot
17.00 uur; in Beek is de Mariakapel
van de Grote Bartholomaeus elke dag
geopend van 9.30 uur – 17.30 uur; in
Ooij is de kerk elke zaterdag geopend
van 14.00 uur tot 15.00 uur. Ook bent u
altijd welkom bij de Fatimakapel in
Millingen aan de Schoolstraat 4.

Misintenties en collecte
Ook als u de viering thuis online volgt
- via youtube - kunt u misintenties
bestellen, en wel vanuit de hele
parochie en zelfs daarbuiten. Als u dan
wilt bijdragen aan de collecte, kan dat
t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. collecte
NL36RABO 0134 402316.

Cenakelkerk Heilig Landstichting weer open!
Dit weekend hebben we weer de eucharistie kunnen vieren
in onze Cenakelkerk. De afgelopen periode hebben we wel
elke zondag een dienst gehad maar dan zonder mensen. Die
konden meekijken op YouTube en dat deden ze ook. Maar
zo’n dienst met alleen twee mensen achter de camera’s en
een paar zangers op afstand van elkaar is toch niet een ideale
dienst: daar horen mensen in de kerk bij.
Die anderhalve meter regel maakt wel dat we niet konden
vieren zoals we gewend waren voor coronacrisis, maar dat
geldt niet alleen voor kerken. Het was en het is goed dat we
weer kunnen samen komen in de ruimte van de Cenakelkerk
en kunnen genieten van die heel eigen sfeer die deze kerk
uitstraalt.
Het aparte van deze kerk is de vorm: de kerk is één grote
koepel en de mensen in de kerk worden omringd door een
cirkel. Zelfs met die anderhalve meter afstand voel je je niet
apart gezet, maar opgenomen in één geheel.
In de afgelopen periode was de kerk wel beschikbaar voor
momenten van gebed. Het hielp dat het vaak mooi weer was
en het natuurlijke licht van de zon de kerk verlichtte. Er
brandden wel kaarsen en het grote gouden mozaïek was aangelicht, maar de rest van de kerk niet. Dat gaf een heel mooie
sfeer, ondersteund door gregoriaanse door vrouwenstemmen
gezongen en door wierook die opkringelde in het zonlicht.
De ruimte en het ritme van de bogen kwamen zo tot hun
recht.
In de afgelopen periode hebben we gemerkt hoe belangrijk
allerlei zaken zijn die we gewoon vonden: koffie drinken na
de mis, samen zingen, terloopse contacten, soms diepgaande
gesprekken bij de voorbereiding van een uitvaart. Relaties in

alle gradaties en vormen zijn bijzonder en belangrijk. Wat we
gemist hebben, kunnen we in de toekomst (misschien) beter
waarderen. De uitzendingen via YouTube blijven.
De weekenddiensten in de Cenakelkerk: zaterdag 17.00 en
zondag 11.00.
Te voren aanmelden is gewenst i.v.m. het beperkt aantal
plaatsen.
(https://parochie-heiligedrie-eenheid.nl/vieringen/)
De Cenakelkerk is open voor bezichtiging: vrijdag, zaterdag,
zondag 14.00 - 16.30
H. Rikhof, pastor
Eucharistieviering

Opening ‘Op weg naar het Paradijs’ in Orientalis
Tot en met 25 oktober 2020 is in het
binnenmuseum van Museumpark
Orientalis te Heilig Landstichting de
bijzondere tentoonstelling ‘Op weg
naar het Paradijs’ te bezoeken.
Hoe verhoudt het paradijsverhaal van
de tuin van Eden en Adam en Eva zich
tot de duizenden jaren oude zoektocht
van de mens naar het paradijs? De tentoonstelling ‘Op weg naar het Paradijs’
werpt een bijzonder licht op deze vraag
en neemt je mee terug naar de oorsprong van het aardse paradijs, langs
het oude Egypte en Babylonië, om uiteindelijk bij het hemelse paradijs uit te
komen. Aanleiding voor de tentoonstelling zijn de ontdekkingen die Tom
Buitendorp in zijn onderzoek over dit
onderwerp heeft gedaan. De expositie
is samengesteld in samenwerking met
projectleider Wim de Mul.
Op donderdag 2 juli was de feestelijke
opening van deze expositie met een
welkomstwoord door directeur Hans
Jansen en sprekers Walter Hamers

Wethouder Annelies Visser verricht de openingshandeling voor de nieuwe expositie
Foto: Henk Baron
(bestuurder), Tom Buijtendorp (samensteller tentoonstelling en auteur boek

Juli en Allerzielen
BEEK. Dat klinkt misschien een beetje
raar in de oren maar nu al zijn de vrijwilligers op de katholieke begraafplaats in Beek bezig met een alternatieve invulling van Allerzielen 2020.
Zoals
bekend
is
de
grote
Bartholomeuskerk verkocht en kan
daar geen mis of viering meer plaatsvinden. Sinds februari maakt het bisdom gebruik van de kleine
Bartholomeuskerk voor missen, uitvaarten, dopen en huwelijken.
De kleine Bartholomeuskerk heeft
maar een beperkt aantal zitplaatsen
beschikbaar en door de maatregelen
van het RIVM rondom het coronavirus
zijn de zitplaatsen nog beperkter. Hoe
Nederland er tegen november uit zal
zien valt nu nog niet te voorspellen.
Daarom willen de beheerder en vrijwilligers van het kerkhof graag dat u meedenkt over de viering van Allerzielen
op 2 november 2020. Zij kunnen zich
voorstellen dat juist dit jaar veel meer
mensen te maken hebben gehad met het
overlijden van een partner, familielid of
goede vriend of vriendin.
Katholiek, Protestants of anderszins, de

afgelopen maanden zijn erg zwaar voor
iedereen geweest en nu nog steeds.
Onze gedachten gaan op dit moment uit
naar een viering op de begraafplaats
van 19.00 uur tot 20.00 uur verdeelt in
blokken van 4 met elk kwartier het luiden van de klokken. De hoop is dat de,
nieuw te bouwen, klokkenstoel op tijd
gerealiseerd is.Het luiden van deze
klokken geeft een wisseling aan van de
groepen op het kerkhof.
Om iedereen de gelegenheid te geven
hierbij aanwezig te zijn willen wij u
vragen
via
e-mail
rkkerkhofbeek@gmail.com of via een
brief, in de brievenbus bij de kapel, aan
te geven of u belangstelling heeft voor
deze bijeenkomst en zo ja, met hoeveel
personen en voor welk blok.
Wij hopen op vele positieve reacties en
mogelijk meer ideeën voor een mooie
invulling van deze avond.
Uiteraard houden wij u op de hoogte
over het verloop.
In de tussentijd: Blijf gezond!

plaats met enkele historische graven,
een urnenwand en de gedenkboom.
Uiteraard kunt u ook gewoon plaatsnemen om te mediteren, voor een
gebed, voor een gesprek of om te luisteren naar muziek.

Kerkberichten
van de
Protestantse
Gemeente
Groesbeek

De vrijwilligers van de Katholieke
begraafplaats

Zomeropenstelling Protestantse Kerk Groesbeek
Net als in voorgaande jaren stelt de
PKN-gemeente in Groesbeek haar
historische gebouw in de zomermaanden weer open voor het
publiek: inwoners, mensen uit de
regio en passanten. Iedere vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur staat de
deur van het gebouw aan de
Kerkstraat 18 in Groesbeek weer
open. U bent van harte welkom.
Onze gastvrouwen en –heren leiden
u graag rond en vertellen u over het
gebouw met haar rijke geschiedenis.
In de hal onder de toren zijn wat
panelen te bewonderen over de
geschiedenis van de kerk. Of bezoek
de prachtig onderhouden begraaf-

‘Het ware Paradijs’) en Wim de Mul
(projectleider). Wethouder Annelies
Visser van de gemeente hield een toespraak en verrichtte de openingshandeling met het doorknippen van een lint.
Aan deze expositie is veel tijd besteed
en zeker de moeite waard om te bezoeken. Een prachtige Egyptische grafkelder, welke al jaren in het museum aanwezig is maar eigenlijk altijd gesloten
was, maakt nu deel uit van de expositie.

Op vrijdag 10 juli speelt de
Groesbeekse pianiste Lisette Sillessen
in de kerk. Tevens kunt u de expositie
van de Limburgse schilder Jouk Boon
bekijken. De tentoonstelling is te zien
tot en met 13 september.
De komende weken wordt steeds een
vraag gesteld. Het antwoord kunt u tijdens een rondleiding te horen krijgen.
Vraag van de week: In de nis op de
foto is achter de paaskaars een
‘vreemde’ uitsparing in de muur te
zien? Waar diende die voor?
Ten overvloede: bij de kerkopenstelling
gelden ook hygiëneregels als handen
ontsmetten en afstand houden.

