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

Recreatie op Waalstrandjes
’s nachts niet meer toegestaan
Om de overlast voor omwonenden te
beperken, is recreatie op de
Waalstranden tot 1 oktober alleen
nog toegestaan tussen 06.00 en 22.30
uur. In de nacht geldt dan een toegangsverbod.
Bij mooi weer ontstond in de late
avond en nachtelijke uren regelmatig
overlast en onveiligheid rond de
Waalstranden. De gemeente Nijmegen
ontving hierover vaak klachten van
omwonenden. Het college van burgemeester en wethouders stelt dit nachtelijke toegangsverbod voorlopig in als
tijdelijke maatregel tot 1 oktober, waarna evaluatie volgt. Dit verbod helpt
politie en gemeente bij toezicht en
handhaving op overlast en excessen.
Overtreders riskeren een boete van 100
euro. Verder wordt op de Lentse
Warande parkeren ontmoedigd door
een aantal parkeerplekken te blokkeren, omdat die vaak misbruikt werden
om in auto’s met luide muziek rond te
hangen.
Er komen borden op verschillende toegangswegen naar de stranden langs de
Waal, zowel aan de kant van Veur-Lent
als in de Ooyse Schependom, die de
toegang verbieden tussen 22.30u en
06.00 uur. Dat verbod geldt voor het

hele gebied voorbij die borden (strandjes en uiterwaarden). Een dergelijk toegangsverbod in de nachtelijke uren
geldt in veel natuurgebieden.
Burgemeester Bruls: “Ik gun het iedereen om te genieten van onze mooie
stranden, maar wel op een verantwoorde manier. Overlast en onveiligheid
horen niet bij een natuurgebied.
Daarom zijn wij genoodzaakt hiertegen
op te treden. Ik vraag bezoekers om
ook overdag te zorgen dat de strandjes
een fijne plek blijven. Houd rekening
met anderen, kom lopend of op de fiets,
zet je fiets netjes neer en gooi afval in
een prullenbak.”
Fietsparkeren Snelbinder
Op drukke dagen bij mooi weer werd
het trottoir op de fietsbrug De
Snelbinder regelmatig geblokkeerd
door rijen hinderlijk gestalde fietsen.
Daarvoor komt er binnenkort een gele
lijn op het trottoir en borden die aangeven dat fietsparkeren alleen binnen de
lijn mag. De gemeente zet op drukke
dagen de eerste tijd gastheren in om
fietsers daarop te wijzen. Ook zijn er
extra fietsparkeerplekken bij beide zijden van de brug gemaakt, zodat bezoekers van de stranden hun fiets ook
beneden kunnen stallen.

Toch weer strengere coronaregels

oplage: 25.000

Weer blauwalgen bij
Wylerbergmeer nabij Beek
Uit recente metingen van waterschap
Rivierenland is gebleken dat er verhoogde concentraties potentieel toxische blauwalgen aanwezig zijn in het
Wylerbergmeer. Hierdoor bestaat er
een verhoogd risico op gezondheidsklachten.
Onder invloed van wind kan er ophoping van de blauwalgen plaatsvinden in
een gedeelte van het zwemwater. Dan
ontstaat een groene of groenblauwe
olieachtige laag die op het water drijft.
Er wordt voor gewaarschuwd om niet
door deze drijflaag heen te zwemmen
en er geen kinderen in te laten spelen.

Foutje?
In Beek waren eind juni
op een aantal plaatsen
omleidingsborden
geplaatst waarop aangegeven werd dat je,
om Beek-Ubbergen te
bereiken, via het Duitse
Wyler moet rijden. En
dat is vreemd, want via
Wyler kom je zo helemaal niet in Beek, want
de Oude Kleefsebaan
was die week afgesloten in verband met
wegwerkzaamheden.

Kermis in Millingen
Al eerder werd bekend dat er tijdens de
Millingse kermis geen attracties zouden zijn, maar schutterijen en horeca
maakten zich op voor toch een feestelijk lang weekend. Helaas betekenen de
nieuwe coronaregels dat ook de feesten
in de schutterstenten dit jaar niet door
kunnen gaan.
Vierdaagsefeesten Nijmegen
De stichtinf vierdaagsefeesten had toch

Scherpere coronaregels

We ‘dansen met Jansen’
de vierde golf in

een kleinschalig programma opgezet in
de vierdaagseweek. Ook hier gelden
weer verdere beperkingen.
Om op de hoogte te blijven van wat wel
en niet door kan gaan: check de website www.vierdaagsefeesten.nl
Dit zijn alle nieuwe coronaregels op
een rij
– Horeca kan alleen open met vaste zitplaatsen op 1,5 m.
– Alle horeca sluit dagelijks om middernacht tot 06.00 uur ‘s ochtends.
Entertainment als liveoptredens en
harde muziek binnen- en buiten is niet
langer toegestaan.
– Discotheken en nachtclubs sluiten
opnieuw hun deuren.
– Voor de horeca gaat het systeem van
het coronatoegangsbewijs (testen voor
toegang) dus op pauze tot zaterdag 14
augustus.
– Evenementen (zoals muziekfestivals)
zonder zitplaats zijn verboden.
– Evenementen, culturele locaties en
publiek bij sportwedstrijden kan alleen
met zitplaats, en met extra publiek (tot
twee derde van het maximum) als er
gewerkt wordt met toegangstesten.
– Een toegangstest wordt slechts 24 uur
geldig (was 40 uur).
– Evenementen duren maximaal 24
uur, meerdaagse evenementen zijn verboden.
– Voor winkels, musea of kermissen
verandert er niks. Hiervoor geldt dat er
één bezoeker per vijf vierkante meter
ontvangen kan worden.
– Houdt reisadviezen in de smiezen:
reizen naar het buitenland is en blijft
een risico. De toename van het aantal
besmettingen in Nederland kan gevolgen hebben voor een ontspannen
vakantie naar het buitenland.
– In Europa is het verplicht om te reizen met het Digitaal Corona Certificaat
(DCC) als coronabewijs. Ook kan een
verplichte quarantaine bij aankomst
gelden, de eisen kunnen per land verschillen. Check altijd voor vertrek het
reisadvies op .
– Het kabinet roept op feestjes klein en
beheersbaar te houden en 1,5 meter
afstand te houden.
Deze maatregelen gelden tot zaterdag
14 augustus. Het kabinet kijkt op 13
augustus hoe het verder moet met de
coronaregels.
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Inval vakantiebezorgers
gezocht
En daarbij komt dat Beek gewoon
te bereiken was via de normale
wegen. Daar was helemaal geen
afsluiting. De borden stonden
onder meer op de Sint Hubertusweg, de “Rijksweg” N325 en de
Rijksstraatweg. Waarschijnlijk
hadden deze borden aan de
Groesbeekse kant van Berg en Dal
moeten staan.
We zijn benieuwd wie hier verantwoordelijk voor was.
Foto’s: Henk Baron

Helemaal geen kermis meer in Millingen
Krap twee weken nadat Nederland
‘open’ ging, vrijwel alle coronamaatregelen werden losgelaten, trapte het
kabinet afgelopen vrijdag weer op de
rem. Het aantal besmettingen steeg in
die twee weken explosief: van zo’n 800
per dag naar ruim 10.000 per dag, het
hoogste aantal sinds december. De
nieuwe Deltavariant van het virus is erg
besmettelijk en redelijk wat jongeren
zijn op hun examenvakantie besmet
geraakt in zuid-Europa. En met de
horeca, disco’s, festivals ed. weer open
ging het ook in Nederland snel fout,
ook omdat het testen voor toegang niet
geheel feilloos werkte.

Alle maatregelen die de afgelopen
jaren getroffen zijn om het blauwalg
probleem op te lossen hebben dus
helaas niet tot het gewenste resultaat
geleid.
Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op:
- www.zwemwater.nl
Klachten over het zwemwater?
Mensen die een klacht of vraag over
het zwemwater hebben, kunnen op
werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur bellen met het Provincieloket, tel. (026)
359 99 99. Mailen kan naar: provincieloket@gelderland.nl

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

Polderpop houdt referendum
over ‘zittend’ festival
LEUTH - De versoepeling van de coromaatregelen, eind juni, leek het mogelijk
maken: Polderpop op 14 en 15 augustus. Helaas werden tijdens de persconferentie op 9 juli de maatregelen weer aangescherpt tot en met 13 augustus. Hierdoor is
het voor Polderpop twijfelachtig of het evenement een dag later door kan gaan.
Polderpop neemt het zekere voor het onzekere en oriënteert zich op mogelijke
alternatieven. Men vraagt geïnteresseerden bijvoorbeeld hoe men denkt over een
zittende editie van het festival. Hierbij kan men in een vast tijdslot de optredens
van twee bands bijwonen vanaf een vaste zitplaats. Stemmen kan via
www.ferendum.com/nl/PID733269PSD2080098166 of https://bit.ly/3hxW34E

Openingsbijeenkomst Zeven
Zinderende Zomerweken 2021

Veel, heel veel bezorgers van De Rozet
gaan rond dezelfde tijd op vakantie.
We zoeken daarom nog invallers voor
het bezorgen van De Rozet van 27 juli
en 10 augustus, met name in Groesbeek.
Wil je een handje helpen en een keer
invallen? Neem dan contact op met
onze bezorgdienst, tel. 06-2350-2075
of mail naar
bezorgdienstderozet@gmail.com

Afsluiting
Graafseweg
tijdens zomer
Van zaterdag 17 juli, 6.00 uur tot zondag 22 augustus, 21.00 uur, is de
Graafseweg tussen de Neerbosscheweg
en de Rozenstraat afgesloten voor al het
gemotoriseerd verkeer vanwege werkzaamheden. Er is een omleidingsroute
over de S100. Ook voor de bus is er een
omleiding.
Meer informatie
Meer informatie met onder meer het
ontwerp van de nieuwe Graafseweg is
te bekijken op nijmegen.nl/graafseweg
of op nijmegen.mijnwijkplan.nl

024 - 397 5052
Sylvia Fleuren, Eric de Gans van Stichting Toerisme & Recreatie Berg en Dal en
Annelies en Susan Mulder van GlanZrijk Events samen met ondernemers en medewerkers van de Zeven Zinderende Zomerweken
Foto: Henk Baron
Vrijdagmiddag 2 juli vond in wijngaard
de Plack aan de Ketelstraat te Groesbeek de openingsbijeenkomst plaats
van de Zeven Zinderende Zomerweken
2021 in de gemeente Berg en Dal. Dit
gebeurde in aanwezigheid van wethouder Sylvia Fleuren, in haar functie van
wethouder Toerisme & recreatie van de
gemeente Berg en Dal.
Tijdens de bijeenkomst werd de poster

en flyer gepresenteerd voor deze Zeven
Zinderende Zomerweken. De tweede
editie zal plaatsvinden van 12 juli t/m
29 augustus. Tijdens deze Zeven
Zinderende Zomerweken worden activiteiten aangeboden in verschillende
thema’s, te weten: muziek, eten & drinken, sport & spel en ontdekken.
Kijk voor het gehele programma op
www.bergendalbruist.nl.

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid
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Rob van Alst
Heerbaan 144
6566 EV Millingen aan de Rijn
Tel. 0481-431175
Fax 0481-432275

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

• grondwerk • (sier)bestrating
• tuinaanleg • sloopwerk
• rioleringswerkzaamheden
Driessen Grondwerken
Chinees Indisch Restaurant

www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557

Son San

Vishandel

Jaco & Corrina de Graaf
Spakenburg

Hollandse nieuwe!

€ 2,50 per stuk
5 voor € 11,00
Waar staan wij?
Woensdag van 10.30 tot 14.00 uur: Ooij
Woensdag van 14.30 tot 18.30 uur: Beek
(bij Nico de Witt)

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

Bel om te bestellen: 06-22799800

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

Maandmenu juli
-

Menu A
Babi Pangang
Foe Yong Hai
Saté (2st.)
Mini loempia’s (6st.)
Grote portie witte
rijst

€ 17,40 (2 personen)

Menu B

-

Tomatensoep (2st.)
Babi Pangang
Foe yong hai
Daging Roedjak
Mini loempiaʼs (6 st.)
Grote portie witte
rijst

€ 24,90 (2-3 personen)

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

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

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

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

•
•
•
•
•

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

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

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

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

www.kuijpersgrondwerken.nl

WIJ ZIJN MET
VAKANTIE VAN
18 JULI - 31 JULI !

Heerbaan 132b - Millingen a/d Rijn - tel. 0481-769113
info@mol-optiek.nl - www.mol-optiek.nl

GFT

DAAR

WINNEN
WE MEE!

www.dar.nl/gft

Wil jij ook
winnen?

Arno's Haarmode
Tel. 0481-433407

Met jouw inzet kunnen we al ons
groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) opnieuw
gebruiken en winnen we compost en groen
gas. Ook in de zomer! Dit kan alleen als we
samen geen ander afval bij het gft-afval doen.
Heb je bijvoorbeeld afval na een barbecue
of picknick? Scheid dit dan ook. Als er
bijvoorbeeld glas of plastic in het gft-afval
komt, is alle moeite voor niets. Zonde! Jij
scheidt jouw gft-afval toch ook?

Samen met jou gaan we voor de
winst. Dankjewel!

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

Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

13 juli 2021

Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

kijk voor actualiteit op
www.kaaijadvocaten.nl
tel. 024-3245937
Wijkverpleging ZZG zorggroep
Onze kleinschalige teams wijkverpleging
bieden zorg thuis. Vertrouwde gezichten voor
dagelijkse verzorging, verpleegkundige- en
medische zorg, advies en voorlichting, zorg
bij laatste levensfase. T 024 – 366 57 77,
www.zzgzorggroep.nl.
ZZG zorggroep ook voor beschermd wonen
en herstelzorg voor ouderen.
STERKER SOCIAAL WERK
Voor gratis hulp, informatie en advies. Tel.
088 - 00 11 333. Ma. t/m vrij. van 09.00 17.00 uur. www.sterker.nl
MANTELZORG BERG EN DAL
Tel.06-13 85 91 06
info@mantelzorgbergendal.nl
www.mantelzorgbergendal.nl
DE LUISTERLIJN: 088-0767000.
www.deluisterlijn.nl Voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, anoniem, dag en nacht.
BURO SLACHTOFFERHULP
Spreekuur Nijmegen: St. Annastraat 172,
6524 GT Nijmegen, tel: 0900-0101 0243233322 van 9-17u., op feestdagen gesloten
TEL. HULPDIENST VOOR DIABETEN
9-17 uur: hulpverlening en voorlichting
033-463 05 66, mail: infolijn@dvn.nl.
BELANGENGROEP EPILEPSIE NIJM. E.O.:
Millingen: Jack Verkerk, tel: 0481-431816
PRAKTIJK VOOR OPVOEDKUNDIGE HULP
Mw.Drs. D.C.Jacobs, Orthopedagoge/
Kinderpsygotherapeute, tel: 024-6843933
HULPDIENST ‘OM ELKAAR’ geestelijke ondersteuning middels gesprekken en bezoek afleggen; 024-3238607
HELEN DOWNING INST. GROESBEEK
Centrum voor begeleiding van mensen met
kanker. Inlichtingen dagelijks 09.30-16.00
uur 024-6843620
ANONIEME INCEST OVERLEVENDEN:
www.sia-nederland.nl
LAND. ST. OUDERS V. DRUGGEBRUIKERS
tel. hulpdienst 0900-5152244
AMEVEDI: Gratis registratie van vermiste
gevonden huisdieren, tel: 08800-64687
HUURDERS VERENIGING WOONBELANG
Postbus 75, 6560 AB Groesbeek
info@hv-woonbelang.nl
http://www.hv-woonbelang.nl/
HUURDERSVERENIGING
Millingen aan de Rijn, p/a Klaproos 10,
6566 HM. Contact via de website:
www.hvmadr.nl. E-mail: info@hvmadr.nl
De Kentering voor mensen in / uit de psychiatrie: informatie, ondersteuning, lotgenotencontact, belangenbehartiging!
Open werkdagen 10-16 uur, Limoslaan 10
6523 RZ Nijmegen, Telefoon: 024-3249975
www.dekentering.info
WMO-Adviesgroep Berg en Dal: voor
kosteloos en onafhankelijk advies. Wij behartigen de belangen van al diegenen die een
beroep doen op de Wmo, met of zonder een
beperking. Correspondentie: Haydnstraat
16, 6561 EE Groesbeek (gem. Berg en Dal).
Tel: 06 - 1341 5975
E: info@wmoadviesgroepbergendal.nl
W: www.wmoadviesgroepbergendal.nl
Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling voor lokaal welzijnswerk. Wij ondersteunen en stimuleren mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling,
zowel individueel als groepsgewijs.
Postbus 109 6560AC Groesbeek | telefoon
085 040 60 66 | www.fortewelzijn.nl

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

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

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

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

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

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

Wat is er te doen in:
BEEK
-15.7. 19.30u. Harmonie KNA, Kulturhus
terras
MILLINGEN A/D RIJN
-16.7. 19u. bingo EOV, zaal OEV
LEUTH
-18.7. 11.00u. Concert DES, Vriendenkring
UBBERGEN
-18.7. 14.30u. Charivari Trio, Refter
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-17+18.7. Elnesser, Miranda, Suberg
-24+25.7. Maria van der Aalsvoort
GROESBEEK
-vrijdagen 14-16u. zomeropenstelling
prot.kerk
-22.7. 10u. fietsen met de Treffers, sportpark-zuid
-23 + 24.7. 20u. pianorecital, prot. kerk
-26+27.7. pianorecital, Mariendaalkapel
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COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533 F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com
De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: Argos tankstation
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl
Inleveradressen kopij:
LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
MILLINGEN A/D RIJN
Atelier Mimi, Heerbaaan 174 a
T: 0481- 432069
Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

Cursus ‘Omgaan met Psychose’
voor familieleden
Op woensdagmiddag 15 september
2021 start de cursus ‘Omgaan met psychose’ voor partners, ouders, familieleden en direct betrokkenen van mensen
met een psychose.
Tijdens de cursus wordt informatie
gegeven over de ziekte, behandeling en
medicatie. Een belangrijk onderdeel is
ook het leren van vaardigheden om
beter met uw naaste om te gaan en om
goed voor uzelf te zorgen. De cursus
wordt door de deelnemers als positief
en helpend ervaren. Zij geven aan dat
de ervaren belasting als gevolg van de
psychotische ziekte is verminderd.
Enkele reacties van deelnemers:
‘In het begin zag ik er tegenop om met
vreemden te praten, maar ik heb vooral steun gehad aan het contact met lotgenoten.’
‘Een psychose echt begrijpen, is denk
ik niet mogelijk. Op de cursus heb ik
wel geleerd hoe je beter omgaat met
iemand die het heeft.
Het contact tussen ‘cliënt’ en familieleden (ouders, partner, broers / zussen)
loopt vaak moeilijk. Er is teleurstelling
en frustratie aan beide kanten.
Familieleden voelen zich soms uitgeput
of wanhopig en machteloos. De
onvoorspelbaarheid en de gevolgen van

de ziekte vraagt (te)veel van ze. Deze
onzekerheid en onmacht bij familieleden is begrijpelijk, als je ziet hoe ingrijpend een psychose is voor degene die
het heeft en voor de omgeving. Wat u
vertelt, blijft uiteraard vertrouwelijk.
De cursus wordt georganiseerd door
Pro Persona Connect afdeling
Preventie en bestaat uit 8 bijeenkomsten in Nijmegen.
Er wordt een eigen bijdrage gevraagd
van € 15 voor het cursusmateriaal.
Voorafgaand aan de cursus vindt er een
kennismakingsgesprek plaats met de
cursusleiders.
Deze cursus is voor inwoners van
gemeente Nijmegen, Berg en Dal,
Beuningen, Druten, Heumen en
Wijchen.
Neem voor meer informatie en/of aanmelden contact op met onze Afdeling
Preventie via tel. 026-3124483 of preventie@propersona.nl
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Let : niet voor zakelijke- of familieadvertenties
2,50
op

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

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

Rozetjes
Tuinman / Klusjesman
actie! €17,50 p/u; tel. 0623113595
Gevraagd:
alle soorten luchtdrukwapens
(oud/gebruikt), ongeacht de
staat, tevens onderdelen etc.