De kerk is weer open! Wel gelden tijdens de vieringen nog de van overheidswege opgestelde regels om
besmetting te voorkomen.
Zondag 12 juli zal voorgaan ds. P. van
der Vange uit Nijmegen.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor Stichting Het Kruispunt, die
ondersteuning biedt aan (ex) dak- en
thuislozen in Nijmegen.
Zondag 19 juli gaat voor ds. J.
Waagmeester uit Nijmegen.
Ook dan zal is de collecte bestemd voor
Stichting Het Kruispunt.
U kunt uw bijdrage hiervoor ook overmaken op Nl 08 INGB 0000961922
tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek.
Kruispunt.
De vieringen beginnen om 10.00 uur,
vanaf 9.30 uur staat de deur open!
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Nieuws uit Nijmegen
Boyband presenteert de literaire pubquiz ‘Ongeknipt’
De mannen van BOYBAND, de literaire boyband, presenteren op maandagavond 13 juli een quiz over boeken, schrijvers en taaltrivia. Een
pubquiz vol spektakel, glitters en
glamour. De spelshow ‘Ongeknipt’
wordt live uitgezonden via YouTube
en Facebook, zodat iedereen vanuit
huis mee kan doen. De organisatie is
in handen van Stichting Literaire
Activiteiten Nijmegen (SLAN).
Cultuurliefhebbers kunnen hun kennis
over literatuur, liedteksten en lariekoek
testen in zestig zenuwslopende minuten. Deelnemen kan in groepsverband
of alleen, via een online formulier
waarop de antwoorden kunnen worden
ingevuld. Er is geen voorkennis nodig
voor de bonte verzameling vragen als:
wat is de overeenkomst tussen Annie
M.G. Schmidt en een bakje borrelnootjes? Hoeveel rijmwoorden eindigen er
op een O? En wat krijg je als je Adriaan
van Dis kruist met een dansvloer?

Bekende Nijmegenaren
Presentatoren Jelko Arts en Laurens
van de Linde onderwerpen niet alleen
de kijkers thuis aan dit vragenvuur. In
de studio proberen twee Bekende
Nijmegenaren zich door de verschillende rondes heen te slaan. Een van de
twee is muzikante Loes Wijnhoven van
de Nijmeegse band Clean Pete. De
andere BN’er blijft nog even geheim.
Tijdens de chaotische wirwar van vragen biedt de Nijmeegse stadsdichter
Wout Waanders een toeziend oog én
goede raad.
Meedoen vanuit huis of vanaf de tribune
Deze semi-literaire multimuzikale
glamourquiz wordt op maandagavond
13 juli opgenomen voor een live
publiek. Bezoekers kunnen in groepjes
van twee deelnemen vanaf de tribune
en krijgen zo een exclusief kijkje achter
de schermen van de opnames. Kaarten
zijn voor 15 euro voor een team van

Zomer van 2020 in De Vereeniging
Tijdens de Zomer van 2020 kun je in
en bij De Vereeniging genieten van
sprankelende programma’s.

Er is ruimte voor 35 deelnemers. Bij
grote belangstelling worden extra verrassingsroutes georganiseerd.

WeerZien verrassingsroute met 3
mini concertjes
Zondag 12 juli en zondag 2 augustus
worden bezoekers door onze rondleiders meegenomen door de prachtige
monumentale Vereeniging in een unieke verrassingswandeling, inclusief drie
mini-concertjes.
In totaal duurt de rondleiding 1,5 uur
en eindigt in de Concerttuin waar een
drankje en een hapje wordt geserveerd.
Gedurende de rondleiding door het
Concertgebouw zijn er ‘stops’ in de
grote zaal, kleine zaal en artiestenfoyer
met muziek van verschillende genres.
Meer info& tickets: sedv.nl/weerzien.

Meer Zomer van 2020
Op vrijdag 10 juli brengt het Phion
Koperseptet een klassiek zomerconcert
met muziek van onder meer Kurt Weill
en Richard Strauss. Sven Ratzke komt
vier keer naar De Vereeniging met het
programma Ratzke’s Zomernachten’.
In de concertzaal brengt Ratzke een
speciaal voor Nijmegen samengesteld
programma met zijn favoriete nummers
en hilarische verhalen. Te zien op 18,
19, 25 en 26 juli. De gehele zomer is de
Concerttuin geopend.
Kijk voor het gehele programma op:
sedv.nl/zomer2020

Werkzaamheden kruispunt
St. Annastraat / Groesbeekseweg
Als onderdeel van de herinrichting
van de St. Annastraat, gaat van 6 tot
en met 24 juli het kruispunt St.
Annastraat – Groesbeekseweg op de
schop. Het kruispunt en het wegdeel
tot aan het Keizer Karelplein is afgesloten voor verkeer. Er worden
omleidingsroutes ingesteld. Vanaf 25
juli is de weg weer open.
Om het verkeer zoveel mogelijk te
spreiden zijn er twee omleidingsroutes.
Verkeer dat de stad in rijdt via de St.
Annastraat wordt omgeleid via de
Groenestraat – Graafseweg. Verkeer dat
de stad uit wil, wordt omgeleid via de
Heyendaalseweg. Voor fietsers is er een
omleiding via de omliggende straten.

Buslijn 7 van het centraal station naar
het Afrikamuseum en andersom en buslijn 5 van Groesbeek via Nijmegen naar
Beuningen en weer terug, rijden een
andere route.
Herinrichting St. Annastraat
Sinds begin van dit jaar wordt er
gewerkt aan de St. Annastraat. De ventwegen zijn ingericht als fietsstraat en
de middenbermen zijn aangepast.
Hierdoor kunnen fietsers en voetgangers beter oversteken en wordt sluipverkeer door de wijken tegengegaan.
De komende drie weken plaatsen we
nog nieuwe lichtmasten. In het najaar
komen de nieuwe bomen en het overige groen.

Vier de Vierdaagsefeesten met
Omroep Gelderland
NIJMEGEN. Hoewel er dit jaar geen
Vierdaagsefeesten zijn, kun je wel
het Vierdaagsefeestengevoel oproepen in je huiskamer, achtertuin of
straat!
Het
programma
Vierdaagsefeesten met Omroep
Gelderland geeft kleur aan de derde
week van juli door een afwisselend
programma vol optredens van artiesten.
Van zaterdag 18 t/m vrijdag 24 juli kun
je zeven dag lang genieten van artiesten
die anders op de podia van het grootste
evenement van Nederland zouden hebben gestaan. Zo feest je onder andere
mee met Jeffrey Heesen, Brace, 4B2M
(met o.a. Rocco van De Staat), Enge
Buren, Sven Ratzke, Marike Jager, The
Originals, Walzberg en Pedro Luis &
his Cuban experience. De presentatie
ligt in handen van Esther Stegeman.
Iedere dag staat in het teken van een
andere thema. Zo geniet je op zondag
van de beste allround feestmuziek tijdens het thema ‘Dit is goud!’ en kleurt
woensdag
roze
tijdens
‘Roze
Woensdag’, de dag van diversiteit. Op
de website van Omroep Gelderland

vind je meer informatie.
Maak van jouw straat een Via
Gladiola
Door de afgelasting van de Vierdaagse
is er dit jaar geen Via Gladiola met juichende mensen, muziek en wandelaars
die de laatste loodjes afleggen naar de
Wedren. Maar Omroep Gelderland laat
de Vierdaagse niet in de steek! Daarom
dagen wij jou uit om samen met jouw
buren een echte Via Gladiola van jouw
straat te maken, die niet onder doet
voor de Sint Annastraat!
En dat is niet het enige. Zo vragen we
ook aan alle Nijmegenaren om de
Vierdaagsevlag te hijsen van 21 tot en
met 24 juli. Zo dragen we de
Vierdaagse samen een warm hart toe!
Wil je meer weten over deze acties? Ga
dan naar onze website voor meer informatie.
Kijk van 18 tot 24 juli iedere dag om
16.30 uur naar TV Gelderland en feest
vervolgens om 20.00 uur mee via de
Facebook- en YouTubekanalen van
Omroep
Gelderland
en
de
Vierdaagsefeesten.

twee personen (inclusief een consumptie) te koop via de website van De
Lindenberg. De quiz wordt uitgezonden tussen 20.00 en 21.00 uur via
YouTube en Facebook.

Otis x Brebl
Viert de Nijmeegse
Jazz Cultuur
Nu de festivalzomer is vervallen, de
Vierdaagsefeesten en dus ook het Otis
Park Festival niet doorgaan, presenteren Cultuurpodium Brebl en Meneer
Otis samen Otis x Brebl in Nijmegen.
Dit indoor-festival vindt plaats tijdens
de week van de oorspronkelijke
Vierdaagsefeesten: zaterdag 18 juli tot
en met vrijdag 24 juli 2020 in Brebl.
Buiten dat er eindelijk weer live Jazz,
Funk en Soul te zien is, kun je
Cultuurpodium Brebl en de betrokken
muzikanten supporten door de concerten te bezoeken of door een donatie te
doen middels de ‘No-Show’ tickets.
Otis x Brebl hoopt daarmee binnen
haar eigen kunnen een bijdrage te leveren aan de Nijmeegse Cultuursector.
Met 7 avondconcerten staat Otis x
Brebl speciaal stil bij makers met een
lokale binding. Daarnaast komen er
nog wat bijzondere samenwerkingen
voorbij.
Het programma bestaat uit: Richie
Reichgelt Quartet x Benjamin Herman,
Willy Vetsap x Daniel Clason, Loek
van den Berg x Daniël van der Duim,
Power to the Pipo, The Bojangles x
Coen Kaldeway, SPUNK, Wicked Jazz
Sounds x Kika Sprangers x Daniël van
der Duim.
Otis x Brebl wordt mede mogelijk
gemaakt door de Gemeente Nijmegen,
Provincie
Gelderland,
Jazzstad
Nijmegen, Brebl en Meneer Otis.
Website / Tickets: www.meneerotis.nl

R’Evolutie
Vliegtuigmuseum
Op zondag 12 juli is het vliegtuigmuseum R'Evolutie weer open. Een uniek
museum met de grootste en meeste
veelzijdige collectie modelvliegtuigen
in Nederland en is boeiend voor jong en
oud. Maak een ontdekkingstocht door
het museum en laat u verbazen over
wat er mogelijk was, is en leek.
Van de Kitty Hawk waarmee de
gebroeders Wright in 1903 het tijdperk
van de luchtvaart inluidden tot de meest
moderne Stealth-straaljager. Van
beroemde vliegtuigen uit de 2e
Wereldoorlog, zoals Spitfire, Mustang,
Messerschmitt en Dakota; tot voorbeelden van onbekende maar ingenieuze
ontwerpen. Ook de luchtlandingen van
Market Garden zijn in het museum te
beleven!
Museum R'Evolutie is gevestigd aan de
Griegstraat in Nijmegen, (dit is aan de
achterzijde van de
AH aan de
Daalseweg) en is geopend op elke
tweede zondag van de maand van 11.00
tot 16.00 uur.
Meer informatie via www.vliegtuigmuseumrevolutie.nl. U kunt ons ook bellen: 024-3600036.
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Vierdaagsefeesten CityGame
Ga aan de hand van clues en hints zelf op
ontdekkingstocht door Nijmegen
Nu de Vierdaagsefeesten dit jaar niet
doorgaan geeft de organisatie toch
graag een beetje kleur aan de derde
week van juli, in de vorm van een
CityGame, ontwikkeld in samenwerking met Mystery Of The City. Ben je
van 18 t/m 24 juli in het centrum van
Nijmegen, laat je dan verrassen door
deze CityGame en ga in duo’s of met je
vrienden op ontdekkingstocht.
Hoe werkt het?
Aan de hand van clues en hints los je in
de Vierdaagsefeesten CityGame app
quests, oftewel raadsels, op over de
Vierdaagsefeesten, de stad of een specifieke locatie in de stad. Elke dag van
de week zijn er zes nieuwe quests op te
lossen. Snelle puzzelaars gaan voor de
dagwinst, voor bonuspunten en de
grande finale in het weekklassement.

weekwinnaars gaan naar huis met fantastische prijzen zoals een hotelovernachting, een dag cabrio rijden en een
cursus salsa dansen!
Wil je het liever rustig aan doen? Maak
er dan een langer uitje van en plof
onderweg even neer op één van de
Nijmeegse terrassen – mits er plek is
natuurlijk.
Verantwoord
De CityGame is speciaal ontwikkeld
voor gebruik in de anderhalve meter
samenleving. Je lost de quests alleen of
in duo’s op, maar je kunt binnen de app
ook groepen aanmaken en tegen elkaar
spelen. Reserveren is niet nodig en
deelname is gratis. De CityGame
brengt mensen op een veilige manier
samen en creëert verbinding in de stad,
rekening houdende met de geldende
RIVM-voorschriften.

Quests?
Hoe ziet zo’n quest er dan uit? Deze
kan bijvoorbeeld verwijzen naar een
locatie waar je de volgende clue kunt
vinden: "Onder de brug, boven het
zand. Whoah! Back to the island..." Die
volgende quest kan er ook zo uit zien:
III • I • VI • I • IV • VII • IV • III • IX •
II • I. Als je dit omzet naar een telefoonnummer en dat belt, kom je weer
verder in de CityGame.

Downloaden
De CityGame start op zaterdag 18 juli,
de
dag
waarop
eigenlijk
Vierdaagsefeesten zou starten. Je
downloadt dan de app in de Apple
AppStore en de Google PlayStore
onder 'Vierdaagsefeesten CityGame'.
Daarnaast vind je hem ook op de website Vierdaagsfeesten.nl/citygame en
mysteryofthecity.nl.

Prijzen!
Hoe sneller je een raadsel oplost, hoe
meer punten je verdient. Vraag je een
hint op of doe je er lang over om een
raadsel op te lossen, dan kost je dit punten. Dagwinnaars, groepswinnaars en

De CityGame wordt mede mogelijk
gemaakt door Mystery Of The City, de
Ambassadorsclub
van
Vierdaagsefeesten, DAR en NXP.
Meer informatie: www.vierdaagsefeesten.nl

De Roos gaat online met een
showcase livestream
Na maandenlange onzekerheid over de
mogelijkheden binnen de COVID-19
maatregelen gaat de editie van dit jaar
alsnog door, al is het op een andere
manier dan de vorige jaren. Aangezien
er geen mogelijkheid is om de acts op
te laten treden in Doornroosje of
Merleyn met publiek erbij, gaat de editie van dit jaar online door onder de
naam De Roos Online!
De acts die geselecteerd zijn voor deze
editie van De Roos zullen op 14 juli te
zien zijn in een showcase livestream
die via de social mediakanalen van De
Roos gedeeld zal worden. Op 29 en 30
juni zullen de acts in Doornroosje aanwezig zijn om tien minuten aan nummers op te nemen en geïnterviewd te
worden, tijdens de livestream zal er een
live presentatrice deze videoclips en
interviews aankondigen zodat de kers-

verse acts alsnog gehoord kunnen worden.
Deze online editie van De Roos is
bedoeld als een tijdelijke oplossing om
de acts alsnog een podium te bieden en
hun muziek de wereld in te knallen. Er
is bewust gekozen om geen competitie
toe te voegen aan deze versie, omdat
niet elke act regelmatig heeft kunnen
repeteren door de corona maatregelen
en omdat het live aspect belangrijk is
voor velen. Vanaf volgend jaar zal De
Roos weer terugkeren in haar originele
vorm, dit jaar is bedoeld als een spinoff.
De timetable en de link naar de livestream zullen zo snel mogelijk bekend
gemaakt worden. De link naar het
Facebook evenement is hier te vinden:
https://www.facebook.com/events/285
4914938069076

Weer varen met Rob Jaspers op de
Waal en tegelijk minima steunen
NIJMEGEN. De Waal is nooit hetzelfde. Hoog of laag water, de beelden zijn
altijd verrassend En dat kun je beleven
op enkele nieuwe Waaltochten op donderdag 16 juli met journalist Rob
Jaspers. Het zijn de eerste uitlegvaarten
sinds de corona-uitbraak..
Jaspers vertelt op de Nijmeegse pannenkoekenboot over de grote veranderingen van het afgelopen decennium
rond de rivier. Vanaf de Waal heb je
altijd een andere blik op dit nieuwe
Nijmegen. De bochten in de Waal bij
zorgen voor die 'beeldverrassingen'.
Jaspers geeft op de tocht ook uitleg
over de betekenis van de Waal, de vernieuwingen van de kade, de ontwikkelingen rond Waalhaven en het
Waalfront West en het rivierpark Lent.
Met zijn tochten in juli steunt hij ook
de Vincentiusvereniging en de organisatie Quiet. Van de deelnemers gaat telkens 2,50 euro naar deze organisaties
met als bestemming gratis Waaltochten
voor een grote groep mensen die eenzaam zijn of in armoede leven.
Op donderdag 16 juli (17.00 en 19.00
uur) zijn de eerste Waaltochten voor dit
doel. Het aantal deelnemers is beperkt
door de coronaregels: maximaal 50

mensen binnen, 20 buiten. Normaal
kunnen 150 mensen meevaren. De prijs
bedraagt 12,50 euro (ook iets hoger dan
vroeger)
Rob Jaspers staat tijdens de tocht uiteraard stil bij de snel oprukkende nieuwbouw aan het Waalfront West. Hij vertelt over de nieuwe investeringsplannen
van Engie bij het Maas-Waalkanaal na
de afbraak van de kolencentrale, de
kansen voor een 'groene delta' hier. Hij
belicht hoe de containerterminal aan de
Waal verbindingen heeft met de hele
wereld. Hij belicht de kansen van de
watersport in de Spiegelwaal, maar
staat ook stil bij de veranderingen in de
Stadswaard, de Ooijpolder, de Betuwse
en Weurtse polder. De natuur en recreatie krijgen hier steeds meer kansen.
Uiteraard komt hierbij ook de historie
van de Waal en polders aan de order.
Dan passeren ook de verhalen van de
Romeinen, het vestingverleden van de
stad, de oorlogsperiode en de vele overstromingen die de polder en de stad
troffen.
Reserveren kan via www.pannenkoekenboot.nl of telefonisch 024-3601262.
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Kia Venga 1.4 CVVT Super Pack
- Bouwjaar 2012 - Km. Stand 69.769km
- Parkeersensor achter - Cruise control

www.muskens.nl
Hulsbroek 32 - Groesbeek
T. 024 - 397 1352

Toyota Auris 1.8 Full Hybrid
automaat
Aspiration Navi
- Bouwjaar 2012 - Km. Stand 92754km

DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

Rijwielhandel
Bruinewoud

Autobedrijf
Müskens

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

Speciaal voor u
geselecteerde occasions bij:

€ 9.250
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Kwaliteitsbrandstoffen van Argos
Hoge prestaties, lage emissie,
zuinig in verbruik

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

ELEMENTS-SHOW.DE

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

Brompton-dealer

47533 KLEVE
Nosenhof 1
+49 2821 99792-30

www.argosretail.de

van Nijmegen en omstreken

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

DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.