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049
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

inleveradressen

3,00

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

De Rozet
voor al uw familieberichten

DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.

Veel te vroeg overleden, onze collega:

ELEMENTS-SHOW.DE

Jan van Haaren

47533 KLEVE
Nosenhof 1
+49 2821 99792-30

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

Jan heeft ruim 8 jaar bij ons gewerkt als
algemeen productie- en magazijnmedewerker. We gaan een gewaardeerde, altijd
betrokken, sociale en loyale collega missen.
Je lach en je humor blijven ons bij.
We wensen de familie veel sterkte bij het
verwerken van dit grote verlies.
Directie en medewerkers
Decora Food Products B.V.

Inval-bezorgers
gezocht voor de
zomervakantie
voor De Rozet
in alle dorpen
Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman,
tel. 06-23502075

J.C. JANSEN
JANSEN
J.C.

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

bezorgdienstderozet@gmail.com
Voor onderhoud van alle merken,
APK, reparatie, airco en schade

Sidone Korse & Eveline de Lange

Exclusief
uw flyer
of folder mee
in de volgende
Rozet?

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Berg en Dalseweg 432 in Nijmegen bij tankstation Tinq

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

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

of bel 06-23502075

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

Directiewijziging aannemersbedrijf de Witt in Ooij
Op 1 juli is Theo Wijnhoven teruggetreden als directeur van aannemersbedrijf Albert de Witt. Hij zal nog wel
enkele maanden in dienst blijven om de
overgang te begeleiden, waarna hij vervolgens met de VUT zal gaan. Hij is
dan bijna 40 jaar in dienst bij het aannemersbedrijf, waarvan iets meer dan
21,5 jaar als directeur. Het bedrijf hem
zeer dankbaar voor zijn inzet waarmee
hij de continuïteit van het bedrijf heeft
bewaakt, denk aan bijvoorbeeld de heftige periode gedurende de bouwcrisis
en aan alle veranderingen door de jaren

Cafetaria Yes gesloopt
Afgelopen weekend werd Cafetaria Yes aan de Oude Kleefsebaan in Berg en Dal
gesloopt. Begin vorig jaar koos de voormalige eigenaar Jessy van de Kolk ervoor
de snackbar te verkopen omdat het niet meer rendabel was. En nu is er dus een
definitief einde gekomen aan Cafetaria Yes. Op deze plek wordt nu een plan ontwikkeld voor de bouw van 9 appartementen
Foto: Henk Baron
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Stoet tractoren op de weg
Meerdere boeren in tractoren zijn onderweg naar het provinciehuis in Arnhem om
mee te delen aan de boerenprotesten die woensdag werden gehouden door Farmers
Defence Force (FDF).
Foto: Henk Baron

heen in deze dynamische branche.
Zijn opvolging wordt door een 2 man
sterk team opgepakt, namelijk door
Klaus Wingels en Geert Vink. In verband met de huidige coronarestricties
heeft De Witt besloten deze overdracht
intern te laten plaatsvinden.
Zij zien de samenwerking als een waardevolle toevoeging aan het bedrijf en
wilden u graag op de hoogte brengen
van deze verandering in het bedrijf.
B.V. Aannemersbedrijf Albert de
Witt

13 juli 2021

Geert Vink (boven) en Klaus Wingels

Extra bericht
over de
Geldmaat
Aan de gebruikers van Geldmaat. Het
kan voorkomen dat u een melding
krijgt dat uw pas niet wordt geaccepteerd. Dit kan komen doordat de chip
op de pas vuil is. Wanneer u deze even
schoon wrijft, lukt het daarna wel om
geld te pinnen of te storten. Bel dus niet
gelijk naar uw bank als u deze melding
krijgt. Mocht de melding aanhouden,
dan is contact met uw bank natuurlijk
wel relevant.
Mark Beumer, Ledenraad Rabobank
Rijk van Nijmegen

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

Willie van Loon, werknemer de
Overhaag, met pensioen
LEUTH. Vrijdag 2 juli werd tijdens een
feestelijke bijeenkomst bij hoveniersbedrijf de Overhaag in Leuth afscheid
genomen van Willie van Loon, die na
46 jaar gewerkt te hebben, met pensioen gaat. Als geboren en getogen
Kekerdomse jongen is Willie al vroeg
begonnen op de steenfabriek. Allemaal
handmatig zwaar werk waar Willie
niets te beroerd voor was.
Wanneer het minder ging in de steenindustrie kwam Willie tijdelijk zonder
werk te zitten. Gelukkig bood de lokale werkvoorzieningsschap een uitkomst
en kon hij in de plantsoenendienst aan
de slag. Omdat de opdracht van werk-

voorzieningsschappen de opdracht was
medewerkers door te laten stromen
naar reguliere arbeidsplaatsen werd
Willie aan De Overhaag voorgesteld.
Zo begon Willie aan zijn laatste carrière switch in 2007.
Willie heeft zich vanaf dag één als
hardwerkend vakman ingezet. Altijd de
zingende vrolijke noot. Dit zullen we
erg gaan missen, aldus Ivo Hermsen
van de Overhaag. Willie heeft 46 jaar
hard gewerkt en is toe aan zijn verdiende pensioen. We wensen Willie een
mooie tijd waarin hij op hobby matige
manier nog steeds zijn passie in het
groen blijft uit oefenen.

Kom gezellig Bosgrillen in Tivoli’s Boscafé
ren wij diverse sausjes, oerbrood, rauwkost en knapperige
frietjes. Uiteraard komen wij regelmatig langs om te kijken
of alles nog naar wens is.
Kinderen spelen gratis
De binnenspeeltuin is extra lang geopend zodat er lekker
doorgespeeld kan worden. Hier betaal je helemaal niets voor!
Verder is er regelmatig leuk entertainment in het restaurant.
Bezoek je eerst ons pretpark en ga je aansluitend Bosgrillen?
Dan kun je uiteraard gewoon tot 17.00 uur gebruikmaken
van alle attracties en hierna kun je door blijven spelen in de
binnenspeeltuin.
Prijzen
Volwassenen betalen voor het Bosgrillen € 19,95 p.p., kinderen t/m 12 jaar betalen € 14,95 p.p.
BERG en DAL. Vanaf dit seizoen kun je bij
Familierestaurant ‘Tivoli’s Boscafé’ gezellig komen
Bosgrillen. Het tafelgrillen is voor zowel volwassenen als
kinderen een gezellig uitje. Wij zorgen voor verse ingrediënten en je mag zelf aan tafel je eigen vlees grillen. Uiteraard
komen wij regelmatig langs om te kijken of alles nog naar
wens is. De binnenspeeltuin is extra lang geopend zodat er
lekker doorgespeeld kan worden.
Leuk voor jong en oud!
Je kunt Bosgrillen mét, maar ook zonder bezoek aan
Amusementspark Tivoli. Dus leuk voor families en groepen,
maar ook zeker voor een gezellig avondje tafelen met de
vriendengroep of je partner.
Inhoud arrangement
Het arrangement bestaat uit een soepje vooraf met lekker
vers oerbrood en kruidenboter. Daarna heb je keuze uit diverse soorten vlees en groenten voor op de grill. Hierbij serve-

ACTIE: Spelen & Grillen
Wil je voor het Bosgrillen eerst nog even van 16.00 tot 17.00
uur spelen en genieten van alle attracties van Park Tivoli?
Dat kan voor het actietarief van € 19,95 p.p.
Praktische informatie
Het tafelgrillen is mogelijk op zaterdag en zondag vanaf
17.00 uur voor gezelschappen vanaf 2 personen. Op de dag
zelf kan het arrangement tot 15.00 uur alleen in het restaurant zelf of telefonisch gereserveerd worden. Dit is online
dan niet meer mogelijk. Het laatste tijdstip om te starten met
grillen is 19.00 uur.
Wil je met een groep van 20 personen of meer op een dag
komen waarop wij niet geopend zijn of liever op een ander
tijdstip eten, neem dan contact op om de mogelijkheden te
bespreken.
Kijk voor meer informatie en reserveren op www.tivolisboscafe.nl/bosgrillen

Beperkte tijd parkeren voor de Spar in Ooij

Foto: Henk Baron

Door de gemeente Berg en Dal zijn
nieuwe borden geplaatst op de parkeerplaatsen voor de Spar aan het Reiner
van Ooiplein in Ooij. Hierop staat aangegeven dat het parkeren wordt beperkt
tot maximaal 2 uur. Deze maatregel is
nodig omdat veel, vooral passanten,
hun auto ‘s morgens vroeg op de parkeerplaats zetten om vervolgens de
gehele dag in de polder te gaan fietsen
met als gevolg dat de klanten van de
supermarkt daar niet kunnen parkeren.
De nood is vooral in deze periode hoog.
Het plein is extra vol omdat omwonenden hun auto’s daar ook moeten parkeren. De omliggende straten zijn opengebroken dus ze kunnen de auto niet in
eigen straat zetten. Het instellen van
een maximale parkeertijd voor de
supermarkt werd daardoor een logische
actie. Het geldt dus niet voor de rest
van het plein.

Ivo Hermsen en Willy van Loon (rechts) bij de Overhaag

Foto: Henk Baron

Veel belangstelling voor Zielsgelukkig Festival in Berg en Dal
Op zondag 11 juli was er weer een
Zielsgelukkig Festival een spirituele
Doe- en Ervaarbeurs in en bij Hotel
Restaurant Erica (Fletcher Hotel) aan
de Molenbosweg 17 in Berg en Dal. Er
werd gebruik gemaakt van de zalen
binnen en de prachtige buitentuin.
Vroeger was hier een landelijk bekende
speeltuin waarover het lied “Af en toe
gaan pa en moe, met ons naar de speeltuin toe” werd gemaakt. Maar deze
keer was het het toneel van vooral
bezoekers, die langs de kramen liepen
en zich lieten voorlichten over allerlei

facetten van het, vaak spirituele, leven.
Hetzelfde gold ook voor binnen. Er was
een grote diversiteit aan workshops,
lezingen, mediums, massages, verkoop
maar bovenal veel gezelligheid en een
prachtige sfeer. De belangstelling was
enorm. In de loop van de middag was
er geen vrije parkeerplek meer te vinden in de omgeving. De organisatie
kijkt tevreden terug op deze beurs.
De volgende beurs wordt gehouden op
12 september a.s. van 11.00 uur tot
17.00 uur.
Foto: Henk Baron

Een deel van het buitenterrein bij het Zielsgelukkig Festival bij Erica
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Leuterpraat
Als je op onze leeftijd komt, lieve en
beste mensen, denk je af en toe terug
aan TOEN. Mijn kleindochter staat op
het punt de basisschool te verlaten. Zij
gaat naar het Lorenz Lyceum in
Arnhem. Daar heeft ze veel voor moeten doen: natuurlijk hard werken op en
na school 8 jaar lang van groep 1 tot en
met 8. Je moet al je talenten uitbuiten,
daarmee heeft ze geleefd. Da's niet zo
moeilijk natuurlijk, dat staat in elke
bijbel, koran of tenach. Weet je nog :
de parabel van de 5 talenten?? Drie
zoons (waarom er trouwens altijd
zoons in die heilige boeken staan en
geen dochters???, maar goed daarover
later?.), drie zoons dus krijgen de uitdaging van PA om hun 5 talenten te
gebruiken ter verkrijging van het erfrecht. Moet ik jullie herinneren?? Nou:
zoon 1 gebruikt alle 5 talenten en komt
berooid terug; zoon 2 bewaarde zijn 5
talenten heel spaarzaam voor later, hij
blijft op zijn lauweren zitten en biedt
zij PA 5 ongebruikte talenten aan;
zoon drie gebruikt , heel slim??, drie
van zijn zwakste talenten en komt met
die drie versterkt terug bij PA ….
Bovendien heeft zoon 3 nog 2 ongebruikte talenten over. En wat beslist
PA: zijn erfenis gaat naar zoon 1. Die
heeft namelijk geprobeerd al zijn
talenten in te zetten en komt met heel
veel levenservaring thuis. Zoon 2 is
nog net zo dom als eerst toen hij begin;
zoon 3 heeft niet alle talenten benut
die hij heeft gekregen van PA. En PA
wil als erfgenaam degene die ZIJN
leven optimaal door kan leven.
Kortom, mijn kleindochter heeft tot nu
toe al haar talenten gebruikt om op de
school van haar keuze te komen en
heeft dus bij voorbaat al mijn volledige erfrecht.
Hoe anders ging dat in mijn tijd. Ik
kon goed leren, dat wist ik zelf niet,
maar achteraf gezien had ik geluk, dat
ik na de vijfde klas overgeplaatst werd
naar de opleidingsklas. Daar dacht ik
toen niks achter. Zo ging dat gewoon.
We hadden op de lagere school 6 duoklassen, wie in de a-klas zat, ging naar
de mulo of de hbs. Wie in de b-klas zat
kon zijn toekomst vinden op de
Ambachtsschool. Ik zat op een jongensschool, dus kan ik achteraf niet
oordelen over de meisjes. Maar wel
typisch, dat al mijn 6 zussen niet verder kwamen dan de huishoudschool.
Mijn 2 oudere broers kwamen op de
hbs en de mulo terecht. En ik: had ik
alle talenten benut?? Schijnbaar niet:
de dag voor het toelatingsexamen
hbs/mulo had ik het ongeluk om met
mijn fiets tegen een openstaande autoportier te rijden. Een winkelhaak in
mijn rechtervoet was het gevolg en dus
6 weken in het gips thuis. In de laatste
week van klas 6, ging ik nog even naar
school voor een spelletjesochtend.
Naar welke school ga ik na de vakantie, vroeg ik aan het HOOFD der
school?? Nou, Jantje, jouw broers hebben er niks van gebakken, dus begin
maar eens op de ULO. Had ik al mijn
talenten gebruikt?? Ik zou het niet
weten. Nu, 56 jaar later, besef ik dat ik
nooit in de gelegenheid ben geweest
om al mijn talenten in te zetten. Maar
daar zit ik niet meer mee: Mijn 3 kinderen en mijn kleindochter gaan mijn
talenten gebruiken om verder in het
leven te komen en daar kijk IK tevreden naar toe.
Tot slot vandaag wil ik de groeten
doen aan mijn oude achterbuurvrouw
Annie. Ze is een tijd terug verhuist
naar Berg en Dal en heeft het daar zo
goed naar haar zin dat ze niet terugkeert naar Leuth, vernam ik pasgeleden van haar. Leutige groeten Annie,
ik mis je nog regelmatig!! Van de 5
buren die ik kreeg toen wij hier in
Leuth kwamen wonen, heb ik er nu
nog maar 1 over. Met leutige groeten
aan alle lieve en beste vrienden (v/m)
sluit ik dit lptje weer af.
Was getekend: Jan Wandelaar.

Visles St. Martinusschool

Je bent jong? Ondernemend?
Start dan je eigen bedrijf in de
Regio Rijk van Nijmegen
20, 21 en 22 juli starten we met de 3daagse Bootcamp ZomerOndernemer Rijk van Nijmegen. Locatie:
StartUp Nijmegen, tegenover het station centraal te Nijmegen. Net als in
2019 en 2020. Dan een maand aan je
plan werken, bedrijven bezoeken en
contacten leggen met businessmaatjes. 25 augustus is de grande regionale finale, eind 2021 de landelijke finale en begin volgend jaar de Europese
finale. En ja, tussendoor mag je ook
nog op vakantie.