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

Wij doen alles voor uw auto

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

VOLOP ZOMERVOORDEEL!
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Gasbarbecue Kingman 4

45620488
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499,-

600 Watt, snijlengte ca. 58 cm,
messenafstand ca. 26 mm, laser
gesneden en diamantgeslepen
messen, snel-stop en
beschermkap.
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149,-

479,-

BOSCH electrische heggenschaar
AHS 580-26

Des

Beste klanten, denk
in verband met de
KRAFTRONIC
actuele situatie a.u.b.
KT-HDR 145
aan een mondkapje
bij een bezoek aan
2,0 kW, wateroponze winkels. Het
brengst max. 450 l/h,
dragen hiervan is
werkdruk max. 145 bar,
verplicht. Dank voor
7 meter hogedrukslang.
uw begrip!
Incl. slanghaspel.
Met vuilfrees en adapter
voor
voo veel accessoires
van
v Kärcher.

Ca. 21,2 kW, 4 rvs-branders, achterbrander
en zijbrander. Dubbelwandige deksel met
thermometer en rvs-handgreep.
Rooster met rooster-in-rooster systeem. Barbecueoppervlak
ca. 74 x 45 cm, warmhoud

URRVWHUJDVñHVWRWNJLQ
onderkast op te bergen. Incl.
Aansluitslang en gasdrukregelaar.
Afm. ca. B 159 x
H 124 x D 62 cm.

s

45863574
4

159,-

119,5,99

45755859
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NU KOMT DE TOEGEVOEGDE
WAARDE VOOR UW PROJECT!
Wij geven der BTW-verlaging direct aan u door!*

*Van 1 juli t/m 31 december is de BTW in Duitsland verlaagd tot 16, resp. 5%. Dit verrekenen wij direct
bij uw aankoop, met uitzondering van artikelen die prijsgebonden zijn (o.a. boeken) en tabaksartikelen.
Let er a.u.b. op dat prijzen per ﬁliaal kunnen verschillen.

per m2

45496386
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www.swertz-bauzentrum.de
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Laminaat
LLam
H
Houtlook
van landhuisvloerplanken. Divers
se dessins. Materiaal HDF, 138,3 x 19,3 cm.
7 mm dik. Kan vrij worden gelegd.
G
Gebruiksklasse 31 voor intensief gebruik in
w
woonruimte en licht commercieel gebruik.

47574 Goch • Am Bössershof 2 • T: +49 (0) 28 23 - 929 40
Openingstijden: ma. t/m vr. van 8 tot 19.30 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur
47533 Kleve • Klever Ring 1 • T: +49 (0) 28 21 - 71 59 60
Openingstijden: ma. t/m vr. van 8 tot 19.30 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur
47608 Geldern • Martinistraße 48 • T: +49 (0) 28 31 - 13 33 80
Openingstijden: ma. t/m vr. van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur
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Fiat 500X Sport
Fiat gaat met haar model 500X nu ook op sportief. De Fiat 500X is een ruime
500, die eigenlijk - behalve de uitstraling - niet met het ‘echte’ 500 model overeenkomt. Het is een vijfdeurs crossover. Deze crossover heeft Fiat nu uitgerust
met een sportonderstel en heeft de wegligging en besturing daarop aangepast.
Ook het uiterlijk is aangepast met dubbele uitlaat, titaniumkleurige deurgrepen, speciale bumpers, zij-skirts en brede wielkastranden, waarin bij onze
testauto 19-inch lichtmetalen velgen schitteren.

De Fiat 500 is de afgelopen jaren uitgegroeid van de benjamin tot de spil van het
Italiaanse automerk. Het aaibare autootje werd al als basis gebruikt voor een
cabriolet (de 500C) en een vijf- of zevenpersoons ruimtewagen (de 500L) de
crossover 500X, die technische overeenkomsten heeft met de Jeep Renegade en
daarbij is nu ook een 500X ‘Sport’-uitvoering gekomen.
De nieuwe Fiat 500X in Sport-uitvoering , die op de 5-deurs carrosserie van
duidelijke Sport-logo’s is voorzien, ligt
13 millimeter lager dan de andere
500X modellen. Ten opzichte van de
meest luxe 500X, de ‘Cross’-uitvoering, is de ‘500X Sport’-uitvoering niet
alleen optisch sportiever, maar biedt
door de genoemde aanpassingen ook
een sportievere rijervaring.

Sportievere wegligging
De Fiat 500X Sport heeft strakker afgestelde veren en dempers. Dat is duidelijk te merken. In snelle bochten blijft
de - toch relatief hoge auto - mooi stabiel. De besturing is iets preciezer en
directer ten opzichte van de Cross.
Uiteraard levert men iets aan comfort
in en krijgt men daarvoor een duidelijk

Seat Mii electric
De Seat Mii is jaren geleden samen met Skoda en Volkswagen ontworpen als
conventionele brandstofauto voor stadsverkeer. Het was een leuke vlotte
stadsauto en nu is de Seat Mii nog vlotter in de stad, doordat de auto geheel
elektrisch wordt aangedreven. In een vorige Rozet autorubriek schreven we
al, dat het voor de auto-industrie volledig nieuw ontwerpen van een klassieke
compacte stadsauto nauwelijks meer financieel haalbaar is. Seat komt dan
ook niet met een geheel nieuw model, maar wel met een betaalbare elektrische
auto, die door de huidige subsidies zelfs goedkoop wordt. De Seat Mii is
momenteel zelfs alleen maar elektrisch aangedreven beschikbaar.

Road Test
Fiat 500X Sport
Koets: 5-deurs
Prijs: € 31.590,Rijklaar gewicht: 1395 kg
Cil.inh.: 1332 cc
Vermogen: 150 pk
Top: 200 km/uur
Acc.0-100: 9,1 sec.
Gem. verbr.: 1 : 15,2
Lengte: 426,9 cm
Breedte: 179,6 cm
Kofferruimte: 350 liter
Aanhangergewicht: 1450 kg
sportiever rijdende 500X, die slechts €
900,- meer kost ten opzichte van de
Cross-uitvoering.

De aanpassingen bij de Fiat 500X Sport gaan duidelijk verder dan alleen de badges. Het is een blitse uitvoering met beduidend sportievere rijeigenschappen en
dat voor een beperkte meerprijs.

Krachtige FireFly viercilinder turbobenzinemotor
De bekende 1.3-liter 16V FireFly turbobenzine met 110kW / 150 pk en 270
Nm is bij de Sport-uitvoering standaard
gekoppeld aan de 6-traps automaat met
dubbele koppeling (DCT, Dual Clutch
Transmission). Hiermee kan de 500X
in 9,1 seconden vanuit stilstand naar de
100 km/h accelereren en een topsnelheid bereiken van 200 km/uur. Wij konden gemiddeld met 1 liter E10 benzine
15,2 kilometer rijden. Een brandstofverbruik van 1 op 15,2 dus, wat past bij
deze auto.
De automatische transmissie past zich
aan op de rijstijl en dat was even wennen. Als de bestuurder meent, dat hij de
automaat moet corrigeren, dan kan hij
met behulp van de flippers achter het

stuurwiel altijd zelf naar de door hem
juist geachte versnelling schakelen.
Fiat levert de 500X Sport ook met een
kleinere, minder sterke 1.0 driecilinder
benzinemotor met turbo en 88 kW/120
pk. Deze versie heeft een handgeschakelde versnellingsbak, met eveneens
zes versnellingen. Dat bespaart drieduizend Euro. Het is dan wel een showauto geworden en voor ons gevoel past de
motor dan niet meer zozeer bij de sportieve uitstraling en nee, er zit geen
Abarth logo op.

We herkennen de roots van de Seat Mii
electric, doordat we de elektromotor
moeten starten met het omdraaien van
een ouderwetse sleutel. Daarna klinkt
logischerwijs geen motor, maar zien we
aan enkele controlelampjes bij de snelheidsmeter, dat de Mii klaar is om weg
te rijden.
Pittige stadsauto met imposante
acceleratie
De Seat Mii electric heeft een elektromotor van 61 kW (83 pk) met een koppel van 212 Nm. Doordat het koppel
vanaf de start aangrijpt, is de elektrische Mii veel vlotter ten opzichte van
de voorganger met de driecilinder benzinemotor. Vanuit stilstand naar 50
km/uur accelereert de Mii in slechts 3,9
seconden en na 12,3 seconden bereikt
de Seat de 100 km/uur. Dan komt al
vlot de topsnelheid van 130 km/u in
beeld en dat is natuurlijk allesbehalve
imposant. Maar gezien de verlaging
van de maximumsnelheid in Nederland
tot 100 km/uur overdag, is het niet hinderlijk. Overigens rijdt de auto met
gemak op zijn topsnelheid van 130
km/u. De Mii gebruikt dan wel beduidend meer elektriciteit. Het terugwinnen van elektriciteit kan men in vier
stappen inregelen. Het gaat dan om

meer uitrollen en minder elektriciteit
terugwinnen of juist sterk inhouden en
veel terugwinnen.
Financieel aantrekkelijk
De Seat Mii electric is ontworpen om
elektrisch rijden betaalbaar te maken.
Om dat te bereiken is de Mii niet voorzien van een eigen beeldscherm, maar
dient men zijn eigen smartphone in een
houder bovenop het dashboard te plaatsen. Met op maat gemaakte Seat-apps
(voor iOS en Android) kan de telefoon
dienst doen als boordcomputer, audioen navigatiesysteem. Met een tweede
app kan op afstand worden uitgelezen
wat de actieradius is, kan de verwarming of airco worden geactiveerd terwijl de auto nog aan de stekker zit en
kan het laden worden gestart of
gestopt.
De Seat Mii electric heeft een prijskaartje van € 23.400 en daarop krijgt
men van de Nederlandse Overheid €
4000,- subsidie. Onze luxueuzere testauto in ‘Plus’-uitvoering met lichtmetalen velgen is € 1500,- duurder. In
Duitsland is de Seat Mii electric helemaal interessant. Daar kost de auto €
20.129,41 en krijgt men in totaal €
9480,- subsidie. Voor iets meer dan
tienduizend Euro rijdt men in

Conclusie
Fiat heeft zijn 500X modellenreeks
aangevuld met een ‘Sport’-uitvoering,
waarbij de aanpassingen verder gaan
dan alleen de badges en de aankleding.
Het is overduidelijk een sportievere uitvoering met sportievere rijeigenschappen en dat voor een beperkte meerprijs.