MILLINGEN. Woensdag 30 juni
werd voor de 1ste keer visles gegeven
aan groep 7 van de St. Martinusschool in Millingen aan de Rijn. De
28 kinderen van de groep van juffrouw Judith hadden de eer om de
1ste editie mee te mogen maken.
Om 09.00 uur arriveerde vismeester
Ans van Heumen van Hengelsport
Federatie Midden Nederland, samen
met 2 vrijwilligers van HSV de Zeelt
werd er die ochtend begonnen aan de
theorieles.
In deze les werd de basis van het vissen
met een vaste hengel uitgelegd. Maar
ook de leefomgeving van de vis en hoe
met de vis om te gaan als hij gevangen
is.
De les duurde tot aan de pauze en toen
op de fiets naar de Molenkolk. Hier

waren al 3 andere vrijwilligers druk in
de weer geweest om te zorgen dat er
voor alle kinderen een hengeltje klaar
lag met het benodigde aas. Nu konden
de kinderen de theorie omzetten in
praktijk. Ook stond een aquarium waar
enkele gevangen visjes ingezet werden
zodat de leerlingen ze konden bekijken
(foto). Om 12.15 uur zat het erop. De
kinderen hadden goed opgelet in de les
want alle kinderen hadden wat gevangen. Met deze groep enthousiaste kinderen was het dan ook een leuke en
geslaagde ochtend.

INTERNATIONALE KEUKEN
BALKANSPECIALITEITEN

EL TORO
IS OPEN, WELKOM!

Loremijn
Botman haalt
€100,- op voor
dierenasiel
Dit blije meisje is de grootste dierenvriendin uit Berg en Dal. Ze heeft 100
euro gecollecteerd voor het dierenasiel
de Mère uit Balgoij.
Petje af voor Loremijn Botman!

GROTE ZAAL / GROOT TERRAS
Telefonisch reserveren mogelijk

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

Eindmusical
basisschool
’t Bijenveld in
Leuth
De leerlingen van groep 8 van basisschool ’t Bijenveld in Leuth hielden
vorige week woensdag hun eindmusical ‘De DJ draait door’. Helaas mochten er geen extra mensen bij aanwezig
zijn.
Op de foto de beide politieagenten uit
de musical, Sven en Merijn, die hun rol
met verve vervulden.

Regio Rijk van Nijmegen zoekt jonge
ondernemers in de dop. Met Zomerondernemer maak je een start met je
eigen bedrijf en ontwikkel je ondernemersvaardigheden in trainingen en
workshops. In een gratis traject van zes
weken samen met een groep andere
zomerondernemers word je begeleid tot
echte ondernemer.
Kickstart
Tijdens de training ZomerOndernemer
krijg je begeleiding van twee ervaren
ondernemerscoaches die je helpen om
jouw bedrijf tot een succes te maken.
Daarnaast krijg je een businessmaatje:
een ervaren ondernemer in de Regio
Rijk van Nijmegen die je nog een jaar
lang tips en advies kan geven.
ZomerOndernemer is een project om
jongeren te boeien en te binden aan de
regio en waarmee jij wordt voorbereid
op een eigen onderneming, of een
waardevolle toevoeging krijgt aan je
CV.
Blended learning
De training is in de vorm van blended
learning. Waar mogelijk zijn de trainingen face-to-face; dit wordt aangevuld
met e-learning. De sterren staan goed
dus we gaan er vanuit dat we elkaar –
veilig – live kunnen ontmoeten. De
driedaagse start 20 juli bij StartUp
Nijmegen, ontmoeten en samenwerken
staan centraal. Trainingen en workshops worden afgewisseld met bezoeken
aan lokale ondernemers voor works-

hops, presentaties en rondleidingen.
Het programma eindigt eind augustus
met een feestelijke finale waarin ieder
zijn of haar bedrijf presenteert.
Ben jij die ondernemer?
Ben je tussen de 15 en 25 jaar en woon
of studeer je in het Rijk van Nijmegen?
Dan heb je nu de perfecte kans om je
eigen onderneming te starten.
ZomerOndernemer heeft je veel te bieden: een gedegen start van je eigen
bedrijf, ontwikkeling van je ondernemersvaardigheden, een goede aanvulling op je CV, een waardevolle vergroting van je netwerk en interessante trainingen en bedrijfsbezoeken. Schrijf je
nu in, er is plek voor maximaal 20 deelnemers!
Alle informatie, data en locaties vind je
op onze website, hier kan je je ook
meteen
aanmelden:
https://www.zomerondernemer.nl/rijkvannijmegen/
Volg ons ook op Facebook en
Instagram.
Zomerondernemer is mogelijk dankzij
subsidie van o.m. de gemeente
Nijmegen, de gemeente Beuningen, de
provincie Gelderland en StartUp
Nijmegen. Mede hierdoor is de training
gratis en krijg je zelfs €100,- startkapitaal!
> Oproep ondernemers:
Wil jij ook een bijdrage leveren aan
ZomerOndernemer? Voor ZomerOndernemer 2021 zijn we op zoek naar
inspirerende ondernemers, bedrijfsmaatjes en sponsoren . Help jongeren
een succes te maken van hun onderneming door hen jouw bedrijf te laten
zien, te sponsoren of te coachen.
Cees van Diemen en Laura Halma
trainers/coaches
Tel 06-24761007
rijkvannijmegen@zomerondernemer.nl

Zeepkisten testen in Groesbeek
Woensdag 30 juni was de dag waar de
leerlingen van het Montessori-college
Groesbeek/Nijmegen, het Pro-College
Nijmegen,
ROCCreatieve
Technologie en Werktuigbouwkunde
en AGORA 10-15 naar toe hebben
geleefd dit schooljaar. Toen er eind
2020 bekend werd dat er in 2021 een
zeepkistenrace zou komen in
Groesbeek, zijn deze leerlingen en studenten meteen gestart met het bedenken, ontwerpen en bouwen van professionele zeepkisten. Onderling werd er
veel samengewerkt tussen de vier technische scholen. Dit mede te danken aan
de drie enthousiaste docenten van de
verschillende opleidingen. Sam, Chris
en Max zijn alle drie gedreven in de
techniek maar ook zeker in het begeleiden, coachen en enthousiasmeren van
hun leerlingen. Vanuit de werkgroep:
Sterk-Techniek Regio Nijmegen werd
dit project uitgewerkt en er zou zelfs
een aparte klasse (De Sterk-Techniek
Trofee!) worden toegevoegd aan de
geplande zeepkistenrace in Groesbeek.
Helaas werd deze race verplaatst naar
2022 door ons allemaal bekende reden.
Maar wat doe je dan aan het eind van

het schooljaar?
Dan gaan we zelf op zoek naar een
locatie en gaan we onze zeepkisten testen. 30-juni was het zover. Meer dan
twintig zeepkisten waren er aanwezig.
Na een uitgebreide technische keuring
met betrekking tot remmen, stuurinrichting, veiligheid, constructie, laswerk en montage werden er in totaal
vier testen gehouden. Remtest, slalom,
snelheid en zelfs een pitstop waar er zo
snel mogelijk een wiel moest worden
gewisseld. Alle zeepkisten zijn heel
gebleven en er waren geen ongelukken,
al lag de snelheid wel behoorlijk hoog.
Natuurlijk hebben de studenten gebruik
gemaakt van de gelegenheid om afstellingen uit te voeren aan remmen, vering
en besturing, wat natuurlijk erg leerzaam was voor de studenten.
We kunnen zeggen dat het een geslaagde leerzame en gezellige middag was.
De dag werd afgesloten op het terras
van de ijsboerderij Foxhill. Nu maar
hopen dat het volgend jaar wel doorgaat want wij er helemaal klaar voor.
Tekst: Max Wagener
Foto: Henk Baron

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

Een van de zelfgebouwde zeepkisten gaat van start
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De Democratiefabriek
Een interactieve tentoonstelling over
democratie, diversiteit en burgerschap
Het Vrijheidsmuseum
laat behalve de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog ook het
bredere verhaal zien
van de 20e eeuw en de
actualiteit. Vrijheid en
democratie
liggen
immers nog dagelijks
onder vuur in de
wereld. Om die reden is
t/m 31 oktober 2021 in
het museum de educatieve expositie ‘De
Democratiefabriek’ te
zien. Dit is een interactieve tentoonstelling vol machines, apparaten en
gereedschappen, waarin kinderen en
jongeren met elkaar of met hun gezin
democratie onderzoeken en oefenen.
In ‘De Democratiefabriek’ gebruik je je
hoofd, hart en handen. Grote thema’s
zoals conflicten, macht, vrijheid, pesten, gelijkheid en democratie komen in
de expositie aan bod. Kinderen en jongeren worden uitgedaagd om zelf bij te
dragen aan het samenleven in vrede en
vrijheid. Gaandeweg ontdekken bezoekers dat de tentoonstelling eigenlijk
over henzelf gaat en de idealen en
waarden die ze zelf hebben.
De expositie is ook uitermate geschikt
voor schoolgroepen van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en
het MBO. In tweetallen volgen leerlingen/studenten op hun eigen niveau een
route in de tentoonstelling, onder begeleiding van een gids van het
Vrijheidsmuseum. Ze werken aan
interactieve opdrachten, noteren de antwoorden in hun routeboekje en kunnen
thuis of op school een certificaat printen. Ontdekken, beleven en doen staan
centraal. Voor docenten is een digitale

De Democratiefabriek
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D.E.S. gaat swingend de zomer in bij de Vriendenkring
Dit ontspannen concert gaat plaatsvinden op zondag 18 juli buiten op het terras om 11 uur. Met dit mini-concert
willen we laten horen dat er na de verplichte coronastop nog muziek in zit.
Net als iedereen zijn we blij dat de
maatregelen konden worden versoepeld. Met de laatste maatregels in acht
genomen, willen we u graag weer eens
ontmoeten. Daarom houden we dit concert lekker buiten op het terras bij de
Vriendenkring in Leuth en kunt u onder
genot van een drankje komen luisteren
en bijpraten, terwijl het orkest en de
slagwerkgroep afwisselend hun beste

beentje voor zetten. We spelen deze
ochtend een programma van gemakkelijk in het gehoor liggende muziek
waardoor u nog meer zin in de zomer
krijgt. U komt toch ook!
Wilt u ons ondersteunen en u heeft
thuis nog oud ijzer of andere metalen
liggen laat het ons dan weten
(des-leuth@hotmail.nl; 06-1429 7140).
Tevens zijn we op zoek naar iemand die
eenmaal per week tegen vergoeding wil
meehelpen om het verenigingsgebouw
te helpen schoonhouden. Interesse?
Stuur dan een bericht naar bovenstaand
adres.

DES muzikanten behalen diploma’s in coronatijd!

‘De Democratiefabriek’ is ontwikkeld
door de Stichting Vredeseducatie
(www.vredeseducatie.nl). De vernieuwende expositie is t/m 31 oktober 2021
in het Vrijheidsmuseum te bezichtigen.

Locatie: Vrijheidsmuseum, Wylerbaan
4, 6561 KR Groesbeek
Datum: t/m 31 oktober 2021
Informatie: dhr. Anthony Livius, coördinator Educatie, via 024-3974404 of
welkom@vrijheidsmuseum.nl
Website: www.vrijheidsmuseum.nl

Veel bordjes voor baby Sjoerd
We weten het niet zeker, maar we vermoeden dat er een Sjoerd is geboren op de
Klos in Groesbeek.
Foto: Henk Baron

De Rozet

Nieuws van D.E.S. uit Leuth

handleiding beschikbaar om het bezoek
met de leerlingen en/of de studenten te
verwerken.

Voor een bezoek aan het museum,
inclusief een bezoek aan de expositie,
is reserveren noodzakelijk. Dit kan via
https://tickets.vrijheidsmuseum.nl/nl/ti
ckets. Scholen die geïnteresseerd zijn
in een bezoek kunnen het aanvraagformulier op de website invullen via
https://vrijheidsmuseum.nl/rondleidingen.
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Op de onlangs in Groesbeek afgenomen HaFaBra examens hebben 4 leerlingen
van DES Leuth hun diploma behaald, Jochem Bruns, Esmee en Sven Ariens
behaalden hun B-examen en Lieve Reijnen het A-examen. Een hele prestatie in
coronatijd en online lessen!

D.E.S. zoekt muzikanten;
zowel ervaren als (volwassen) leerlingen
Zonder muziek zou het leven maar saai
zijn. Altijd is er wel muziek: Op een
feest, bijzondere gebeurtenis, film of
gewoon overdag op de achtergrond.
Voor veel mensen geeft dit het leven
kleur. Wat is er nu mooier dan zelf en
samen met anderen te muziek maken.
Muziekvereniging D.E.S. uit Leuth is
op zoek naar nieuwe muzikanten, wij
zijn op zoek naar jou!
Een moderne muziekvereniging lijkt
niet meer op de Hoempa-marsen waar
de meeste mensen het van kennen.
Zorgvuldig gecomponeerde muziek,
film & musical, maar ook top2000 en
hedendaagse popnummers staan op het
repertoire. Laat je ideeën los en kom
eens kennis maken. Wij zijn dringend
op zoek naar bespelers van de volgende
instrumenten: bugel, trombone, hoorn,
bas en slagwerkers. Dit wil niet zeggen
dat andere instrumenten niet welkom
zijn! Informeer vrijblijvend naar de
mogelijkheden (des-leuth@hotmail.nl)
Lijkt het je leuk, maar bespeel je nog
geen instrument of ben je bang dat je
het verleerd bent na vele jaren. Wij hebben ruime ervaring met het geven van
muziekles door professionele docenten.
Dit is ook mogelijk voor volwassenen
of als je op zoek bent naar een nieuwe
hobby nadat bijvoorbeeld je pensioen is
ingegaan. De meesten kunnen naar ca
een half jaar al aan samenspel beginnen.

Optreden Jeugdbende KNA was een succes!
BEEK. Vorige week donderdag, 8 juli,
klonk er weer muziek door de straten
van Beek, met name rondom het
Kulturhus. Daar gaf de Jeugdbende van
Harmonie Kunst Na Arbeid een zomerrepetitie. Dat is een open repetitie waar
iedereen mag komen luisteren, een
soort optreden dus.
De jeugd liet gezellige liedjes horen
van Star Wars, The Addams Family en
deuntjes uit Circus Heroes. Want helden zijn het zeker! Al bijna 1,5 jaar
geen optredens gehad en alleen maar
geoefend. Het orkest is intussen flink
gegroeid en met deze grote groep gaan
we na de vakantie toewerken naar een
muzikaal jubileumjaar.
Heeft u het optreden gemist? Geen
nood, aanstaande donderdag 15 juli
heeft het grote orkest van KNA ook een
open repetitie op het terras van het
Kulturhus. Vanaf 19.30 uur nemen wij

u in een uurtje mee op reis door
Europa. De koffie staat voor u klaar.

We hopen u nog één keer te mogen
begroeten voordat de vakantie begint!

Seizoen afsluiting Dispel in Ooij

Groep 8 basisschool de Biezenkamp
op kamp naar Nütterden
BEEK. Leerlingen van groep 8 van
basisschool de Biezenkamp zijn vorige
week maandagmorgen, uitgezwaaid
door ouders en grootouders, op de fiets
gegaan ”op kamp gegaan” naar accommodatie de Wolfsberg in het Duitse
Nütterden. Onderweg was er een moeilijkheidsgraad ingebouwd want daar
moesten nog diverse vragen in de route
beantwoord worden.

Dezelfde groep had vorig jaar hun
kamp in het Woldhuis moeten overslaan omdat dat toen, vanwege de corona niet kon.
De Wolfsberg is een jongerenconferentiecentrum in het bos. Het is gelegen in
Nütterden, een dorp van de gemeente
Kranenburg, op een 51 meter hoge berg
in de directe omgeving van het
Reichswald.

Ongeveer 50 kinderen uit Ooij deden
vrijdagavond 2 juli mee aan de spelen,
georganiseerd door het team van jongerenorganisatie Dispel op de parkeerplaats van sportpark De Kempkes te
Ooij, als afsluiting van het seizoen.
Door de organisatie waren er diverse
spelattributen geplaatst, mede mogelijk
gemaakt door: Regiobank Basten,
Loonbedrijf Scholten, van de Ven timmerwerken,
Micodo,
Spar
Looijschelder, Koffiehuis de Oude
waal, autogarage Ooij, HPR schilders
en onderhoud, PCI, Schapenhouderij
Verriet en Arends metselwerken. Het
was weer een geslaagde afsluiting.
Foto: Dispel

Juf Loes
Zonneveld
met pensioen
MILLINGEN. Na 46 jaren als onderwijzeres te hebben gewerkt is Juf Loes
Zonneveld vrijdag 2 juli met pensioen
gegaan bij de St. Martinusschool te
Millingen aan de Rijn. Met een echte
brandweerauto werd ze, na een rondrit
door het dorp, naar de school gebracht
waar ze een warm onthaal kreeg. De
van oorsprong Nijmeegse Loes werkte
45 jaar aan de St. Martinusschool, waar
ze als kleuterjuf begon en later als
onderbouwcoördinator en lid van het
managementteam, maar ze bleef altijd
lesgeven aan kleuters.

Vertrek bij de Biezenkamp

Foto: Henk Baron

Juf Loes in de brandweerauto
Foto: St. Martinusschool

De jongeren van Dispel
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C U LT U R E E L

De Plack bruist muzikaal de zomer door!
Lazy Sunday afternoon; met Marcel
en Erna
Zondag 18 juli 2021 14:30-18:00
Live muziek met kip en wijn
Op zondag 18 juli spelen Erna en
Marcel voor de tweede maal op ons terras en weten ze een zalig ontspannen
sfeer neer te zetten.
Kom genieten van muziek, kip en wijn.
Lazy Sunday afternoon; muziek met
Marieke van Ruitenbeek
Zondag 15 augustus 2021 15:00-18:00

Live muziek met kip en wijn
Op zondag 15 augustus zal er voor de
derde keer een concert worden georganiseerd bij Wijngaard de Plack. In de
idyllische omgeving van de prachtige
wijngaard zal er alle ruimte zijn voor
een flinke portie live-muziek! Het concert is in de wijngaard en is in augustus
prachtig!
Dit jaar spelen Marieke van Ruitenbeek
en muzikant Dirk Wim van in ‘t Hof
samen en gaan er een heerlijke middag
van maken.