Road Test
Seat Mii electric Plus
Koets: 5-deurs
Prijs: € 20.900,- (incl subsidie
vanaf € 19.400,-)
Gewicht: 1235 kg
Cil.inh.: elektromotor
Vermogen: 83 pk
Top: 130 km/uur
Acc.0-100: 12,3 sec.
Gem. verbr.: 12,8 kWh/100 km
Lengte: 355,6 cm
Breedte: 164,5 cm
Kofferruimte: 251 liter
Aanhangergewicht: 0 kg
Duitsland goedkoop en milieuvriendelijk op stoom.

Met de Seat Mii electric kan men goedkoop rijden

Ruime crossover
De 500X is een zeer ruime auto, die
comfortabel plaats biedt aan vijf volwassenen met een bagageruimte van
245 liter. Dat is de ruimte als men een
reservewiel wil meenemen. Als men

kiest voor een bandenreparatie-set, dan
kan men 350 liter bagage meenemen.
De Fiat 500X Sport is voorzien van de
moderne rijassistentiesystemen, die er
voor zorgen dat de bestuurder altijd
alles tijdens het rijden onder controle
heeft. Het infotainment systeem heeft
de mogelijkheid om de smartphone aan
te sluiten en voldoet aan de verwachtingen, zoals we dat heden ten dage bij
een moderne auto kunnen verwachten.

Indrukwekkend goede wegligging
Van het 300 kg extra gewicht vanwege
de accu merkt men in de praktijk weinig tot niets. Het is een relatief kleine
accu. Omdat de accu het meest kostbare onderdeel is van een elektrische
auto, heeft Seat de auto goedkoop
gehouden door te kiezen voor minder
accucapaciteit. Seat kiest daarbij als de
optimale balans tussen prijs en bruikbaarheid voor een 32 kWh accu.
Hiermee kan de Mii Electric volgens de
WLTP-norm 260 km afleggen en in de
stad zelfs tot 360 km ver komen. Met
relatief veel snelweg konden we in de
praktijk tot zo’n 250 km afleggen.
Het opladen kan op drie manieren: via
het stopcontact, via een publiek laadpunt (tot 80% in 4 uur bij 7.2 kW) en
via een snellader (tot 80% in 1 uur bij
40 kW). Dat laatste is een groot voordeel. Men kan zich zelfs afvragen of
een zo groot mogelijke batterijcapaciteit wel nuttig is. Het is veel duurder, de
auto wordt zwaarder en gebruikt daardoor meer energie en het laden duurt
langer. We noemden al eerder in deze
rubriek dat de range-stress tegenwoordig is omgeslagen in laad-stress.
De Seat Mii electric maakt gebruik van
dezelfde ondersteltechniek als het
basismodel, maar deze is met enige
wijzigingen succesvol afgestemd op
het hogere gewicht van de elektrische
versie. De auto is daarmee zelfs stabieler geworden in snelle bochten en comfortabeler op slecht wegdek, terwijl de
wendbaarheid is gebleven. Het levendige karakter van de koppelrijke elektromotor, krijgt daarbij ook nog een uitstekend weggedrag.

De Seat Mii electric rijdt lekker vlot met een opmerkelijk goed weggedrag
Binnenruimte gebleven
De keuze voor de beperkte batterijcapaciteit komt ook ten goede van de binnenruimte, die voor vier volwassenen
opmerkelijk goed is. De Seat Mii heeft
stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen. De bestuurdersstoel is in hoogte
verstelbaar.
De kofferbak biedt ook nog altijd plaats
aan 251 liter bagage. Fijn is de diepe
laadruimte waarin een apart vak voor
de oplaadkabel. Het feit dat de Mii al
extra ruimte had voor een aardgastank,

maakte het voor de ontwerpers gemakkelijker om een batterijpakket in de carrosserie te verstoppen.
Conclusie
Dankzij het feit dat de Seat Mii al vele
jaren op de markt is, waren de ontwikkelkosten voor deze elektrische stadsauto laag en is elektrisch rijden betaalbaar geworden. Bovendien overtuigt de
Mii door zijn comfort, uitstekende
prestaties, snelle oplaadmogelijkheden
en zeer lage kosten per kilometer.

Elke nieuwe Volvo haalt
maximaal 180 km/u en wordt
geleverd met een Care Key
Volvo begrenst de topsnelheid van al
haar modellen vanaf nu tot 180 km/u.
Daarnaast levert Volvo bij elke nieuwe
auto voortaan standaard met een Care
Key. Dit maakt deel uit van Volvo’s
visie op veiligheid dat beschrijft hoe
Volvo ernaar streeft dat er niemand
meer om het leven komt of zwaargewond raakt in een nieuwe Volvo.
Met ‘Care Key’ kunnen Volvo-eigenaren onder andere de topsnelheid van
hun auto beperken voordat zij die uitlenen aan anderen, bijvoorbeeld jonge,
onervaren gezinsleden die nog maar
kort in het bezit van het rijbewijs zijn.
“Wij geloven dat een autofabrikant de
verantwoordelijkheid heeft om de verkeersveiligheid te helpen verbeteren”,
zegt Malin Ekholm, hoofd van het
Volvo Cars Safety Center. “Onze snel-

heidsbeperkende technologie, en de
dialoog die ontstaat, past in dat denken.
De begrensde topsnelheid en de Care
Key helpen bestuurders te reflecteren
en te beseffen dat hard rijden gevaarlijk
is, terwijl het ook extra gemoedsrust
biedt en een veiliger rijgedrag ondersteunt.”
De aankondiging van Volvo om de topsnelheid van zijn auto’s te beperken
zorgde voor de nodige ophef. Sommige
critici trekken de rechten van autofabrikanten in twijfel om dergelijke beperkingen op te leggen. Toch gelooft Volvo
dat het verplicht is zijn traditie voort te
zetten als pionier in de discussie over
de rechten en plichten van autofabrikanten om actie te ondernemen. Dit
kan uiteindelijk levens redden, ook als
dit betekent dat er potentiële klanten
verloren gaan.

De Rozet

PAGINA 22

7 juli 2020

Zwischen Rhein & Maahs

“Ich fliege auf Kranenburg”
Kraniche über Kranenburg

Sommerferienprogramm in Kleve
KLEVE. Das Sommerferienprogramm
für Kinder und Jugendliche aus Kleve
ist online. Über die Startseite der
Internetpräsenz der Stadt Kleve
(www.kleve.de) sind über 80 Angebote
für Kinder und Jugendliche von 6 bis
16 Jahren abrufbar. Das Angebot wird
stetig aktualisiert. Die Sommerferien
stehen vor der Tür und leider werden
viele Kinder und Jugendliche in Kleve
in diesem Jahr ihre Ferien nicht in
gewohnter Form verbringen können.
Viele Ferienlager, die seit Jahren unter
großen ehrenamtlichen Engagement
der Vereine, Jugendeinrichtungen und
Kirchengemeinden durchgeführt werden, können nicht stattfinden. Leider
gilt dies auch für die Ferienmaßnahme
der Stadt Kleve auf dem Fingerhutshof
in Wissel. Umso wichtiger ist es den
Akteuren der freien und öffentlichen
Jugendhilfe in Kleve, Alternativen für
Kinder- und Jugendliche zu schaffen,
damit sie ihre Ferien trotzdem
genießen können. Es konnte ein umfangreiches „Klever Ferienproramm“
zusammengestellt werden, mit dem alle
jungen Menschen auf ihre Kosten kom-

men. Die Jugendeinrichtungen Theo,
Kalle, Ludwig-Wolker, Griethausen,
MOMS, Cafe Hope, Rindern und das
Radhaus sind mit dabei. Auch das
Theater im Fluss, die Movefactory, der
Clever Ruderclub und die Klever
Segelgemeinschaft haben es sich nicht
nehmen lassen, sich an den
Ferienaktionen zu beteiligen.
Die Angebote reichen von Graffiti,
Schnitzen, Basteln, Rap-Werkstatt,
Parkour, Streetbeat, Bogenschießen,
Segeln, Rudern bis hin zur
Alpakawanderung.
Auch der Robinsonspielplatz wird in
den ersten Ferienwochen ein spezielles
Angebot bereithalten. Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf dürfen
sich ebenfalls auf gesellige Ferientage
auf dem Abenteuerspielplatz der Stadt
Kleve freuen.
Die Angebote reichen von Graffiti,
Schnitzen, Basteln, Rap-Werkstatt,
Parkour, Streetbeat, Bogenschießen,
Segeln, Rudern bis hin zur
Alpakawanderung.