Kranenburg: kunst in de etalage
KRANENBURG. De
Duitse
grensplaats
Kranenburg blijft verrassen met artistieke
avonturen. Gedurende
de zomermaanden kun
je op eigen gelegenheid
een Joseph Beuys-wandeling maken door het
plaatsje. Folders (Der
Mann mit dem Hut)
zijn verkrijgbaar bij het
toeristenbureau Alter
Bahnhof, kijk ook op
www.kranenburg.de.
Minstens zo spannend
is
het
project
Joseph Beuys, als kunstenaar bewonderd en omstreden,
‘Etalagekunst’ dat nog is dit jaar een kunstzinnig middelpunt. De Beuys-wanenkele weken te zien is deling in Kranenburg biedt een mooie gelegenheid om
in het centrum van op een speelse manier kennis te maken met een bijzonKranenburg. Zo’n 10 der mens.
Nederlandse en Duitse
kunstenaars decoreren diverse etalages Wiegerinck, 24. Wim Sanders, 26.
in de Große Straße met hun schilderij- Maren Rombold, 30. Bettina Schroeter
en, beelden, tekeningen en foto’s.
/ Willem Doorakkers, 35. Peter
Omdat ook enkele leegstaande winkels Schmidt / Dirk Willemsen, 58. Erik
bij het project zijn betrokken volgen Gerritsen, 72. Becker Schmitz en Frank
hier de huisnummers in de Große Thon.
Straße met de naam van de kunstenaar: Meer informatie: Heinz Maahs, 0610. Dirck van Bekkum, 11. Isis 14505539, h.maahs@telfort.nl

Toneel Beek speelde Tutti Frutti
Ondanks de coronamaatregelen
heeft
Toneel Beek de afgelopen winter flink geoefend op een tweetal
restaurantscènes, tezamen
Tutti
Frutti
genaamd. Regelmatig
kwam de groep op
maandagavond
via
Teams / Zoom /Jitsi bij
elkaar, maakte de
toneelspieren los en
werkten samen de
karakters en sfeer van de scènes uit.
Eind mei kwamen ze voor het eerst bij
elkaar in het Kulturhus in Beek om het
stuk in levende lijve te oefenen.
Vervolgens heeft Gerard Slot de voorstelling op film opgenomen. Begin juli
hebben de spelers John, Dolphine,
Gert-Jan en Jeanette, samen met hun
regisseur Micha Elout het stuk als eerste kunnen aanschouwen. Later
gevolgd door familie en vrienden. Een
greep uit de reacties: 'vol humor', 'ontzettend leuk, ik heb echt genoten', ‘her-

kenbaar en toch vervreemdend’, 'voelde alsof ik zelf aan tafel zat'. 'dit smaakt
naar meer'.
Komend seizoen wil Toneel Beek graag
een nieuw stuk gaan spelen. Hopelijk
hoeft dat dan niet online en kan het
gewoon in het Kulturhus, 1 keer per 14
dagen op maandagavond.
Er is ruimte voor nieuwe deelnemers,
die zich vanaf nu kunnen aanmelden
via jvanderzande8@upcmail.nl. De
eerste bijeenkomst is op maandag 6
september van 19.30 tot 21.30 uur.

Internationaal Euregio Rijn-Waal
Studentenmuziekfestival

Pianorecitals
Van vrijdag 23 juli tot en met dinsdag
27 juli worden er weer pianorecitals
gegeven in de Historische Kerk aan de
Groesbeek, Kerkstraat 18 te Groesbeek
en in de Karl-Leisner-Mariëndaal
Kapel, Stationsweg 9t ook te
Groesbeek. Zowel de kerk als de kapel
hebben een grandioze akoestiek.
Reserveren voor de pianorecitals is
aan te raden.
Er wordt op topniveau gemusiceerd.
Vaak zijn het pianisten die op het punt
van doorbreken staan. Op vrijdag 23
juli door Kyrill Korsunenko uit de
Oekraïne) en op zaterdag 24 juli door
Clara Strobel uit België in de
Historische Kerk aan de Groesbeek. Op
maandag 26 juli door Marija
Tamkeviciute uit Litouwen en op dinsdag 27 juli door Nicolas Absalom uit
Groot-Brittannië in de Karl-LeisnerMariëndaalkapel. De concerten beginnen steeds om 20.00 uur en duren 1 uur.
Het is onvoorstelbaar dat deze uitnemende kwaliteit kan worden aangebo-

den zonder entreegeld. Natuurlijk is
een vrijwillige bijdrage na het concert
altijd van harte welkom. Op voorhand
willen we de gemeente Berg en Dal
bedanken voor hun welwillende medewerking.
Aan concertbezoekers van de pianorecitals willen we het volgende vragen:
• Meld u aan via wilmagiesbers@hotmail.nl
• Geef per persoon aan op welke
datum/data u wilt komen.
• U krijgt een bevestiging van uw aanmelding.
• Er wordt per concert een lijst aan van
de aangemelde personen aangelegd.
• Op deze wijze weet de organisatie
wanneer zij aan het maximum aantal
personen per locatie zit.
• Ook kan men op de avonden van de
concerten zonder aanmelding naar de
concerten komen. U bent dan wel verplicht uw naam en telefoonnummer te
noteren. Maar pas op: vol=vol. De
mensen die gereserveerd hebben, zijn
wel verzekerd van een plaats.

Mis het niet en bestel kaarten:
Opgeven: www.bergendalbruist.nl
info@wijngaarddeplack.nl
Ketelstraat 36, Groesbeek

Sannemaria en
Tom hebben
succes met cover
Sannemaria, geboren en getogen in
Beek, en Tom hebben succes met de
cover Golden (origineel Goud van
Suzan en Freek). Het werd als eerste
gedraaid bij Lex Gaarthuis op Radio
10. En we horen het nu vaker op de
radio.
Tevens was er onlangs een uitzending
op oproep Berg en Dal én wordt week
33 op omroep Gelderland aan hen
gekoppeld.
Je kunt het lied vinden op YouTube.

Harmonie
K.N.A. houdt
open repetitie
Donderdag 15 juli aanstaande houdt
Harmonie K.N.A. een open repetitie op
het terras van het Kulturhus in Beek.
Deze laatste repetitie voor de zomervakantie willen wij aan ons publiek laten
horen dat we er nog zijn. Gelukkig kunnen we weer met het hele orkest
muziek maken en daar willen we u van
laten meegenieten.
We beginnen om 19.30 uur en nemen u
een uurtje mee door Europa met stemmige muziek van het Zweedse
Unterlige Afterlufte, we gaan Walzing
with Strauss, Schotland is vertegenwoordigd met Lord Tullamore, in
Frankrijk stroomt de Sambre et Meuse
en Hongarije met Bessarabyanke.
Natuurlijk staat de koffie staat klaar en
is de bar open.
Dan heeft u vast al ergens gehoord dat
er een feestjaar aan zit te komen:
K.N.A. bestaat 100 jaar in 2022. We
hebben hiervoor al veel plannen
gemaakt, samen met B.U.B. en BVC.
En misschien kunt u ons ook helpen:
we zijn op zoek naar foto’s “van vroeger”, verhalen, maar ook oude instrumenten (liefst met koffer) die we kunnen gebruiken als versiering.
Wilt u hierover meer weten kunt u contact opnemen via
harmonieknabeek@gmail.com
Misschien tot ziens op donderdag 15
juli en een fijne zomervakantie.
Bestuur Harmonie K.N.A.

Charivari Trio
op de Refter
Zondag 18 juli optreden van Charivari
Trio op de Refter in Ubbergen,
Rijksstraatweg 37 om 14:30.
Vooraf kaart verkoop, prijs 15 euro via
www.charivari.nl
Balkonscenes, Melodias del Silencio:
Wereldfusie op zijn best, want dit trio
plukt werkelijk overal wat vandaan en
maakt daar dan weer unieke eigenzinnige Charivarimuziek van. Passie,
melancholie, het zit er allemaal in –
Melodias del Silencio is echt een klein
uur lang puur genieten. (Holly Moors |
Moorsmagazine.com)
Melodias del Silencio staat weer vol
pareltjes uit de Balkan, Turkije, Cuba
en andere Latijns-Amerikaanse landen,
maar wat de muziek een kloppend hart
geeft is het vuur in de uitvoering en de
verrassende details in de arrangementen. Het is een klein mirakel dat de
Charivari-methode na ruim dertig jaar
triobestaan nog steeds werkt, zelfs elke
keer frisser lijkt te klinken. (Ronald
Veerman | MixedWorldmusic.com)

Expositie Maria van der
Aalsvoort in Persingen, 24-25 juli
Maria van der Aalsvoort exposeert in
het weekend van 24 en 25 juli weer
in het Kerkje van Persingen.
De laatste jaren schildert ze voornamelijk bloemen en vogels, soms op heel
groot formaat, maar meestal in de
Japanse techniek van sumi-e. In deze
inktschilderingen op rijstpapier vallen
de essentie van het onderwerp en de
beweging
van
het
penseel
samen. Hierdoor ontstaat ingetogen
werk met veel zeggingskracht.
Zoals
u
wellicht
weet,
is
het fraaie kerkje prachtig gelegen in de
Ooijpolder, dus een bezoek aan haar
tentoonstelling is ook een leuke tussenstop voor een wandeling of fietstocht.
Welkom!
Geopend van 11-17 uur.

Regiokoor Tamtam
zingt de hele zomer door
Tamtam heeft de repetities hervat en
die houden we zoveel mogelijk in de
open lucht.
De repetities van Tamtam zijn iedere
maandagavond van 19.30u. tot 21.00u.
in Basisschool Adelbrecht-Windekind
aan de Cranenburgsestraat 112 in
Groesbeek (of op de speelplaats).
Het is nu een zeer geschikt moment
voor nieuwe leden om zich aan te melden; iedereen staat weer te springen om
weer samen te kunnen zingen.
Omdat de koorleden lange tijd niet bij
elkaar mochten komen, zingen we deze
hele zomer door.
Op dit moment is het koor bezig met
het instuderen van een mooi en zeer
afwisselend repertoire, van een bewerking van de beroemde “Mondscheinsonate” van Beethoven tot “Shallow”,
van popsongs tot Pavarotti. Dit programma zullen we in september uitvoeren.
Daarna zal het
koor zich
vo o r b e rei-

den op de kerstconcerten van 18
(Cosmas) en 20 (Protestantse Kerk)
december in Groesbeek. Noteer de data
alvast in uw agenda!
Bij Tamtam wordt gewerkt met oefenbestanden, zodat ieder koorlid thuis
zijn partij kan oefenen met behulp van
geluidsbestanden.
Je hoeft dus echt geen noten te kunnen
lezen om mee te kunnen doen.
Vorige week zaterdag hebben de koorleden meegedaan aan de jaarlijkse
Tamtam-wandel-puzzeltocht door de
prachtige omgeving van Groesbeek.
In september zal de jaarlijkse Tamtamfiets-puzzeltocht plaatsvinden en in
januari de jaarlijkse gezellige liedjesavond. Kortom: het koor bruist van de
energie.
Wilde u altijd al bij een koor zingen, of
wilt u meer informatie hierover, neem
dan gerust contact op met de dirigent,
Eugène Ceulemans, via regiokoortamtam@xs4all.nl. Van harte welkom!

Gouden Verhalen in Zilver
Een boek over emotie en sieraden
Wil Wevers uit Kekerdom heeft al 20
jaar als hobby, zelfs passie, het vervaardigen van bijzondere sieraden van zilver. Bijzonder, omdat bij elke creatie
een verhaal hoort. Zij krijgt verzoeken
om sieraden te ontwerpen en te smeden, die veelal een emotionele waarde
vertegenwoordigen voor de ontvangers.
In de afgelopen Corona-periode, toen
haar atelier ‘Smidse Willemijne’ gesloten was, heeft zij, onder de titel
‘Gouden Verhalen in Zilver’’ een boek
geschreven over de totstandkoming van
haar zilveren producten.
Het zijn stuk voor stuk verhalen die
met emotie te maken hebben. Van een
boekenlegger, gemaakt van een ring
van een overledene tot een hanger met
paardenhaar van het geliefde dier. Ook
hele vrolijke ringen en hangers of
afbeeldingen van huisdieren zijn erg in
trek. Elk product, waarvan foto’s in het
boek staan, heeft een verhaal en is
uniek. Zo ontwerpt ze ook sieraden
voor jubilarissen van lokale organisaties of verenigingen zoals de SWOM,
EMM, Katholieke Vrouwenbond en het
Nijmeegs Byzantijns koor. Eventueel
graveerwerk wordt door de Tinnen
Roos in Millingen verzorgd.
Wat opvalt tijdens het lezen van het
boek is de aandacht en liefde voor de
mens, zijn of haar verhaal en het eindeloze geduld om het gewenste resultaat

te bereiken. Kortom: echt een passie!
Zij gebruikt diverse, soms nieuwe,
technieken en vaak ook andere materialen dan zilver. Uitleg over de techniek
en gebruikte materialen en gereedschappen geeft zij achterin het boek.
Bestellen kan via haar email:
wilwevers@hetnet.nl tegen de kostprijs
van 19,75 euro.

C U LT U R E E L

Wishful Singing luidt de zomer in met het
Zing je sterk Zomerconcert
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Concerten bij ‘Nieuw Begin’

Zing mee in Concertgebouw de Vereeniging of via de livestream
gen de Meezingcursus bij hun ticket.

Op vrijdag 16 juli luidt a cappella
ensemble Wishful Singing in
Concertgebouw De Vereeniging
Nijmegen de zomer in met het Zing
je sterk Zomerconcert – live met
publiek vanuit de zaal en online via
een livestream.
Wishful Singing viert dat ze weer op
het podium mag staan en gaat op zoek
naar nieuwe verbintenissen. Samen met
meesterpianist Bert van den Brink, singer-songwriter Damani Leidsman en
zangeres Madhu Singh brengt het
ensemble een ode aan de unieke kwaliteit van de stem. Het concert is tevens
de afsluiting van de pilot van het onlineprogramma Zing je sterk, waarin
Long Covid-patiënten zingend werken
aan hun herstel.
Programma Zomerconcert
Singer-songwriter Damani Leidsman
zingt ritmisch aanstekelijke AfroSurinaamse nummers als Mi kanto ma
mi de’te (‘Ik ben omgeslagen, maar ik
ben er nog’) en de in de Hindoestaanse
gemeenschap populaire zangeres
Madhu Singh brengt de Bollywoodklassieker Lagja Gale (‘Omarm me’).
Wishful Singing schittert met zomerse
close harmony van Gershwin en laat
iedereen meezingen met Zing, vecht,
huil, bid, lach, werk en bewonder van
Ramses Shaffy. Het zijn persoonlijke
muzikale verhalen waarbij elk lied op
eigen wijze het motto van de avond
belichaamt: Zing je sterk! Pianist Bert
van den Brink maakt met zijn improvisatietalent sprankelende overgangen
waarmee hij de verschillende muzikale

Zing je sterk
Het onlineprogramma Zing je sterk
helpt COVID-19-patiënten met langdurige restverschijnselen bij hun herstel
door middel van adem- en zangoefeningen. Plezier in het zingen, herstel
van het vertrouwen in eigen lichaam en
de ontmoeting met andere deelnemers
staan centraal in het programma.
De eerste editie van Zing je sterk is op
8 juni met 150 deelnemers van start
gegaan. Via het Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis in Nijmegen loopt er een
onderzoek naar de effectiviteit van deze
pilot. Begin september start een nieuwe editie van het programma. Patiënten
met langdurige COVID-klachten kunnen zich hiervoor aanmelden via zingjesterk.nl.
stijlen met elkaar verbindt.
Kaarten voor het concert zijn te koop
via www.stadsschouwburgendevereeniging.nl.
Meezingen met Wishful Singing
Wishful Singing voert repertoire uit dat
in het zesweekse programma Zing je
sterk voor Long Covid-patiënten voorbij is gekomen. Ook niet-Long Covidpatiënten kunnen een aantal nummers
mee leren zingen via online tutorials in
de Meezingcursus Zing je sterk. De
Meezingcursus Zing je sterk is te koop
via www.wishfulsinging.nl/webshop.
Bezoekers die een kaartje kopen voor
het concert in de Vereeniging, ontvan-

Wishful Singing
Vijf zangeressen, die méér willen dan
alleen muziek maken, dat is Wishful
Singing. De concerten van Wishful
Singing zijn een combinatie van a cappella zang, een overtuigend verhaal én
een theatrale uitvoering op het allerhoogste niveau. Wishful Singing treedt
op in Nederland en ver daarbuiten. De
afgelopen jaren heeft het ensemble zich
bekwaamd in het zingen van gregoriaanse muziek. De coronamaatregelen
leidden in 2020 tot online successen.
Meer dan 6000 deelnemers volgden
een van de onlinecursussen, die de zangeressen onder meer samen met
Herman Finkers ontwikkelden.

Inzendingen Gelderse Roos Prijs 2021 van start
Vanaf donderdag 1 juli kan iedereen
bijzondere erfgoedprojecten inzenden
om kans te maken op de Gelderse Roos
Prijs 2021. De Gelderse Roos Prijs, uitgereikt door Erfgoed Gelderland, biedt
een podium voor inspirerende Gelderse
erfgoedprojecten en zet de vele vrijwilligers in het zonnetje. In verband met
de coronacrisis kijkt de jury dit jaar
vooral naar de manier waarop projecten
of organisaties het contact hebben
onderhouden met vrijwilligers en
publiek. De sluitingsdatum voor het
inzenden is vrijdag 27 augustus 2021,
daarna kan het publiek stemmen.
Inzenden
kan
via
erfgoedgelderland.nl/inzenden.

Reizende tentoonstelling in het Euregio-Forum

De tentoonstelling
De grensoverschrijdende geschiedenis
van de Niederrhein in de 19e en 20e
eeuw staat centraal in een gezamenlijk
project van drie musea in het themajaar
2021/22: 200 jaar gedeelde geschiedenis, twee eeuwen die de regio op het
gebied van kunst, cultuur en regionale
geschiedenis in belangrijke mate hebben gevormd in haar ontwikkeling.
Telkens weer komt de grotere context
van de Duitse en Nederlandse geschiedenis in de tentoonstellingspresentaties

Zondag 18 Juli: De Rolero’s
Het kwartet voert zijn muziek uit met
gitaren, accordeon, ukelele, percussie
en mondharmonica. Ze zingen meestal
meerstemmig.
Het is een all styles band met een eigen
signatuur. Dat eigene zit hem in de
arrangementen, het instrument gebruik
en de uitbundig vrolijke performance.
Het repertoire bevat o.a. songs van The
Andrew Sisters, Beatles, Stones, Bob
Marley, eigen nummers tot Amy Wine
House en Pharrell Williams.
Bij het concert in de Beeldentuin /
Nieuw Begin wordt het accent gelegd
op dansmuziek.
De band speelt zowel zonder versterking als versterkt op boten, in treinen,
restaurants, kastelen, theaters, kortom
overal dus. Ieder optreden van de band
is een feest, en dat al meer dan 25 jaar!
Laten we het leven weer vieren!
So forget all your troubles and
DANCE!

zij het beperkt in aantal en alleen voor
het plezier. Als de avond maar in het
teken van de sixties staat. De drie leden
nu zijn aangevuld met twee adequate,
gelijkgestemde muzikanten met wie in
andere bands al eerder werd samengespeeld. Ook zangeres Marij staat regelmatig naast de mannen. De formatie
bestaat nu dus vanaf 1991 alweer.
Op het repertoire van The Lacions
staan nummers van de Beatles, Stones,
Sandy Coast, Cream, Elvis, The
Monkees, Who, CCR, Stealer’s Wheel,
The Doors, Small Faces, Procol Harum
enz. Gespeeld zoals het bedoeld is en
zoals het moet klinken.

Zondag 25 Juli: The Lacions
Het is een van de oudste, nog
(weer)spelende beatgroep in Maas &
Waal en verre omstreken. De band
stamt uit Beneden-Leeuwen, ze zijn
begonnen in 1964 en speelden toen tot
eind jaren 60. Er was toen zelfs een
grote, enthousiaste en
actieve
fanclub!
Vandaag de dag zijn
drie van de vier oorspronkelijke leden nog
steeds actief. Na ieders
eigen weg in de muziek
was daar in 1991 een
éénmalig bedoeld reünieconcert van The
Lacions, dat uitmondde
in een jaarlijks terugkerend fenomeen in
Beneden-Leeuwen: de
Goud-van-Oud avond.
Naast deze avond, die
steevast volle bak oplevert, wordt ook her en der opgetreden,

‘Nieuw Begin’
Zum Querdamm 67a
47559 Zyfflich
Tel 0049 2826 918532
Info; https://www.nieuwbegin.de
FB: Nieuw Begin, open podium

Algemeen: Aanvang concerten 15.00u
Entree: € 10,Omdat wij een maximum aantal bezoekers hanteren is reserveren aanbevolen!
Reserveren: mail uw naam, adres en
telnr naar: sambom@hotmail.de. U
ontvangt dan een bevestigingsmail.

De Rolero’s

Expositie hedendaagse schilderkunst in Kerkje van Persingen

De winnaars van de Gouden Gelderse
Roos Publieksprijs 2019

Van 12 juli t/m 13 augustus is de reizende
tentoonstelling
"Shared
History on Tour: een DuitsNederlandse geschiedenis per spoor"
te zien in het Euregio Forum.

The Lacions

terug.
De reizende tentoonstelling "Shared
History on Tour: een DuitsNederlandse geschiedenis per spoor"
vertelt over de spoorweggeschiedenis
van de regio Niederrhein en toont
belangrijke scènes van ontmoetingen
rondom de spoorwegen in 360°video's. Het vertrekpunt is de spoorwegbrug over de Rijn bij Wesel. Tussen
de opening in 1874 en de vernietiging
in 1945 was het een belangrijke transportroute tussen Duitsland en
Nederland, en als route voor langeafstandsreizigers, staatslieden en internationale post bij tijden zelfs van
Europese en mondiale betekenis. De
geschiedenis van de brug bij Wesel
wordt vanuit verschillende perspectie-

ven van weerszijden van de grens
belicht. Verschillen, overeenkomsten
en raakpunten tussen de twee buurlanden worden duidelijk gemaakt aan de
hand van de belangrijkste gebeurtenissen uit die tijd.
De tentoonstelling is onderdeel van het
project "De geschiedenis van oorlog en
vrijheid zonder grenzen" dat mede
mogelijk wordt gemaakt door het EUprogramma INTERREG DuitslandNederland en medegefinancierd wordt
door de Europese Unie, het ministerie
van Economische Zaken, Innovatie,
Digitalisering en Energie van de deelstaat Nordrhein-Westfalen (MWIDE
NRW) en de provincies Gelderland en
Limburg.

Datum: zaterdag 17 en zondag 18 juli
Openingstijden: 11 uur t/m 17 uur
De tentoonstelling draait om een internationale groep van bevriende kunstenaars
die in een gezamelijke tijd in Italië is ontstaan. De namen zijn Khalil Elnesser uit
Venezuela, Karla Miranda uit Mexico en Ulrich Suberg uit Duitsland. Wat hun verbind is een passie voor realistische hedendaagse schilderkunst. Zij zijn vooral met
olieverf bezig om ieder een uniek beeldentaal en werk te vormen. De genres waarmee zij bezig zijn gaan vooral over stilllevens, landschappen en portretten.

Expositie Dans!
Cultureel
Ontmoetingscentrum
Babylon verlengt expo van 15 juli tot
1 september.
Na corona en een reorganisatie is het
centrum weer open voor het publiek.
Het schilderscollectief rond het vroegere Vijverhof heeft zich laten inspireren
door de Dans. Op de afbeelding ziet u
het schilderij van Cornélie Metselaar.

Optreden Tony & Sue

Foto: Henk Baron

Als onderdeel van de Zeven
Zinderende Zomerweken spelen op
vrijdagavond 16 juli aanstaande Tony
& Sue "muziek tussen de koeien" bij
Boerengolf de Horst in Groesbeek.
Tony & Sue zijn een stijlvol en sprankelend duo. Samen garanderen zij
warme klanken en een onvergetelijke
sfeer.
Het publiek wordt in een intieme setting meegenomen op een muzikale reis
waar zowel liedjes van nu als golden
oldies voorbij komen. Tony & Sue
weten hun eigen draai aan liedjes te
geven. Geniet van tweestemmige zang
begeleid door sfeervol gitaarspel.
Het optreden begint om 19:30 en kosten voor een ticket zijn 10 euro per persoon inclusief 1 consumptie. Meer

informatie en ticketverkoop
www.bergendalbruist.nl.

via

Het is getiteld ‘Gedicht’. Toen
Cornélie‘s kleinkind Feline het kunstwerk zag, zei ze : ‘Met zo een mooie
jurk draaien in de zee...’ Dit en nog
veel meer is te zien op de expo Dans! .
Deelnemers zijn Aagje Reijnders, Joop
Speekenbrink, Cornélie Metselaar,
Colette van der Bom, Annemieke
Dister, Rinus van der Schans, Willem
van der Stokker en Phil Poffé.
Expo Dans! Cultureel Ontmoetingscentrum Babylon Kwakkenbergweg
150 Berg & Dal Openingstijden Do,
Vrij en Zaterdag 13.00 – 17.00 uur.
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Bezorger gezocht

Sta jij ‘je mannetje’ als

ZELFSTANDIG
ELEKTRO MONTEUR

voor De Rozet in Berg en Dal
Wijk: tussen ± Val Monte, Stollenbergflats en Oude

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

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

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

Friseur/in
m/w/d
ab sofort gesucht.

www.kipelectro.nl • info@kipelectro.nl • (024) 663 33 00
De Bouwkamp 2 - Ooij
tel. 024 - 6841748
info@autobedrijfwijlhuizen.nl

Für unseren Salon suchen wir eine nette Verstärkung.
Pünktliche tarifliche Bezahlung –
mehr möglich je nach Erfahrung.
Bewerbungen bitte unter:

Wij doen alles voor uw auto
Stalhouderij

Kasteelsche Hof

Tel. 0151 / 52 52 80 08

per E-mail an: nextlevelkranenburg@icloud.com
oder im Shop: Große Straße 2, 47559 Kranenburg

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

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

Rijwielhandel
Bruinewoud

Wijk: Lievensweg - Van de Veldeweg

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

voor De Rozet in Groesbeek

Brompton-dealer

Bezorgers gezocht

van Nijmegen en omstreken

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

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

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

Wij zijn met spoed op zoek naar versterking voor onze kapsalon
Bij voorkeur iemand met ervaring.
Onmiddellijk in voltijdse/ deeltijdse of 450€ basis.
Tel.oder WhatsApp: 0049-151-5252.8008

Huifkartochten / Trouwvervoer / Ponyrijden
Specialistische dagbesteding en
individuele begeleiding
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Eerste tegels opgehaald met tegelophaaldienst Breedeweg
Charlotte Ruijs en Don Kersten
zijn de eerste inwoners die
gebruik hebben gemaakt van de
gratis tegelophaaldienst voor
Breedeweg. De tegelophaaldienst is onderdeel van Operatie
Steenbreek Breedeweg. Met
Steenbreek willen we zorgen
voor een groener Breedeweg met
minder stenen.
Woont u in Breedeweg en wilt u ook
een steentje bijdragen? Door tegels
uit uw tuin te halen en deze te vervangen door planten? We helpen u
graag met gratis tuinadvies en een
tegelophaaldienst. Meer informatie:
www.steenbreekbreedeweg.nl

Minder steen en meer planten
Charlotte en Ron hadden één en al
stenen en kunstgras in hun tuin liggen. Er is zo’n 120 m2 steen uitgegaan. En ook nog ruim 20 m2 grind
en 40 m2 kunstgras.
Charlotte: “Voor ons is de gratis
tegelophaaldienst vooral een
steuntje in de rug om met het vrijgekomen budget nog wat extra
planten neer te zetten. Ik vind het
een ontzettend goed initiatief, want
ik zie best wel veel bestrate tuinen
in Breedeweg. Ik ben écht voor
groene tuinen. In mijn geval niet per
se vanwege het probleem van
wateroverlast in Breedeweg, want
dat kende ik niet, maar wel vanwege de insecten en de uitstraling.”

Charlotte Ruijs en Don Kersten verwijderen de stenen uit hun tuin

■ Meld u aan voor de nieuwsbrief
Om de twee weken staat ons
gemeentelijke nieuws in de
Rozet. U kunt dit nieuws ook digitaal ontvangen via een nieuwsbrief. Wilt u dit? Meld u aan!
Hoe kunt u zich aanmelden?
Voor aanmelden stuurt u een e-mail
naar nieuwsbrief@bergendal.nl. Zet
in deze mail het e-mailadres waarmee u zich wilt aanmelden. Wij voegen uw mailadres toe aan de lijst. U ontvangt dan iedere week een nieuwsbrief van ons.

■ Buren, wij gaan op vakantie!
Gaat u op vakantie? Vraag dan of
uw buren uw woning een
bewoonde indruk willen geven.
Zo lijkt het net alsof u thuis bent
Vraag uw buren het onderstaande
voor u te doen. Zo lijkt het net alsof
u thuis bent. Dat schrikt inbrekers
af.
▪ Post uit het zicht leggen
▪ Planten water geven
▪ Gordijnen ’s avonds dicht doen en
’s ochtends openen
▪ ’s Avonds een lampje aan doen
▪ De afvalcontainer aan de straat
zetten
▪ Hun auto voor uw deur zetten
Laat bij een verdachte situatie de
politie bellen

■ Koninklijke Onderscheiding Marie-Antoinette Minis
Op dinsdag 29 juni 2021 kreeg
Marie-Antoinette Minis uit Ooij
een Koninklijke Onderscheiding.
Burgemeester Mark Slinkman
van Berg en Dal reikte de onderscheiding uit bij het afscheid van
mevrouw Minis bij haar werkgever Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen
(HAN).
MarieAntoinette Minis is benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje
Nassau.
Ze kreeg deze onderscheiding voor
de bijzondere werkzaamheden die
ze heeft verricht in of uit hoofde van
haar dienstbetrekking in combinatie
met persoonlijke verdiensten.
Onder leiding van Marie-Antoinette
Minis
groeide
de
afdeling
Ergotherapie bij het Radboudumc
uit tot de meest aantoonbaar onderscheidende afdeling ergotherapie
van Nederland. Ze zette sterk in op
de combinatie van patiëntenzorg,
onderzoek en onderwijs. De afdeling werd dankzij haar een academische afdeling met Nederlands
eerste leerstoel Ergotherapie. Naar
aanleiding van het promotieonderzoek van mevrouw Minis kwam er
meer aandacht voor het aan het
werk houden van mensen met een
spierziekte of een andere chronische aandoening.
Marie-Antoinette Minis is bij het
Radboudumc lid van de onderzoeksgroep van de leerstoel
Ergotherapie en ook van het
Netwerk van Ergotherapie onderzoekers Nijmegen. Ze richtte mede
de opleiding ergotherapie op aan
de HAN. Dat was op dat moment
de vierde hbo-opleiding op dit vakgebied in Nederland.
Ze was medeoprichter van de tweejarige masteropleiding Neurorevalidatie & Innovatie binnen de
HAN. Ze had een belangrijke rol bij
het verkrijgen van het kenmerk
‘Interdisciplinair werken en opleiding’. Dit kenmerk kende de
Nederlands Vlaamse Accreditatie
Organisatie toe.

Marie-Antoinette Minis heeft gedurende haar carrière gezorgd voor
een cultuuromslag binnen de ergotherapie. Er kwam meer ruimte voor
de ontwikkeling van de experts en
persoonlijke groei, intercollegiale
toetsing,
wetenschappelijk
geschoolde therapeuten, richtlijnen
en protocollen en goed gefundeerd
onderwijs.
Gerelateerd aan haar werk deed ze
ook de volgende vrijwillige activiteiten:
▪ medeoprichter en bestuurslid bij
de bijna 1000 leden tellende
Nederlandse Vereniging voor
Handtherapie
▪ bestuurslid en ook voorzitter van
het European Network of
Occupational Therapy in Higher
Education

Daarnaast is Marie-Antoinette
Minis sinds 1998 bestuurslid van de
Harry van Kuyk Stichting. Een
stichting die de werken van grafisch
kunstenaar Harry van Kuyk
beheert. Ook was ze lid, bestuurslid
en secretaris van de vereniging De
Stuwwal te Berg en Dal. Deze vereniging zet zich in voor sociale, culturele en economische aangelegenheden binnen de gemeente.
De versierselen werden opgespeld
door de partner van mevrouw
Minis, de heer Brondsveld.

■ Themabijeenkomsten psychische kwetsbaarheid in de
polder

Bent u weg? En zien uw buren iets
verdachts bij uw woning? Vraag ze
om dan de politie te bellen. Snel
alarm slaan betekent een grotere
pakkans van de inbrekers.

Heeft u last van eenzaamheid, somberheid, angst
of andere (psychische) problemen? Of kent u
iemand die dit heeft? Voelt u zich wel eens onbegrepen? En heeft u behoefte aan contact met een
ervaringsdeskundige?

Sluit uw woning goed af
Zorg ervoor dat ramen dicht zijn en
sluit deuren af. Goed hangwerk en
sloten zijn belangrijk. Gebruik daarom hangwerk en sloten die door het
PKVW zijn goedgekeurd. Kijk voor
meer informatie op
www.politiekeurmerk.nl.

Afgelopen periode waren er verschillende bijeenkomsten over psychische kwetsbaarheid. Donderdag 22 juli
is voorlopig de laatste bijeenkomst. Het thema is
‘Stigma’s doorbreken’. Het gaat dan om taboes doorbreken en mentale gezondheid bespreekbaar maken.

Meer informatie
Kijk voor meer preventietips op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/
of bij het onderwerp Woninginbraak
op www.politie.nl.