Mit „Tante Minchen“
unterwegs in Griethausen
GRIETHAUSEN.
Mit
„Tante
Minchen“ können sich Interessierte am
Samstag, den 11. Juli auf eine
Themenführung durch Griethausen
begeben. Die Wirtschaft & Tourismus
Stadt Kleve GmbH bietet den
Rundgang mit Gästeführerin Hildegard
Liebeton an, die in die Rolle ihrer 1889
geborenen Großtante schlüpfen und
aus der Geschichte der über 600 Jahre
alten, ehemaligen „Stadt“ Griethausen
berichten wird. Treffpunkt ist um 11.00
Uhr an der Maibank Griethausen (Ecke
Postdeich/Oberstraße), von hier führt
der Rundgang entlang der ehemaligen
Stadtmauern vorbei an der alten
Schule, dem alten Rathaus und der St.
Martinus-Kirche bis zum Obertor und
weiter bis zur Eisenbahnbrücke. Die ca.
90-minütige Führung kostet 5 € pro
Person, die Teilnahmegebühr sollte
passend bezahlt werden und ein MundNasen-Schutz muss bereitgehalten
werden. Da die Führung nur für eine
begrenzte Anzahl an Personen angeboten werden kann, ist eine Anmeldung

unter Angabe von Name und Anschrift
bei der Wirtschaft, Tourismus und
Marketing Stadt Kleve GmbH (Telefon
02821/84806) unbedingt erforderlich.

Treffpunkt der Wanderung ist um 11.00
Uhr an der Maibank Griethausen
(Ecke Postdeich/Oberstraße).

KRANENBURG: Es war ein bedeutender Tag für die fünf
Mädchen und sechs Jungen des St.-Elisabeth-Kindergartens
Kranenburg, die ihre Kindergartenzeit mit einem großen
Abschlussfest besiegelten. Das Kindergarten-Team unter
Leitung von Marga Cox hatte keine Arbeit und Mühen
gescheut, diesen Tag so zu gestalten, dass er für die Kinder
und ihre Erziehungsberechtigten, die „mit von der Partie“
sein durften, gleichermaßen unvergessen bleiben wird, insbesondere, weil die Einrichtung aufgrund der CoronaPandemie zuvor wochenlang geschlossen bleiben musste.
Und die Erwachsenen staunten nicht schlecht, was ihre
Sprösslinge, die maßgeblich an der Gestaltung des
Rahmenprogramms beteiligt waren, auf diesem Fest zu bieten hatten.
Nach Begrüßungsworten durch die Leiterin eröffneten die
„Noch-Vorschulkinder“ das Programm mit dem Lied „Wir
feiern heut’ ein Fest“. Selbstverständlich ließ auch Pastor
Christoph Scholten es sich nicht nehmen, letztmalig mit den
zukünftige „i-Dötzchen“ ein Gebet zu sprechen und ihnen
für den weiteren Lebensweg den Segen zu erteilen. Das
Rahmenprogramm war insbesondere geprägt durch Gesang,
Tanz und Spiel. Bei der temperamentvollen Aufführung zu
„Jimba, jumba, Papaluschka“ kamen sogar afrikanische
Trommeln zum Einsatz. Eine Power-Point-Präsentation –
untermalt mit dem bekannten Song „Time to say goodbye“ ließ die Kindergartenzeit dieser elf Kinder noch einmal
Revue passieren. Fesselnde und bewegende Worte von Frau
Marga Cox sorgten bei einigen Erwachsenen gar für
„Schluckbeschwerden“. Ein wahres Highlight für die
Jüngsten: die große Suchaktion, indem es galt, ihre
Erzieherinnen, verkleidet als Märchen- bzw. Traumfiguren,

11 Kinder des St.-Elisabeth Kranenburgs sagen good bye
die sich irgendwo im Ortskern versteckt hielten, zu finden!
Abschließend
erhielt
jedes
Kind
noch
eine
„Erinnerungsmappe“, angereichert mit ihren eigenen
„Werken“ aus drei- bis vierjähriger KiGa-Zeit, bevor Eltern
und Geschwisterkinder auf den Heimweg geschickt wurden.
Für die Entlasskinder jedoch war noch lange nicht Schluss.
Auf sie warteten bis in die späten Abendstunden hinein
neben weiteren Spiel- und Spaßaktionen mit ihren
Erzieherinnen noch Pizza, Eis und andere Leckereien sowie
eine Nachtwanderung bei spannender, geheimnisvoller
Geschichte, und zwar eine Geschichte aus der Feder des
KiGa Teams. Und auch er durfte letztendlich nicht fehlen:
der traditionelle flugartige „Rausschmiss“.

WYLER. Es war eine (ganz) andere Kirmes in diesem Jahr.
Wegen Corona – oder besser gesagt trotz Corona ist es der
St. Johannes Schützenbruderschaft Wyler-Lagewald gelungen um ein anspruchsvolles “Kirmesprogramm” zu gestalten. In einem Schreiben vom Vorstand lesen wir u.a.:
“Trotzdem wollen wir die Dorfgemeinschaft durch einige
Aktionen zeigen und fördern. Feiern dürfen wir leider nicht
gemeinsam. Jedoch bitten wir euch mit familie, Freunden
und Nachbarn zusammen zu kommen und einige schöne
Stunden miteinander zu verbringen.” Viele Wyleraner haben
diese Aufforderung angenommen. Und so entstand trotz der
Beschränkungen
neben
Kirmesgefühl
auch
Gemeinschaftsgefühl. Auch wenn nicht gemeinsam gefeiert
werden konnte, gab es von Dienstag 23. bis Sonntag 28. Juni
ein schönes, alternatives Programm mit u.a. Aufstellen der
Fahnen, Kranzniederlegung, St. Jan Messe, Open Air messe
mit Ansprachen und Ehrungen, Fahnenschwenken und
Schützenumzug.
Die konsequente Einhaltung der Corona-Maßnahmen während diese Veranstaltungen zeigt das “feiern” mit Respekt für
den Mitmensch möglich ist. Dafür verdienen die St.
Johannes Schützenbruderschaft Wyler-Lagewald und alle

Besucher ein großes Lob.

Samstag, 27. Juni, 19.00 Uhr: Open Air Messe auf dem
Johannes-Hoppmann-Platz, mit Ansprachen, Ehrungen und
Fahnenschwenken. Kirmes in Wyler im Corona-Jahr 2020.

Straßenbauarbeiten am “Großen Haag”
Das Beethoven-Konzert (“250 Pieces
for Beethoven”) von Susanne Kessel in
der Klever Stadthalle zeigte das der in
1770 geborene Musiker auch heute
noch moderne Komponisten inspiriert.
Foto: Heinz Maahs
Publikum wie sie zu ihren Beiträgen,
die gefühlsmäßig und stilistisch sehr
verschieden waren, gekommen sind.
Das Geburtstagskind Ludwig van
Beethoven würde sich bestimmt über
dieses
originelle
musikalische
Geschenk gefreut haben. Das Konzert
wurde vom Westdeutschen Rundfunk
aufgenommen und ist am 10. Juli ab
20.04 Uhr in WDR3-Konzert zu horen.

Trampeltierfohlen heißt Habibi
KLEVE. Der Tiergarten Kleve berichtet: „Unsere Besucher konnten in der
letzten Woche unserem 2 Monate alten
Trampeltierfohlen einen Namen geben
oder für einen von uns vorgeschlagenen Namen stimmen. Wir haben nun
die zahlreichen Stimmzettel und
Online-Meldungen ausgezählt. Hier
nun das Ergebnis: 1. Habibi, 2. Leila, 3.
Mira, 4. Indra, 5. Kerstin, 6 Sarah.
Weitere Namensvorschläge waren u.a.
Amira, Klevia, Lulu, Maxima, Salome,
Snuffi, Trampi, oder Plattfuß. Die

KiGa ade – scheiden tut weh

Wyleraner “feiern” ihre Kirmes 2020

Aus Liebe zu Beethoven
KLEVE. Schon 2013 begann die
Bonner Pianistin Susanne Kessel mit
ihrem “Geburtstagsprojekt 250 Jahre
Beethoven”. Seitdem fand sie 250
Komponisten aus mehr als 40 Länder
bereit Beethoven, der in 1770 in Bonn
geboren wurde, ein Stück zu schenken.
Zwanzig Stücke, wovon sieben in
Uraufführung und jedes nicht länger als
eine Bagatelle (5 Minuten), stellte die
begabte und charmante Musikerin aus
Bonn dem Publikum vor. Wegen corona war das Konzert von Museum
Kurhaus in die größere Stadthalle verlegt worden.
Nach zwei spannenden, abwechslungsreichen Stunden, mit Beiträgen von
Künstlern
aus
u.a.
Russland,
Dänemark, die Turkei, den USA und
Deutschland, gab es eine wohlverdiente “standing ovation”, wofür Susanne
Kessel sich mit einer BeethovenZugabe
bedankte.
Aus
den
Niederlanden waren Miranda Driessen
(“Werden Menschen Brüder? Alle?”)
und Mark Hendriks (“An die
Unsterbliche Geliebte”) in Kleve anwesend. Sie erzählten dem interessierten

KRANENBURG. Bis Ende September arbeit mit Jugendheim Trainstop und
werden 50 buntbemalte Kraniche über Jenny Ernst Petit, Künstlerin aus
der Großen Straße in Kranenburg zu Frasselt. Am Dienstag, 23 Juni, wurden
sehen sein. “Nach zwei Jahre Regen- die ersten Kraniche von Mitarbeiter des
bzw. Sonnenschirme wollten wir was Bauhofes aufgehängt. Die farbenfrohe
neues”, so Heinz Nielen vom Tiere wirken am fröhlichsten wenn bei
Initiativkreis “Von Bürgern für blauem Himmel die Sonne scheint. Wir
Bürger”. Die Vögel wurden bemalt von hoffen auf einen gelungenen Sommer
Kranenburger Kindern, in zusammen- der uns alle Spaß macht.
Bis Ende September sind die Kraniche in Kranenburg zu sehen.
Foto: Heinz Maahs

KRANENBURG. Die Gemeinde
Kranenburg hat am 2. Juli mit dem
Umbau eines Knotenpunktes an der
Straße „Großen Haag“ (Ortsumfahrung
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Kranenburg) zu einem Kreisverkehr
begonnen. Für die Arbeiten wird eine
Bauzeit von 10 Wochen einkalkuliert.
Der Zugang zum Einzelhandel ist
innerhalb der Bauzeit über eine
Ampelanlage sichergestellt, allerdings
lassen sich längere Stand- und
Wartezeiten nicht vermeiden.