▪ medeoprichter van de Stichting
Research
in
Occupational
Therapy
and
Occipational
Science
en
de
Stichting
Occupational Therapy Europe

De bijeenkomst vindt plaats van 14:00 tot 16:00 uur in
de MOK-ruimte bij de St. Martinusschool: Chopinstraat
2 in Millingen. Binnen moet u zich aan de coronaregels
houden.
Aanmelden of meer informatie
In verband met corona moet u zich aanmelden voor
deze bijeenkomst. Wilt u zich aanmelden of wilt u meer

informatie? Neem dan contact op met Astrid Verbiest
van Forte Welzijn via mok@fortewelzijn.nl of via
06 - 15 45 68 61.
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Mededelingen
De mededelingen van deze week gaan over onderstaande adressen. De mededelingen in dit huis-aan-huisblad zijn géén formeel
juridische bekendmakingen. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Meer informatie over deze mededelingen vindt u op
www.overheid.nl/overuwbuurt. U kunt zich ook abonneren op de
e-mailservice op www.overheid.nl/attenderingsservice om op de
hoogte te blijven van bekendmakingen binnen uw postcodegebied.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Nieuwe Holleweg 12, herstructureren i.v.m. nieuwbouw Kalorama
(verlengen beslistermijn)
▪ Oosterbergweg 2, uitbreiden woning (verlengen beslistermijn)
▪ Oosterbergweg 4, splitsen woning (aanvraag)
▪ Plataanstraat 18, realiseren dakopbouw (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 173, plaatsen 12 zonnepanelen (verleend)
▪ Rijksstraatweg 177 en 179, restaureren en intern verbouwen
(verleend)
▪ Rijksstraatweg 191, tijdelijk overkappen terras met open tent
(verleend)
▪ Verbindingsweg 5, bouw drie woningen (aanvraag)
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■ Vanaf 1 juli gratis luiers en incontinentiemateriaal
scheiden
Vanaf 1 juli kunt u in de gemeente Berg en Dal luiers en incontinentiemateriaal scheiden van uw
andere afval. Er zijn speciale zakken waar u luiers en incontinentiemateriaal in kunt doen. En
speciale containers waarin u de
zakken kunt weggooien.
Wethouder Nelson Verheul en
Anouk van den Heuvel van kinderdagverblijf Op Weg in Ooij, namen
1 juli de luiercontainer bij het kin-

derdagverblijf
in
gebruik.
Wethouder Verheul: “We zijn erg
blij met deze stap. Het gescheiden
inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal zorgt voor minder restafval. En zorgt voor meer afval dat
we als grondstof kunnen gebruiken.
Het bespaart inwoners ook geld. De
restafvalzak zit minder snel vol zonder luiers en incontinentiemateriaal.
Inwoners hoeven daardoor minder
restafvalzakken te kopen.”

Erlecom
▪ Erlecomseweg 66, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Nabij Struikenweg 5, inrichten gronddepot voor werkzaamheden op
Nassaustraat en wijk Het Zand Ooij (verleend)

Heilig Landstichting
▪ Lucaslaan 9, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Sionsweg 5, plaatsen poort (verlengen beslistermijn)
Kekerdom
▪ Schoolstraat 48, aanleggen uitrit (verleend)
▪ Weverstraat 36, vernieuwen aanbouw (verleend)
▪ Weverstraat 60, verplaatsen dubbele tuindeur en verwijderen
borstwering onder keukenraam (verleend)
Leuth
▪ Botsestraat 14B, plaatsen schuifpoort, aanpassen erfafscheiding en
aanleggen van een in- uitrit (buiten behandeling stellen)
▪ Kapitteldijk 3, bouw atelier (verlengen beslistermijn)
▪ Pastoor van Tielstraat 47, plaatsen erfafscheiding (verleend)
▪ Pastoor van Tielstraat 82, plaatsen hekwerk en poort (verleend)
Millingen aan de Rijn
▪ Eisenhowerstraat 38, bouw bergruimte (aanvraag)
▪ Elzenstraat 6, plaatsen garagedeur in carport (niet vergunningplichtig)
▪ Heerbaan 169, vervangen woning (aanvraag)
▪ Van Lyndenstraat 2, omzetten van bestemming winkel in
woning/appartement (aanvraag)
▪ Nabij Rijndijk 33, bouw Tiny House (verlengen beslistermijn)
▪ Vossengraaf 2, vernieuwen dak (aanvraag)
▪ Wethouder Koenenstraat 23, herstellen verzakte deel woning
(aanvraag)
▪ Ruijsdaelstraat 38, uitbreiden dakterras (geweigerd)
Ooij
▪ Goudwindestraat 21, aanleggen inrit (verleend)
▪ Karperstraat 14, aanleggen inrit (aanvraag)
▪ Persingensestraat 1, verbouwen/uitbreiden woning (verlengen
beslistermijn)
▪ Persingensestraat 13, uitvoeren van hoveniersactiviteiten als
nevenactiviteit (verlengen beslistermijn)
Vervolg op de volgende pagina

Luiercontainers in de buurt
Volle luierzakken brengt u naar een
speciale
luiercontainer.
Op
www.dar.nl/luiers ziet u waar de
containers staan. Bijvoorbeeld bij
kinderdagverblijven en bij de
milieustraten.
Afval als grondstof
Afvalenergiecentrale ARN in Weurt
maakt korrels van het plastic in de
luiers en het incontinentiemateriaal.
Van de korrels worden nieuwe plastic producten gemaakt, bijvoorbeeld
autobumpers en straatmeubilair.
Ook wordt er energie gewonnen uit
de urine en ontlasting die vrijkomen
bij de verwerking.

Berg en Dal
▪ Oude Kleefsebaan 84 en 86, uitvoeren werkzaamheden i.v.m. reeds
verleende sloopvergunning (verleend)
▪ Prinses Beatrixlaan 26, kap boom (verleend)
▪ Zevenheuvelenweg 69a, kap boom (aanvraag)

Groesbeek
▪ Dorpsstraat 37, 39 en 39a, verbouwen winkelpand en realiseren vier
zelfstandige studio’s (verleend)
▪ Heumensebaan 26, vergunning brandveilig gebruik (verleend)
▪ Hobbemaweg 97, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Houtlaan 30, plaatsen overkapping (verleend)
▪ Industrieweg 25, bouw opslaghal (verlengen beslistermijn)
▪ Industrieweg 25, realiseren showroom en kantoor (verlengen
beslistermijn)
▪ Perceel tegenover Koningin Wilhelminaweg 41a, plaatsen mobiele
kippenstal (aanvraag)
▪ Mozartstraat 17, inpandig verbouwen woning (aanvraag)
▪ Nijmeegsebaan 10, plaatsen van twee zeecontainers en stacaravan
(verleend)
▪ Nijmeegsebaan 10, renoveren daken van bestaand hoofdgebouw en
2 bijgebouwen uitbreiden achterzijde gebouw (verleend)
▪ Nabij De Ren 22, bouw bedrijfshal met daarin opslagboxen
(aanvraag)
▪ Siep 4, plaatsen bijgebouw (verleend)
▪ Van Nispenstraat 7, verbreden inrit (aanvraag)
▪ Wylerbaan 25, tijdelijk bewonen tuinhuis (aanvraag)

Gratis zakken voor luiers en
incontinentiemateriaal
Voor het scheiden van luiers en
incontinentiemateriaal zijn er speciale gratis luierzakken. Op
www.dar.nl/luiers staat waar u deze
zakken kunt halen. Ze zijn onder
andere verkrijgbaar bij huisartsenpraktijken en apotheken.

Meer informatie of vragen?
Kijk voor meer informatie op
www.dar.nl/luiers.

■ Beaver deceiver in Beek
Binnenkort plaatsen we bij de
Marterstraat in Beek een zogenaamde beaver deceiver. Een
beaver deceiver is een soort pvcbuis die we in een beverdam
plaatsen. De buis zorgt ervoor
dat het water ondanks de dam
kan doorstromen. De deceiver
voorkomt zo overstromingen.
Medewerkers van de gemeente
hebben
de
deceiver
zelf
gemaakt.

Nederland én in onze gemeente.
De aantallen en verspreiding
nemen jaarlijks toe. Dat is goed
nieuws. Bevers zorgen namelijk
voor een grotere biodiversiteit. De
toename kan echter ook een keerzijde hebben. Bevers kunnen door
hun knaag-, graaf- en bouwactivi-

teiten voor overlast zorgen. De
gemeente, het waterschap en de
provincie onderzoeken daarom
voortdurend hoe mens en bever
samen in onze leefomgeving passen. Want het is toch ook bijzonder.
Wie weet komt u op uw wandeling
zomaar een bever tegen.

Door de beaver deceiver kan de
beverdam blijven bestaan. Dat willen we graag omdat zo’n dam goed
is voor de natuur. Een beverdam
zorgt voor een landschap met verschillende waterstanden. Dit trekt
weer andere beesten en vogels
aan. Er komen ook andere planten.
Door het knagen van de bever komt
er meer dood hout te liggen. Dat
trekt weer verschillende insecten
en andere dieren aan.
Opkomst van de bever
De bever doet het steeds beter in

■ In iedereen schuilt een Wijkheld. Ook in u!
Zwerfafval opruimen voor jong en oud
Wijkhelden houden samen hun buurt
schoon. Ze gaan op pad om zwerfafval op te
ruimen. Dit doen kinderen onder begeleiding
van een volwassene. En volwassenen alleen
of in groepjes.
Steeds meer Wijkhelden
In de gemeente Berg en Dal ruimen steeds
meer Wijkhelden zwerfafval op. Kinderen, maar
ook volwassenen. Grote kans dat u al een
Wijkheld heeft gezien in uw buurt. De
Wijkhelden houden door weer en wind hun
eigen buurt schoon. Met een knijper, hesje en
speciale zwerfafvalzakken gaan ze de buurt in
om zwerfafval op te ruimen. Deze spullen krijgen zij van Dar en bestellen zij makkelijk via
hun eigen Wijkhelden account op
www.wijk-helden.nl.
Aanmelden
Wilt u ook Wijkheld worden en samen zorgen
voor een schone buurt? Kijk op
www.wijk-helden.nl en meld u aan.

3

www.bergendal.nl

■ Denk en doe mee op www.samenbergendal.nl
Samenwerking is de basis voor
een succesvol initiatief! Daarom
hebben
we
sinds
kort
www.samenbergendal.nl.
Hét
platform om uw idee of initiatief
te plaatsen, om mee te denken

en mee te maken. Samen maken
we Berg en Dal.
Op de homepagina ziet u welke
projecten op dit moment actief zijn
in onze gemeente. Elk project heeft

een bepaalde fase. Dit kan zijn
ideeën ophalen, informatie ophalen
met een enquête, etc. Als inwoner
kunt u zich registreren op het platform en meepraten en meedoen.
Al verschillende projecten
Er staan al verschillende projecten
online. Denk aan: ‘Meer groen in
uw wijk’. Hierbij kunt u aangeven of
en waar u bomen of ander groen bij
u in de straat wilt. Maar u kunt ook
meepraten over het minimabeleid
en de herinrichting van het marktplein in Groesbeek.
Zelf een initiatief?
U kunt de site ook zelf gebruiken.
Wilt u bijvoorbeeld weten wat uw
dorpsgenoten vinden van uw initiatief? Dat kan. Neem dan contact op
met Jelle Blijham via
j.blijham@bergendal.nl. Dan bekijken we samen de mogelijkheden
voor op het platform.
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Vervolg mededelingen
Omgevingsvergunningen
Ubbergen
▪ Ubbergensedijk 28, verbouwen woning en plaatsen dakkapel
(verleend)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Kennisgeving
▪ Bestemmingsplan “Recreatieterrein de Oude Molen”, ontwerp ter
inzage
▪ Wijzigingsplan “Cranenburgsestraat 45 Groesbeek”, gewijzigd
vastgesteld
Kennisgeving Incidentele festiviteitendag geluid:
▪ Muziekoptreden Zeven Zinderende Zomerweken, Lage Horst 6 in
Groesbeek
▪ Livemuziek DJ Le Monde Zeven Zinderende Zomerweken,
Dorpsstraat 32a, Groesbeek
▪ (Muziek)geluid Zeven Zinderende Zomerweken, Ketelstraat 36 in
Groesbeek
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan telefonisch contact op de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024 - 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke
Ordening en Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en
Dal via telefoonnummer 14 024.

Nu ook statiegeld op
kleine plastic ﬂesjes.

Vanaf 1 juli zit er ook op kleine plastic ﬂesjes statiegeld. 15 cent om precies te zijn.
Je herkent statiegeldﬂessen aan het statiegeldlogo op het etiket. Om ze in te leveren
moet ook de barcode goed scanbaar zijn en de ﬂes onbeschadigd. En de dop zit
er natuurlijk ook nog op. Inleveren kan bij de bekende en bij steeds meer nieuwe
StatiegeldNederland.nl

innamelocaties.

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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Toon Hendriks uit Beek overleden Vrijdag, 16 juli
Vanaf 19 juli is er ook weer
Op zondag 27 het verwerken van dit grote verlies.
a.s. weer bingo Wandelen op Woensdag, op maandag!
juni is Toon
“In mijn geboorteHendriks uit Afscheid van Toon Hendriks
in O.E.V.!
land wordt weinig
Beek op 82- Enkele honderden inwoners van Beek,
jarige overleden. Toon was
met hart en ziel
verknocht aan
de jeugdvoetballers
van
BVC’12, waarvan hij voor
velen de trainer
is geweest.
We wensen zijn vrouw Rietje, de kinderen en kleinkinderen, veel sterkte bij

waaronder veel leden van de voetbalclub BVC’12, hebben donderdagmiddag 1 juli afscheid genomen van Toon.
Ze stonden langs de route bij zorgcentrum ’t Höfke (Kalorama) in Beek en
betoonden onder luid applaus hun
medeleven voor Toon en zijn familie.
Toon is jarenlang voetballer en trainer
geweest bij BVC en tot enkele jaren
terug trainde hij de jeugdleden van de
voetbalclub.
Foto’s: Henk Baron

MILLINGEN. Eindelijk! We mogen
weer bingoën in de Dreuge Tent,
maar wel nog steeds op 1,5 meter.
Vrijdag, 16 juli, gaan we in de Dreuge
Tent aan de Heerbaan 190 weer van
start met de maandelijkse O.E.V.
Bingo.
Omdat nog niet iedereen een coronatest app heeft en wij iedereen de kans
willen geven te komen hebben wij
gekozen de 1.5 meter regeling te handhaven. Na deze bingo zullen wij evalueren of het mogelijk is om bij een volgende bingo weer gezellige zitjes kunnen maken.
Verder is het als vanouds, gewoon
gezellig. Het prijzenpakket bedraagt
nog steeds € 1.125,00 en zijn er aantrekkelijke tussenrondeprijzen. Deze
keer een vijfde staatslot. De eerste consumptie is gratis en voor een hapje en
een drankje wordt gezorgd.
Er is eindelijk na al die weken weer iets
te winnen en misschien later nog een
bedragje in de staatsloterij en kan er
weer even worden bijgepraat.
Wij wensen u een gezellige avond.
De zaal is open om 19.00 uur. Kom op
tijd, want vol = vol
Bingocommissie O.E.V.

Telefonisch spreekuur voor vragen
over het OV dagelijks bereikbaar
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van
het telefonisch spreekuur en bel 038 –
303 70 10.
OV-ambassadeurs geven er antwoord
op uw vragen over het gebruik van het
OV.
“Reizen met het openbaar vervoer is
niet voor iedereen vanzelfsprekend”,
zeggen de OV-ambassadeurs.
De provincies Gelderland, Flevoland
en Overijssel vinden het belangrijk dat
iedereen met het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen. Daarom
geven OV-ambassadeurs, vrijwilligers

en zelf ook op leeftijd, uitleg over reizen met trein en bus.
De maandelijkse inloopspreekuren
voor senioren zijn helaas tot nader orde
geannuleerd. De coronamaatregelen
laten het niet toe. Mensen met vragen
over het gebruik van het OV kunnen nu
wel terecht tijdens het telefonisch
spreekuur.
Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart
aanvraagt of hoe de 40% korting voor
samen reizen werkt? Wilt u meer weten
over de Coronamaatregelen in het OV
of juist informatie over verlenging van
abonnement, keuzedagen en/of bent u
(onverwacht) noodgedwongen afhan-

KBO Beek nieuws
Beste leden, lezers,
Donderdagmiddag 8 juli om 14.30 uur
was het dan eindelijk zo ver, onze leden
konden elkaar weer treffen in de panoramazaal van hotel `t Spijker.
Het was voor iedereen een bijzondere,
fijne middag die begon met een woordje van welkom door de voorzitter en
een kopje koffie met een voortrefelijke
aardbeien gebakje.
De activiteitencommissie had niet stilgezeten en had mooie uitstapjes
gepland, daar hopen wij in september
mee te starten
Ook de themamiddagen voor dit jaar
kwamen aan de orde, veel middagen
met veel educatie en ook nog iets aardigs voor de aanwezige leden.
Deze komen in de nieuwsbrief van 24
augustus, die in uw brievenbus gaat
vallen.
Onze speciale volgende bijkomst met
veel meer nieuws voor u en de foto`s
van de laatste jaar van René is 5 augustus om 14.30 u weer in `t Spijker, aanmelden voor 1 augstus bij Gérard met

een telefoontje 024 3226377. Er kunnen 50 leden op 5 augustus aanwezig
zijn.
De KBO Beek wil starten met een goed
begin van de week voor senioren, rustige oefeningen op uw niveau onderdeskundige leiding. Daarna een kopje
koffie en gezellig bijpraten met elkaar.
Geeft u nu op als u graag mee wilt
doen, 024 3226377 en u krijgt alle
informatie
De “Spel en Sportgroep” zoekt enige
sportieve senioren om de groep te versterken, u bent van harte welkom op de
maandagmiddag om 16.45 uur in het
Kulturhus Beek.
Voor maar 20 euro per kalender jaar
bent u lid, krijgt u het gehele jaar middagen met veel informatie waar u wat
van opsteekt en nog educatieve uitstapjes, hier wilt u toch bij horen.
Doe het nu en geniet u van alles wat de
KBO Beek u dit jaar nog gaat bieden
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek. 024 3226377 voor alle
info.

kelijk van OV maar u weet nog niet hoe
het werkt?
Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur.
De OV-ambassadeur neemt met u het
antwoord door.

gewandeld.
Ook
amper gefietst. Daar
worden
kinderen
naar school gebracht
en ook weer opgehaald door een
chauffeur. Dat is
daar normaal.
Ik ging naar de middelbare school in
Nijmegen, Iedere
dag met de bus, mijn
ouders vonden dat
veiliger." Lachend:
"Daar was ik blij om,
want ik vond de
afstand Groesbeek
Nijmegen toen zó
vér. Nu wandel zom- Steeds gezellig!
aar acht kilometer.
Zo een paar uurtjes met elkaar wandelen, is daar ook niet gebruikelijk. Dus
ik begrijp wel dat sommige mensen die
geboren zijn in een andere, meer gesloten cultuur, twee uur stevig doorstappen veel vinden. Leuk, dat jullie nu ook
een Groesbeeks wandeling van een uur
aanbieden. Ondertussen vind ik lopen
fijn. Misschien kom ik nu wel twee
keer!”
Dat kan!
Iedereen die van wandelen houdt is
welkom! Zowel op maandag als op
woensdag.
Maandag dus een korte route en een
rustiger tempo.
Wandelen is het middel. Nieuwe con-

kopje koffie een spelletje
doen en elkaar ontmoeten. Wij verzorgen tegen
een kleine vergoeding
een warme maaltijd.

Wanneer: maandag tot en met vrijdag
Hoe laat: 10.00 tot 12.00 uur
Telefoonnummer: 038 - 303 70 10
Meer informatie:
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
De OV-ambassadeurs helpen u graag
op weg!

In Leuth is vorig jaar het project Langer
Thuis afgerond. In dit project werden
huisbezoeken afgelegd bij 65+ers in
Leuth. Onderwerp van gesprek was het
langer thuis blijven wonen en wat daar
zoal bij komt kijken.
We hebben bij 41 huishoudens
gesprekken gevoerd over allerlei thema’s, zoals wonen en gezondheid. We
hebben ontdekt dat Leuth niet afwijkt
van het landelijke beeld. Veel ouderen
die thuis wonen doen dat met plezier en
een goede mate van zelfstandigheid.
Maar niet iedereen is voorbereid op de
laatste levensfase, waarin aanpassingen
of zelfs een verhuizing nodig zouden
kunnen zijn.
De (anonieme) uitkomsten van de
gesprekken zijn samengevat in een
brief die naar de deelnemende huishoudens wordt gestuurd. Deze samenvatting is ook in het Kulturhus in Leuth in
te zien of op te vragen bij onderstaand
contactpersoon.

tacten maken, meer Nederlands praten
en begrip voor elkaars cultuur is het
doel. Iedereen is van harte welkom en
mocht u naast iemand wonen die de
taal nog onvoldoende beheerst om dit
artikel te lezen, maakt u die dan attent
op deze activiteit? Of kom samen?” In
de schoolvakanties zijn ook kinderen
van harte welkom!
Wandelen op Woensdag en Wandelen
op Maandag in Groesbeek is een initiatief van Agile Welzijn Groesbeek.
www.agile-welzijjn.nl
We vertrekken steeds om 10.00 uur
vanaf het terras van Take a Break,
Hoflaan 1a, Groesbeek.
Tot woensdag en vanaf 19 juli ook op
maandag! Tot ziens?

Inloop&Ontmoeting

Tijdens de zomerperiode van 12 juli
t/m 30 augustus 2021 is het telefonisch
spreekuur alleen bereikbaar in de ochtend.

Langer Thuis
in Leuth

Foto: Agile Welzijn

Beste seniore inwoners van de gemeente Berg en Dal. Wij Paulien en Ester
zijn
coordinators
van
Inloop&Ontmoeting.
Bij ons kan je onder het genot van een

Wij zijn open op:
Maandag, woensdag en
vrijdag in het Kulthurhus
in beek van 10.00 u tot
16.00 u
Maandag en donderdag
in
Berg
en
Dal
Kerstendal van 10.00 u
tot 15.30 u en op woensdag van 10.00 u tot 14.00
u
Woensdag en vrijdag in Ooij In de
Sprong van 10.00 u tot 15.30 u
U bent Welkom!
Paulien en Ester

‘Zo lang mogelijk thuis’
Maar wat als dat bijna niet meer lukt?
MILLINGEN. Eén op de 4 mensen
krijgt op latere leeftijd dementie. Vaak
lukt het om met hulp van familie en
vrienden zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, ondersteund door thuiszorg. Soms gaat het niet meer en is het
nodig om te verhuizen naar een verpleeghuis. Maar dat is een grote stap:
van thuis naar een verpleeghuis.
Het Gasthuis in Millingen gaat daarom
een tussenvorm onderzoeken: deels
thuis wonen en deels in het verpleeghuis. Dit is bedoeld voor mensen die
niet de hele week thuis kunnen blijven
wonen maar misschien nog wel een
paar dagen per week thuis kunnen zijn
als er de andere dagen goed voor hen
gezorgd wordt in het verpleeghuis.
Familie en vrienden worden deels ont-

zorgd en zijn weer voldoende opgeladen om enkele dagen per week de zorg
thuis, samen met de thuiszorg, te
geven.
Deze vorm van “part-time verpleeghuiszorg” is nieuw, en wordt nog maar
weinig toegepast. Het Gasthuis wil dit
mogelijk gaan maken en interesse peilen omdat op deze manier een definitieve verhuizing naar het verpleeghuis kan
worden uitgesteld of misschien helemaal niet nodig is. Het past binnen de
Gasthuisvisie: “Je denkt dat het niet
kan. Maar het kan wél!”
Voor telefonische informatie of een kop
koffie om daarover door te praten is het
Servicepunt van het Gasthuis beschikbaar via 0481-431644 of
info@gasthuismillingen.nl

Wat we geleerd hebben, nemen we ook
mee in het vervolg dat zich zal richten
op de 65+ers in de hele gemeente Berg
& Dal. Hieraan wordt op dit moment
gewerkt.
Aan het project in Leuth hebben meegewerkt: inwoners van Leuth,
Gemeente Berg en Dal, Oosterpoort,
Waardwonen, Forte Welzijn, Sociaal
Team en GGD Gelderland-Zuid.

Foto: René Hendriks

Meer informatie: Bas Vosbeek (GGD
Gelderland-Zuid), 06-14659226 of
bvosbeek@ggdgelderlandzuid.nl

Gasthuis Millingen

WELZIJN

Zorgwinkel Millingen geopend
Op dinsdag 1 juli opende de Zorgwinkel Millingen. Zorgwinkel Millingen
beschikt over een breed assortiment hulpmiddelen, van rollator tot aangepast
bestek en van borstkolf tot kalenderklok. Ook kunnen klanten terecht voor het
lenen (op basis van de Zorgverzekeringswet) en huren van zorghulpmiddelen.
Foto: Henk Baron
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Voluit Leven kan uw leven veranderen
Pro Persona Connect organiseert dit
najaar de training Voluit Leven voor
inwoners van gemeente Berg en Dal.
In de training ‘Voluit Leven’ gaat het er
niet om uzelf te veranderen, maar om
een andere bewuste kijk op uw leven te
krijgen en bewuste keuzes te maken.
Dit leert u door middel van
Mindfulness-oefeningen; gerichte aandacht in het hier en nu. Daarnaast is het
belangrijk een goede balans te vinden
in het accepteren van dingen die u niet
kan veranderen en te investeren in dingen die echt belangrijk voor u zijn en
waar u wel invloed op heeft. Door de
training te volgen krijgt u meer kijk op

eigen patronen en hoe u met pijn en
leed omgaat. In de training besteden we
aandacht aan het observeren en accepteren wat er in u omgaat, minder te oordelen en milder te worden. Daardoor
gaat u bewuster leven en leert u meer te
leven vanuit door uzelf gekozen waar-

den (dat wat belangrijk is voor u).
De training bestaat uit 8 bijeenkomsten.
Data: dinsdag 12 + 19 + 26 oktober, 2
+ 9 + 16 + 23 + 30 november 2021 van
15.00 tot 17.00 uur.
Plaats:
Kulturhus
Beek,
Roerdompstraat 6, 6573 BH BeekUbbergen.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden, wel dient u zelf het cursusboek (ca
€ 30,-) aan te schaffen.
Neem voor meer informatie en/of aanmelden contact op met de afdeling
Preventie via tel. 026-3124483 of preventie@propersona.nl

Uitreiking diploma EHBO Millingen/Kekerdom
Stichting 2ehandszorghulpmiddelen deelt uit!
GROESBEEK.
De
opbrengst over 2020 uit
de
verkoop
van
2ehands-zorghulpmiddelen is uitgekeerd!
Eerder dit jaar werd al
een nieuwe racerunner
voor de allerkleinsten
van atletiekvereniging
Cifla uit Nijmegen
betaald. Ze kregen voor
deze tak van sport de
aanmelding van twee
jonge kinderen van de peuterrevalidatie
van de Maartenskliniek, en hebben nu
een
miniracer
aangeschaft.
Racerunning is eigenlijk sporten met
een loopfiets. Zie bijgaande foto.
En onlangs is door het bestuur besloten
een mooi bedrag over te maken naar de
stichting Centra voor Aangepast
Paardrijden (CAP). Stichting CAP verzorgt aangepaste manege activiteiten in
de regio Nijmegen. Hun aanbod
varieert van het geven van paardrijlessen en dagbesteding tot aan dierverzorgingslessen aan de leerlingen van de
Maartensschool.
Stichting 2ehands-zorghulpmiddelen
heeft van alles! Denk aan rollator, douchekruk, toiletstoel, trippelstoel, tillift,
rolstoel, scootmobiel.... Het aanbod

wisselt sterk. We zijn een specifieke
kringloop van gebruikte zorghulpmiddelen, waarbij de opbrengst gaat naar
"fun" voor gehandicapte kinderen.
Maak een afspraak op 06 - 4289 8537
of op info@2ehands-zorghupmiddelen.nl. U kijkt zo mogelijk op uw computer wat u zoekt (2ehands-zorghulpmiddelen.nl), en komt vrijblijvend
langs op Reestraat 5 te Groesbeek (De
Horst).
Denk in de toekomst aan ons en koop
bij ons of schenk ons uw gebruikte
zorghulpmiddelen.
Schenk
op
afspraak, of zet uw gebruikte (maar
nog goede) zorghulpmiddelen op onze
oprit (liefst achter het hek), en wij vinden het wel. Heel veel dank!

Voedselbank Groesbeek
bedankt sponsoren voor
ondersteuning bij verhuizing
Sinds eind juni is het uitgiftepunt van
de Voedselbank in Groesbeek gevestigd
aan de Pannenstraat. Voorafgaand aan
de verhuizing moest het pand, een
voormalige slagerij/slachterij, flink
worden aangepast. Met hulp van een
aantal bedrijven en instellingen is het
gelukt een aangename en veilige omgeving te creëren, waar onze vrijwilligers
de klanten goed kunnen bedienen.
De Voedselbank Groesbeek bedankt
volgende bedrijven en instellingen voor
hun gesponseerde hulp tijdens de verbouwing: COOP supermarkt - De Bats
Groesbeek en COOP hoofdkantoor
Velp; De Veer Montage bv - Nijmegen;
Houthandel Jakobs - Groesbeek;
Kerkhoff Installatiebedrijf - Groesbeek
Bredeweg;
Queens
Airco
&
Elektrotechniek
Molenhoek;
Oosterpoort
woningcorporatie
-

Groesbeek; Jeroen van der Meulen,
Woningaanpassingen
Malden;
Kringloop Groesbeek stichting Sint
Michael - Groesbeek; Pluryn
Zevenheuvelenweg - Groesbeek;
Cafetaria Domino - Groesbeek .
Naast de hulp van bovenstaande bedrijven en instellingen kan de Voedselbank
Groesbeek door de ondersteuning van
de vaste sponsoren, waaronder Faas
Commerce BV die de huur voor de
komende 5 jaar op zich neemt, haar
tweeledig doel voortzetten op de nieuwe locatie: 1. Mensen onder een
bepaald bestaansminimum hulp bieden
door gratis voedsel te verstrekken. 2.
De verspilling van voedsel tegen gaan.
Wilt u Voedselbank Groesbeek en omstreken ook steunen? Ga dan naar
https://www.voedselbankgroesbeek.nl/
geld-doneren/. Wij danken u hartelijk
voor uw steun.

Traumaheli naar Ooij en Groesbeek
De traumahelikopter
moest vrijdagmiddag 2
juli voor een spoedmelding naar de Nassaustraat te Ooij. Daar was
een bewoner onwel
geworden, maar ter
plaatse bleek de hulp
van de trauma-arts niet
nodig te zijn. Het personeel van de ambulance had het slachtoffer
onder controle. Hij is
nog wel mee gegaan
naar het ziekenhuis. De
helikopter kon direct na de landing en
de controle in de woning weer opstijgen om door te vliegen naar de

Marterstraat in Groesbeek. Daar was
een oma met een baby gevallen.
Foto: Henk Baron

Vrijdagavond 9 juli 2021 zijn in
café/zaal ’t Fuske in Millingen aan de
Rijn de kersverse diploma’s uitgereikt
aan de cursisten, die onlangs geslaagd
zijn voor het EHBO-examen.
Door 2 externe examinators werd het
EHBO examen, inclusief reanimatie/AED, op 30 april 2021 afgenomen.
Van deze basisopleiding EHBO waren
5 (van de 8) geslaagde cursisten aanwezig bij
de uitreiking en namen het officiële
diploma van het Rode Kruis en een
bloemetje in ontvangst.
Op ieders eigen wijze bedankte elke
cursist de instructeur EHBO voor zijn
bijzondere en gedreven inzet in het
afgelopen cursusjaar, die vanwege
diverse omstandigheden waaronder de
steeds wisselende coronamaatregelen
een moeilijk cursusjaar was.
Uiteindelijk toch succesvol voor de
cursisten. De 8 geslaagde cursisten
zijn:
Luuk Bach, MarieJanne Cobussen,
Wendy Gerritse, Rutger Hertogh,

Foto: Hans Driessen
Nathalie Groenendaal, Wendy VosTissen, Herdy Hurulean en Judith
Hunnik.

Jolanda’s kunstwerk
OOIJ. Na weken van werk aan haar
kunstwerk,
was
Jolanda
Neienhuijsen uit Ooij zo trots als
een pauw dat ze woensdag 30 juni
ook haar tweede kunstwerk aan de
muur van de Polderkamer in dorpshuis “De Sprong” mocht ophangen.
Het kunstwerk bestaat schilderij
met zorgvuldig uitgeknipte plaatjes
van bloemen vlinders en andere
diersoorten. Jolanda is een van de
vaste bezoekers van de Polderkamer, waar ze aan dagbesteding
activiteiten meedoet, ook helpt ze
indien nodig evt. bij andere ondersteunende werkzaamheden.

Het Bestuur van de EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn /
Kekerdom

Meld je aan
voor Burendag

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

Column
Heel de Mens
Ik kijk naar een programma over
Psychiatrie. Het gaat over de problematiek van het (niet) opgenomen worden. Aan het woord is een jonge
vrouw die een veelheid aan klachten
heeft. Anorexia, depressief,impulsief,
extreme stemmingswisselingen, tot
aan suicidaal toe. Ze eindigt telkens
haar verhaal met tranen. Ik heb het
met haar te doen. De vrouw wacht op
opname maar de psychiatrische dienst
vindt haar te crisisgevoelig (!) Dat
gaat er bij mij niet in. Wat willen ze
dan ? Iemand die stabiel is en niets
mankeert ? Daarnaast heeft ze ook
teveel problemen. Ze moet ergens in
een
hokje
kunnen
vallen.
Bijvoorbeeld de afdeling Angst &
Depressie of afd.Trauma. Dit is geen
grap ! Ik snap de problemen van de
dienst wel. Stel je gaat naar de dokter
met vage klachten. Dan weet de arts
ook niet waar die aan moet beginnen.
Probleem te complex, gaat te lang
duren, kost teveel geld. Dat laatste is
vooral kwalijk. Psycholoog Jan
Derksen citeert in de uitzending
Hippocrates van Kos : ‘Het is niet de
ziekte die belangrijk is, maar het is de
patient die er toe doet’.Het gaat om
Heel de Mens. Ben ik mee eens. Ik
denk aan de jonge vrouw. Haar tranen.
Door merg en been, dit gaat door
merg en been...
Phil Poffé, Groesbeek.

De EHBO-vereniging Millingen aan de
Rijn / Kekerdom bedankt alle cursisten
voor het volgen van deze basisopleiding EHBO. Als u geïnteresseerd ben
in de nieuwe basisopleiding EHBO of
Reanimatie/AED, neem dan contact op
met Alex Janssen 06-10434247 of kijk
gerust eens rond op onze site:
www.ehbomillingenkekerdom.nl of op
Facebook: EHBO Millingen /
Kekerdom.

Taalcafé weer
open in
Bibliotheek
Groesbeek
Mensen die graag (beter) de
Nederlandse taal willen leren, kunnen
weer wekelijks terecht in het Taalcafé
in Bibliotheek Groesbeek. In het
Taalcafé oefenen de deelnemers in kleine groepjes met Nederlands spreken.
In het Taalcafé van de bieb is iedereen
van harte welkom om te oefenen met
Nederlands spreken. Het is leerzaam,
gezellig en ook nog eens gratis.
Vrijwilligers helpen de bezoekers in
kleine groepjes en op hun eigen niveau.
Een fijne plek om andere mensen te
ontmoeten en tegelijk nieuwe woorden
te leren. Het Taalcafé in Bibliotheek
Groesbeek is elke dinsdag geopend van
10.00 tot 12.00 uur.
Syriër Mohammad Soliman komt al
drie jaar in het Taalcafé in Groesbeek.
“In het Taalcafé leren we veel over
Nederlands eten (stroopwafels!), tradities, feestdagen, wij leren heel veel
Nederlandse woorden. Ik onthoud de
woorden beter omdat we er met elkaar
over praten. Op school leer je taal van
papier, in het Taalcafé leer je het in de
praktijk.”
Meer informatie over hulp bij taal in de
bieb is te vinden op
www.obgz.nl/taalvaardig.