Der Durchgangsverkehr in den
Fahrtrichtungen Wyler und Kleve kann
die Baustelle über die Große Straße
umfahren. Dazu wird die unechte
Einbahnstraße auf der Großen Straße
für die Dauer der Bauarbeiten aufgehoben. Bitte folgen Sie dazu den vor Ort
aufgestellten Hinweisschildern.

B90-die Grünen: Kranenburg
lebenswert und grün
KRANENBURG. Am 6. Juni 2020
haben die Kranenburger Grünen neue
Wege beschritten: Selbstbewusst wählten
sie
ihren
heutigen
Fraktionsvorsitzenden
Michael
Baumann-Matthäus einstimmig zum
Kandidaten für die Bürgermeisterwahl
im September. Baumann-Matthäus
steht für Grüne Politik - Kreative Ideen
zulassen, mehr gemeinsam gestalten
und machbar umsetzen.
WIR gemeinsam machen Kranenburg
lebenswert und grün. In Zeiten von
Entfremdung
zwischen
Politik,
Verwaltung und Bürgern, setzt er auf
das offene, zuhörende Gespräch auf
Augenhöhe und sachbezogene Politik.
Nicht umsonst ist er auch weit über die
grüne Partei als Mensch und Fachmann
ein anerkannter Gesprächspartner.
Kurzum ein starker Kandidat! Der

Agraringenieur Baumann-Matthäus ist
61 Jahre alt, verheiratet, hat zwei
erwachsene Kinder und engagiert sich
seit fast 16 Jahren für B’90/Die Grünen
im Rat von Kranenburg.
Ambitionen, neue Gesichter und alte
Hasen, zeigen die Grünen auch bei
Ihrer Liste ihrer Ratskandidaten: Die
Liste wird angeführt von der
Förderschullehrerin Petra Harpain (55).
Auf den nächsten 9 Plätzen folgen
Baumann-Matthäus,
die
Hauswirtschafterin Ottilie ArnsThönnissen, Martin Rockenbauch
(Berufschullehrer), Stefan Müller
(Reiseleiter), Fabian Mayer (Schüler),
dem Tischlermeister Jan-Wilm Nass,
dem Agrarbiologen Andreas Mayer,
Achim Thissen (Hufschmied) und der
Tischlermeisterin Petra van Aken.
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AMSTERDAM. Run for KiKa
@Home bewijst dat hardlopers zich
ook in deze ´nieuwe´ tijd blijven
inzetten voor KiKa en écht die extra
stap zetten voor kinderen met kanker. Er werd 28 juni ruim €112.000,euro opgehaald voor Stichting
Kinderen Kankervrij (KiKa) door
1.623 deelnemers. Een fantastisch
bedrag voor een ontzettend belangrijk doel.
In een tijd waar het nieuwe normaal is
ontstaan en onzekerheid heerst voor
velen, krijgen ouders dagelijks te horen
dat hun kind kanker heeft. "Het blijft
daarom zo belangrijk dat we ons samen
blijven inzetten voor kinderen met kanker. Het is dan ook fantastisch om te
zien dat er een groot bedrag is opgehaald in een korte tijd", zegt Nikki
Wester namens de organisatie.
Menig PR is verbroken
Saamhorigheid, verbinding en sportivi-

teit staan bij Run for KiKa @Home, net
als bij de reguliere edities, centraal. De
bijdrage van elke deelnemer was hierbij groot, dat bewijst de sponsorteller
van Run for KiKa @Home en de PR´s
die zijn verbroken. Wester: "De reacties
waren zo enthousiast, van 5 km tot
halve marathons, iedereen ging er volle
bak voor!".
Run for KiKa in het najaar
De organisatie kijkt terug op een zeer
geslaagde virtuele editie. "We zijn met
Run for KiKa @Home een nieuwe weg
ingeslagen en deze wordt goed ontvangen, maar we zijn er nog lang niet".
Nog altijd overlijdt één op de vier kinderen met kanker. "Het genezingspercentage móét omhoog naar 95% en
daarom gaan we met volle kracht
door", sluit Wester af.

De afgelopen 5 weken is er voor de
tweede keer online gestreden voor de
overwinning. Ook ditmaal hadden we
vroegtijdig een winnaar. Gelukkig voor
ons was het vanaf plek 2 nog zeer spannend. De vraag was wie gaat er naar

Formule 1 kijken in
De Vriendenkring
LEUTH. Ook het Formule 1 seizoen is
weer begonnen… En de Vriendenkring
mag z’n trouwe Formule 1 fans ook
weer ontvangen. Wel met inachtneming
van de RIVM voorschriften, maar door
wat aanpassingen kunnen we weer
gezamenlijk genieten van de resterende
wedstrijden.
Ook zo benieuwd hoe Max het deze
keer gaat doen? Kom dan op de
Formule 1 zondagen alle resterende
GP’s van het seizoen 2020 bekijken in
De Vriendenkring in Leuth.
De vernieuwde Vriendenkring biedt de
bezoekers meer dan alleen beeld en
geluid vanaf een groot TV scherm. De
bar en keuken zijn altijd open. De deu-

ren openen een half uur voor aanvang
Grand Prix, De entree is natuurlijk gratis!
De eerst volgende GP is die van
Oostenrijk op zondag is 12 juli, zaal
open vanaf 14.30 uur. Beleef het mee…

Run for KiKa
Meer informatie is te vinden op
www.runforkika.nl

Schaaknieuws
Millingse schaakvereniging
huis met zilver?
Nogmaals gefeliciteerd Ton met de
overwinning.
Aangezien de meeste mensen lekker
gaan genieten van de vakantie, wordt
de online competitie voorlopig uitgesteld/afgelast. Dit hangt af van hoe we
er eind augustus bijzitten.
Voor zover we weten mogen wij tegen
die tijd gewoon weer aan het fysieke
schaakbord spelen.
Voor het verzorgen van de online
schaakcompetitie was Willem Maaijen
een secure en adequate wedstrijdleider!

Op zoek naar een sportieve
dagbesteding voor de kinderen
in de zomervakantie?
MELD JE DAN NU AAN!
SportXtra organiseert deze zomervakantie bij BVC ’12 sport- en speldagen
voor kinderen van 6 tot 14 jaar oud.
Neem een kijkje op www.sportxtra.nl
of mail naar info@sportxtra.nl
SportXtra

CAP Zomerfeesten

Cycletime fietst 3000 Euro bij elkaar
Geïnspireerd door het
Zeven voor Leven evenement in 2019, heeft
de
fietsvereniging
Cycletime begin juni
een sponsorrit gehouden
voor het goede doel. Iets
meer dan 20 fietsers
reden, solo vanwege de
Corona maatregelen, in
een tijdsbestek van een
week meer dan 64 000
hoogtemeters bij elkaar
in de omgeving van
Nijmegen.
Hiermee
haalden ze 3.000 Euro
op voor het Radboud
UMC Oncologiefonds.
Dinsdag 23 juni werd de
cheque
overhandigd
door de voorzitter van
Cycletime aan het
R a d b o u d
Oncologiefonds. Dit in
bijzijn van vertegenwoordigers van Zeven
voor Leven, NTC en de
fietsers. De sponsorrit
werd ondersteund door
de Novio Tech Campus
in Nijmegen en heeft
naast de bijdrage van de individuele
fietsers, sponsoring mogen ontvangen
van NXP en Ampleon, twee grote
bedrijven op de NTC.
Het Radboud Oncologiefonds richt
zich op onderzoek naar kanker en de
genezing daarvan. Cycletime is een
open fietsvereniging met als hoofdsponsor NXP, die met een gevarieerd
programma het hele jaar op de fiets te
vinden is, zowel op de weg als in het

bos.
Het bestuur van Zeven voor Leven
bedankt fietsvereniging Cycletime voor
hun inzet voor het goede doel.
Voorzitter Johan Tiesnitsch: “Ook al
kon de editie van dit jaar door corona
geen doorgang vinden, we zien hiermee dat mensen erg creatief en betrokken zijn en zich toch graag in willen
zetten voor onderzoek naar kanker. Dat
is super!”

De Rozet

Ooijse
Klinkertjes

SPORT
Alles wordt aan de kant gezet voor
KiKa tijdens Run for KiKa @Home
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Paardrijden, koetsrijden, spelen met
de pony’s en kleine boerderijdieren.
Samen spelen in kleine groepen
onder professionele begeleiding. De
CAP Zomerfeesten zijn er voor
iedereen vanaf 6 jaar.
Van maandag t/m vrijdag in de twee
laatste vakantieweken (10 t/m 21
augustus) van 10.00 - 16.00 u.
Locatie: manege de Maartenshoeve
Kosten: € 104 per twee dagen, incl.
lunch, snacks en drinken
Meer info: www.stichtingcap.nl
Manege de Maartenshoeve in
Ubbergen opent deze zomer haar deuren voor elk kind dat het leuk vindt om
met dieren om te gaan. De 26 paarden
die gedurende het jaar werken op de
manege zijn speciaal opgeleide paarden. Ze worden ingezet om mensen
met een beperking en kinderen met een
extra hulpvraag bij te staan in hun
fysieke en emotionele ontwikkeling.
Naast de paarden zijn er pony’s en veel
lieve kleine boerderijdieren die het
heerlijk vinden om vertroeteld te worden.
De CAP Zomerfeesten worden in de
laatste twee vakantieweken (van 10 t/m
21 augustus) georganiseerd op de
werkdagen. Je kunt zo vaak komen als
je wilt met een minimum van twee
dagen. We starten elke ochtend om
10.00 u. en eindigen om 16.00 u. Voor
snacks, lunch en drinken wordt uitgebreid gezorgd.
In kleine groepjes, onder professionele
begeleiding, gaan we elke (werk)dag
lekker spelen in het bos. Er worden van
allerlei activiteiten georganiseerd. We
gaan knutselen, bouwen, spelletjes spelen, maar we gaan vooral in de weer
met onze dieren en vooral onze paarden. Lekker rijden door het bos, zelfstandig of in de koets, er is van alles
mogelijk.
Zin om mee te doen?
Stuur een mailtje naar: info@stichtingcap.nl om je aan te melden of om meer

informatie op te vragen.
Manege de Maartenshoeve is een van
de maneges van stichting CAP, Centra
voor Aangepast Paardrijden. Op de
manege worden kinderen en volwassen
met een beperking ondersteund in hun
fysieke en emotionele groei. Er worden
prachtige resultaten geboekt, doordat
mensen groeien in wat ze durven, maar
ook in wat ze kunnen. De therapeutische werking doet wonderen voor
lichaamsbalans, het leren kennen van
het lichaam en daar makkelijker mee
om leren gaan, het vergroot de spierkracht en laat ontspannen. Zelfs het
spraakvermogen gaat vooruit.
Met de aanvang van de Corona crisis
hebben we echter geen lessen kunnen
geven. Dat is niet alleen heel teleurstellend geweest voor onze cliënten die
vaak ook niet begrepen waarom ze ons
niet konden zien, het heeft ook gezorgd
voor een flinke financiële aderlating.
Met deze twee feestweken hopen we
iets van wat we verloren zijn goed te
kunnen maken.
Deze zomer zijn we er dus voor iedereen en beperken we onszelf niet tot de
doelgroep waar we normaliter mee
werken. In evenementen die we eerder
voor iedereen open stelden hebben we
ook gezien dat de wisselwerking en de
interactie die er tussen de verschillende
groepen ontstaat hartverwarmend is en
een mooie bijdrage levert aan de integratie van mensen die veelal in isolatie
leven en met name kinderen die een
heel andere wereld zien en daar een
mooie persoonlijke groei mee doormaken.

Heb een lumineus idee, al zeg ik het
zelf, om in Ooij de kermis toch doorgang te laten vinden. Wij vragen het
OMT om, tijdens de schuttersdagen,
een totale loc down voor Ooij af te
kondigen. Dat betekent, dat er niemand tijdens deze periode Ooij in of
uit mag. Op deze manier zou het
misschien weer een echt “onder
ons” Ooijs volksfeest kunnen worden. Om dat te bewerkstelligen,
laten wij veertien dagen van tevoren
alle inwoners van Ooij testen op het
virus. Mocht er onverhoopt iemand
positief testen, dan zetten wij hem
of haar voor goede verzorging in
quarantaine in de Polderkamer van
De Sprong. Oud-Ooijenaren en
andere fans van onze kermis die dit
festijn echt niet kunnen missen,
kunnen zich bij een drietal opvangcentra aan de boorden van Ooij
laten testen. Diegene die negatief
getest worden, worden dan opgevangen in Geert Kroes “De
Buitengast”. De naam suggereert al,
dat je voor het Ooijse schuttersgala
bent buitengesloten. Bij “De Grote
Kat en Dorus Janssens “De Wijde
Blick” mogen de gelukkigen opvangen, die “een spijker in de kop” willen trotseren. Dat impliceert dan
waarschijnlijk dat je een grote kater
hebt en niet meer zo’n wijde blik.
Dagelijks zullen dan tijdens kermis
van daar uit pendeldiensten worden
onderhouden naar “Ooij Centrum”.
De gezondheidstest moeten wij
natuurlijk ook niet vergeten. Jammer
is, dat de “Vrouwenbeweging” er
niet meer bestaat. Zij zouden uitermate geschikt zijn voor dit werk.
Geen
nood,
de
“Vrouwenschietploeg”, onder leiding van Nel Huisman, zal zich hiervoor best vrijwillig aanmelden.
Onder haar vakkundige leiding kunnen zij best deze verantwoordelijke
klus klaren. Een paar vragen over de
gezondheid en natuurlijk de temperatuur opmeten. Daar schrikken de
dames misschien wel van, maar
tegenwoordig, zei Nel, hoeft dat
niet meer anaal. Een bijzonder voordeel met die temperatuuropmeting
is wel, dat “heethoofden” er
meteen worden uitgehaald. Er moet
natuurlijk ook nog koning geschoten worden. Je kunt niet twee, drie
jaar achtereen, met alle respect, een
“instant-koning” hebben. Dus moet
je
iemand
zoeken
die
“Coronaproef” is. Daarnaast, de
nieuwe schietmasten moeten toch
nog uitgeprobeerd worden. Wie zou
je daar in Ooij nog voor kunnen
strikken. Ik denk dat je succesvol
kunt zijn, als je het in de buurt van
dat vermaledijde virus zoekt. Na een
lange studie kwam ik uiteindelijk bij
een zeer geschikt persoon uit. Zijn
naam is ook nog eens het meest
“corona-gerelateerd”. Ik denk hierbij aan Conrad Meurs. Hij lijkt mij
een uitermate geschikte kandidaat,
om in dit “Conrad-tijdperk” als een
Coronavorst te heersen. Dit alles zou
natuurlijk door de ICT-experts van de
“Schütze” virtueel, dus van huis uit
schieten, geregeld kunnen worden.
Iedereen in Ooij moet dan wel, vanwege het gevaar, die middag in
schuilkelders verblijven. Vanwege de
grote toeloop, het wordt op deze
wijze het grootste evenement in
Nederland in 2020, zal er een extra
grote lappen tent worden geplaatst.
De grootste zuigers van Ooij zullen
zorgen voor een betere luchtcirculatie dan in welk vliegtuig ook.
Veiligheid voor alles. Muziek is ook
geen probleem, want die staan al
maanden op non-actief. Vrijdag
beginnen met “De Staat” en zaterdag met “Navarone”. Zondag wordt
er dan plaats gemaakt voor ons aller
“Robert Pauls”, afgewisseld met Jan
Smit en André Hazes. Maandag
maken wij plaats voor “The Golden
Earring” met als speciale gasten
Bryan Adams en Adele. Ik denk als
Ab Osterhaus dit leest, hij helemaal
enthousiast op dit wel overdachte
plan is. Die anderhalve meter hoor ik
al denken. Nou, daar schakelen wij
Maurice de Hond voor in, want die
kan de kleine druppeltjes in ons
voordeel meten. Maar ja, “aerosolen” zijn toch geen halvezolen.
Groetjes medeklinker.

De Rozet
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Installatietechniek

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

Duurzame oplossingen

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

www.kuijpersgrondwerken.nl

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

Complete badkamer/toilet verbouwing

J.C. JANSEN

Dealer van o.a.:

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

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

024-6633100

- Nieuwbouw
- Verbouw/ aanbouw
- Renovatie/ onderhoud

www.frankbv.nl

Arno's Haarmode

Voor zowel particulier als zakelijk
Lieskes
Wengs44 6578
6578JK
JK Leuth
Lieskes Wengs
Leuth Tel.
Tel.024-6632601
024-6632601
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Tel. 0481-433407

Inval-bezorgers gezocht
voor de zomervakantie
voor De Rozet in Groesbeek

Actie

(en voor andere dorpen
mag je je ook aanmelden)

Trap stofferen:

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman, tel. 06-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com
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Keuze ten tapijt
soor

Albert Heijn van den Hatert

€ 395,-!

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

Inclusief tapijt

Horren
in vele soorten

€€€€€
meten en montage gratis

Alle Karvan Cévitam

Buitenzonwering

3 stuks

6.⁰ ⁰

in vele soorten

€€€€€
meten en
montage
gratis.
Waterstraat 16 • 6573 AC Beek-Ubbergen • Tel. 024-6841128
www.meubelstoffeerderij-gero.nl
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Combineren
mogelijk
Per stuk
van  2.99- 3.49

4o2rtin%g

3 stuks

k

8.⁹ ⁹

per krat

2 stuks

4.⁷ ⁵

2 stuks

9.⁹ ⁹

per krat

1 stuk

2.⁷ ⁵

1 stuk

10.⁹ ⁹
per krat
Heineken,
Heineken 0.0
en Brand pils krat

Combineren mogelijk
Per krat van 24 flesjes à
0.3 liter* van 15.49-17.19

2

Dat is het

van Albert Heijn

Aanbiedingen geldig t/m zondag 12 juli