Forte Welzijn vindt het belangrijk dat
inwoners met elkaar in contact komen
en met plezier in de wijk wonen. Heb
jij een leuk idee of activiteit voor jouw
buurt? Doe dan mee met Burendag op
zaterdag 25 september! Het aanmelden
van een activiteit kan tot en met 15
augustus. Er is een vergoeding van
maximaal € 400 mogelijk vanuit het
Oranjefonds. Wij helpen je graag bij de
aanvraag.
Inspiratie
Op www.burendag.nl kan je een aanvraag doen of je laten inspireren voor
ideeën voor de buurt. Er zijn veel
mogelijkheden, zoals een straatbingo,
samen de straat opfleuren, een vogelhuisje maken, samen koffie drinken en
onkruid verwijderen of het clubhuis
nog gezelliger maken door samen te
schilderen.
Hoe kan ik veilig Burendag vieren?
Ook op anderhalve meter afstand zijn
er genoeg leuke en veilige activiteiten
mogelijk. Let wel op de voorschriften
vanuit de Rijksoverheid, het RIVM.
Forte helpt
Voor hulp bij de aanpak en/of de aanvraag kun je contact opnemen met een
van de opbouwwerkers van Forte door
te mailen naar info@fortewelzijn.nl of
te bellen naar 085 040 60 66.
Meer informatie over Forte is te vinden
op www.fortewelzijn.nl.
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Activiteitenagenda voor Leuth
Vriendenkring & Kulturhus
- cultuur – educatie – sport – ontmoeting Elke maandag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.00
uur in het Kulturhus (informatie Elvira
Schreijenberg tel. 06 51373295)
- Inloop en Ontmoeting 14.00-16.00
uur in Kulturhus. Voor wie andere mensen wil ontmoeten door samen, met wat
ondersteuning, bezig te zijn.
- KBO Bingo op maandag 2 augustus
om 14.00 uur in de Vriendenkring
(info: 024 6631727)
Elke dinsdag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.00
uur in het Kulturhus (informatie Elvira
Schreijenberg tel. 06 51373295)
- Bewegen op muziek (senioren) van
15.15-16.15 uur in sportzaal/Kulturhus
(info Bert van Swelm tel. 0246631727)
Elke woensdag
- Koersbal KBO van 14.00-16.00 uur
(info: 024 6631727)
- Biljarten Senioren om 19.00 uur in
oneven weken - Vriendenkring(info:
024 6631727)
Elke donderdag
- Prikpost CWZ (trombosedienst) van
08:00-08.30 uur in het Kulturhus
- Gym Senioren 09.30-10.30 uur in de
Vriendenkring o.l.v. Rik Kremer (info:
024 6631727)
- Biljarten Senioren 13.00-17.00 uur in
Vriendenkring (info: 024 6631727)
- Vertel eens….verhalen delen met
anderen 15.00-16.00 uur in het

Poëziepad
De werkgroep Poëziepad Berg en Dal
heeft bij 9 bankjes in Berg en Dal poëzieborden geplaatst. Het verbinden van
alle bankjes met poëzie zorgt voor een
creatieve en plezierige ontmoeting tussen dorpsbewoners. U loopt de route
binnenkort toch ook? Trek uw wandelschoenen maar aan! De flyer kunt u
ook ophalen bij de VVV in Groesbeek
(adres: Dorpsplein 1a, Groesbeek),
VVV punt in Beek en downloaden via
https://www.bergendal.nl/poeziepad of
https://www.visitnijmegen.com/routes/4168930720/poeziepad-berg-endal.

Kulturhus
- Aerobic Workout o.l.v.Patricia
Winteraeken van 20.00-21.00 uur in
sportzaal/Kulturhus
(informatie
Patricia 024-6631802 of Els 0246631534)
Elke vrijdag
-Taalcafé van 10.00-12.00 uur voor
Nederlands- en anderstaligen in het
Kulturhus (info: 06 18514735)
Luierinzameling DAR: Aan de rechterkant van het Kulturhus, bij de ingang
van Partou, staat de container waarin
luiers en incontinentiemateriaal kunnen
worden gedeponeerd. Gratis zakken
daarvoor kunnen worden meegenomen
bij Partou of ingang van het Kulturhus.
Bibliotheek in Kulturhus: elke werkdag geopend tot 18.30 uur (m.u.v.
woensdagmiddag)
Er is een medewerkster aanwezig voor
informatie en advies op maandag van
10.00-12.00 uur en op donderdag van
15.00-17.00 uur. U kunt elke dag m.u.v.
woensdagmiddag terecht om boeken op
te halen of terug te brengen m.b.v. selfservicepunt of bijv. de krant te lezen.
Contact: mensen en organisaties die
gebruik willen maken van een ruimte in
een van de accommodaties kunnen bellen voor het Kulturhus/sportzaal (tel.
06-18514735)
en
voor
de
Vriendenkring (tel.024-3789351).
Er waren veel inzendingen voor het
poëziepad. Slechts negen daarvan hebben de bordjes bij de bankjes gehaald.
De andere gedichten zullen we in de
loop van dit jaar in De Rozet publiceren

Dromen
Dromen groot en groen.
Stel je voor, alle mensen,
van dromen naar doen.
Katoesjka Spronk

Ooijse Klinkertjes
In ruim dertig jaren heb ik misschien nog nooit over de “Spruitenkamp”
geschreven. Het is een prachtig kronkelend wandelweggetje tussen de Ooijse
Bandijk en Kerkdijk. Ik kom erop, omdat ik ver in het vierde kwartaal van
2020 daar iets waarnam, waar ik deze week opeens weer een actieve herinnering aan kreeg. Als je op de Spruitenkamp kuiert, dan waan je je bijna in
het buitenland. Prachtig toch dat uitzicht op bijvoorbeeld de Ooijse Graaf. Als
ik daar loop, dan denk ik nogal eens, hoe komen ze aan die naam
Spruitenkamp. Zouden daar bij het dineren veel spruitjes gegeten zijn, net
zoals beweerd wordt bij de “Ballenbuurt” of “Speklappen-buurt”? Werden
daar soms vele hectaren gebruikt voor de verbouwing van deze winterse
groente? Was het een schuilplaats voor de spruitjeskweker en
Elfstedenwinnaar Henk Angenent? Op de Spruitenkamp is best veel moois te
zien, zoals een aantal prachtige “woonboerderijvilla’s” en natuurlijk de pittoreske en aan de eisen van deze tijd aangepaste steenfabriekshuisjes.
Viskolken, zoals de grote en kleine “Koekoeks-kolk”, met hun pompenbladeren, die daar kikkerproef liggen te stralen in de zon. Vanuit de achtertuinen
van de rijtjeshuizen, zou je zomaar, zonder achter het net te vissen, een pannetje paling kunnen verschalken. Ik bedoel maar, dan woon je toch fraai.
Opmerkelijk is, dat er op die weg, als een van de weinige woonstraten van
Ooij, bij gladheid in de winterperiode wel intensief wordt gestrooid. Dat komt
waarschijnlijk, omdat ze tot de “Melkweg” behoren. Bewoners zijn daarover
natuurlijk in de wolken. Er wonen ook een aantal opmerkelijke inwoners.
Neem nou Wim H. Hij leeft daar enigszins teruggetrokken in zijn huisje.
Argeloze voorbijgangers zullen niet vermoeden, dat daar een, voor Ooijse
begrippen, weergaloze tennisser woont. Hij was indertijd een echte gravelbijter, maar kon ook in New York op “Flussing Meadows” goed uit de voeten.
Hij is ook jaren het financieel brein achter de Ooijse tennisacademie geweest
en daarbij Tennis Ooij aan een meer dan gezonde vermogenspositie geholpen. Wat dat betreft kun je denken wat je wil, hij was bepaald geen bankzitter. Een andere vermeldingswaardige naam is zeker die van Boy S. Het
gerucht gaat, dat hij over ongeveer 75 dagen met pensioen gaat. De vleesverwerker wordt dus binnenkort “Dreestrekker”. Dat wil zeker niet zeggen,
dat je hem achter de geraniums gaat terugvinden. Er wordt namelijk gefluisterd, dat hij in de medicijnen gaat. Wij zien hem dus met zijn medicamenten,
in zijn daarvoor speciaal geprepareerde “farmaciebusje” door de omgeving
scheuren. Het moet een sterk opvallend busje zijn, met daarop aan beide zijden de slogan: “Jazeker, de Apotheker”. Hij zal misschien met enige weemoed denken, aan de tijd dat hij nog beenhouwer was. Elk jaar had hij op
zijn sappige weiden een aantal beesten lopen. Ik heb er geen verstand van,
of dat nu pinken, vaarzen, kalven, ossen, koeien of stieren waren. Wel viel op,
dat er geregeld een beestje minder in de wei was terug te vinden. Zijn kleine
kudde vertolkte daarbij ongewild het verhaal van de tien kleine negertjes van
Agatha Christie. Die kwamen er ook niet zo goed vanaf. Datzelfde gebeurde
waarschijnlijk ook met de beesten van Boy S. Steeds was er opeens eentje
minder. Ik heb mij laten vertellen, dat het dan ook koeien waren van een zeer
speciaal ras, zij vielen onder de troetelnaam: “De Barbekoeien”. In het najaar
probeerde Boy S. de laatste overgebleven koe in zijn “corral” te drijven. Het
moet een zeer intelligente koe geweest zijn, want hij liet zich niet zomaar
vangen. Na enkele vergeefse pogingen lukte het koeiendrijver Boy het dier te
vangen. Omstanders stonden te klappen, want ze zagen in hem geen “Boy”
maar een zeer ervaren “Cow-Boy”.
Groetjes medeklinker.

Afscheid van Marie-Antoinette Minis in Ooij
Op dinsdag 29 juni j.l nam MarieAntoinette Minis uit Ooij afscheid van
haar werkzame leven in dorpshuis de
Sprong te Ooij. Iedereen kent haar nog
als Marie-Antoinette van Kuyk, maar
na het overlijden van haar man Harry is
ze nog niet zo lang geleden getrouwd
met Rudolf Bronsveld. De middag ter
gelegenheid van de pensionering van
Marie-Antoinette was gedeeltelijk
online te volgen/bij te wonen. Zo’n 90
collega’s, nationaal en internationaal,
hebben kunnen meegenieten. Van
Florida tot Edmonton, van Finland tot
Portugal. In de Sprong waren 60 mensen aanwezig uit alle tijdperioden van
haar werkzame leven. Natuurlijk ook
haar echtgenoot Rudolf Bronsveld, die
haar de afgelopen 12 jaar steunde in
haar internationale carrière. Uiteraard
ontbraken dankzij de versoepelingen
van de coronamaatregelen haar broer
en zussen niet. Met haar terugblik op
haar omvangrijke inspanningen binnen
en haar bijdrage aan het vak ergotherapie opende zij haar afscheid. Hoogleraar ergotherapie Maud Graff van het
Radboudumc gaf een indrukwekkend
overzicht van activiteiten van de leerstoel. Jan Troost deelde zijn levenservaringen als ervaringsdeskundige.
Hij werd met een zojuist door MarieAntoinette en Rudolf uitgevonden
hulpmiddel op het podium geholpen.
Ineke Stijnen en een voormalig student
van de HBO opleiding ergotherapie,
Lisanne Winters, deelden ervaringen
vanuit hun rol als leidinggevende,
respectievelijk student. Collega ergotherapie docenten zongen haar online
toe. Collega Renée Mulders refereerde

Jan Troost spreekt Marie-Antoinette toe bij haar afscheid
in haar lezing uit de meer dan 100 brieven uit het LIBER AMICORUM dat
werd aangeboden. De voorzitter van de
Harry van Kuyk Stichting complimenteerde Marie-Antoinette voor haar
werkzaamheden voor die Stichting. De
feestelijke middag werd door collega
Ton Satink vakkundig aaneen gepraat.
In Ooij kennen we Marie-Antoinette
Minis sedert begin 80’er jaren van de
vorige eeuw, waar zij met haar man
Harry van Kuyk, grafisch kunstenaar
neerstreek in de voormalige Hervormde kerk na een expeditie door Afrika.
Samen waren zij actief in het verenigingsleven van Ooij. Harry ontwierp
een vaandel voor de Drumfanfare van
Schutterij Eendracht dat MarieAntoinette weefde en borduurde met

Foto: Henk Baron

middeleeuwse technieken. Een 2-jarig
project. Ook vervaardigde zij voor Jan
Reijnen, erevoorzitter, een ereschild
van zilver in haar atelier, naar ontwerp
van Harry. Voor de Europese schuttersfeesten in Ooij maakte zij 30 zilveren
schildjes, zodat de Schutterij handgemaakte prijzen kon uitreiken aan de
winnaars. Harry was actief binnen de
carnavalsvereniging als buutredner en
werd zelfs Prins Carnaval. Na het jaar
dat Harry zijn Prinsenstatus neerlegde
maakte Marie-Antoinette de ‘Steek’
voor de nieuwe Prins. Ooit wilde het
stel Koningspaar worden van de
Schutterij. Dat is er nooit van gekomen.
Wel zijn zij nu beiden onderscheiden
met de Ridderorde van Oranje-Nassau.
Harry in 2007 en zij nu in 2021.

Nieuws van de Heemkunde werkgroep Heilig Landstichting

Waar bleven de gesneuvelden?
Bij het begin van ons project “Het verdwenen Kerkhofje”” namen we aan dat
alle, tijdens de gevechten om de
Waalbrug in Nijmegen gesneuvelde
Grenadier Guards , op ons kerkhofje
bij de Nebo waren begraven. In de
Engelse publicaties over de activiteiten
van de Grenadier Guards in de 2e
wereldoorlog worden weinig details
over verliezen gepubliceerd , hieruit
waren dus weinig aanvullende gegevens te vinden. De vertraging van het
project , t.g.v. Covid 19, gaf ons echter
ook extra tijd om verder te zoeken en
nog bestaande vragen op te lossen.
Er waren echter een paar gevallen
waarbij de gesneuvelden met naam
werden vermeld.
Op 19 september werd een aanval van
de Grenadier Guards met 4 tanks richting Keizer Lodewijkplein ( het huidige Keizer Trajanusplein) door de
Duitse verdedigers gestopt, de leidende tank werd in brand geschoten een
andere dusdanig beschadigd dat verder
gaan onmogelijk was. De commandant
van deze tanktroop Luitenant Moller en
2 bemanningsleden, de Guards Ellis en
Newsome, werden gedood. Ellis en
Newsome werden de volgende mor-

gen op het kerkhofje bij de Nebo begraven. Het sneuvelen van Moller werd in
de Engelse publicaties vermeld.. Hij
kwam echter niet op ons kerkhofje
terecht... Hij bleek naar het Casualty
Clearing Station in het Pensionaat
Jonkerbos te zijn gebracht, leefde hij
toen nog? In een Casualty Clearing
Station worden gewonden ontdaan van
nog op het lichaam aanwezige munitie
en daarna geselecteerd op soort en
ernst van hun verwondingen.
Een Casualty Clearing station ligt zo
mogelijk buiten bereik van de vijandelijke
artillerie.
Daarom
was
Jonkerbosch tijdens de gevechten in
Nijmegen al in operatie en volgde het
station Marienbosch pas na het einde
van de operatie Market Garden. Daarna
waren volgens Lance Corporall Blane
een hospik in het C.C.S. het weken
lang bijzonder druk. Er waren 5 operatiekamers in gebruik. “With 3 day and
3 night shifts. we did not leave the hospital building for two weeks.”
In juli is onze publicatie klaar. Hoewel
ons uitgangspunt het Grenadier Guards
Kerkhofje bij de Nebo was, worden in
deze publicatie alle bij de verovering
van de Waalbrug gesneuvelden ,Britten

Voorblad van de publicatie waarop
een tekening van Marie Therese
Bruning te zien is
en Amerikanen, genoemd.
Het boekje is te bestellen bij de
Heemkunde
werkgroep
Heilig
Landstichting. ( Fransgeertsen@planet.nl ) Prijs is vermoedelijk € 10.00.

Drieluik over bewoners van de Ooijpolder
Sinds dinsdag 6 juli bevat de bibliotheek van het Regionaal
Archief Nijmegen aan de Mariënburg een bijzonder werk:
drie digitale bestanden over de inwoners van de Ooijpolder
in de jaren 1749, 1850 en 1940. Het grootste deel ervan is
online te zien: https://regionaalarchiefnijmegen.nl/actueel/12-blog/319-drieluik-over-bewoners-van-de-ooijpolder
Acht jaar geleden kreeg Cea van Dillen-Jansen als cadeautje
het boek ‘Kadastrale atlas Gelderland 1832: Ooy en Leuth’.
Het lezen ervan zette haar aan tot het omvangrijke project dat
ze nu heeft kunnen afsluiten. In het boek vond zij informatie
over haar voorouders. Ze sloot zich aan bij de groepsleden
van de Duffelt genealogie en dook in het regionale archief en
in het Gelders Archief op zoek naar haar eigen familiegeschiedenis. Daarbij ontdekte zij, dat haar familie diepe wortels heeft op vele verschillende plekken in de Ooijpolder.
Tijdens die zoektocht raakte zij ook steeds meer in de ban
van de ontwikkelingen die zich door de eeuwen heen in deze
polder hebben voorgedaan. Haar studie beperkte zich al snel
niet alleen meer tot haar voorouders maar zij nam uitdrukkelijk ook die andere bewoners van de Ooijpolder en hun
woningen mee in haar onderzoek.
Aan het begin van dit jaar was de klus geklaard en kon zij de
Trilogie ‘Een Kijkje achter de voordeur’ 200 jaar inwoners
Ooijpolder 1749-1850-1940 met ruim 800 pagina’s overdragen aan het Regionaal Archief Nijmegen dat haar werk daarna online heeft gezet. Het resultaat: een driedelig overzicht
van alle families die Ooij, Erlecom en Persingen – per adres
– bewoonden in 200 jaar tijd.
Per jaar/periode heeft ze een beschrijving gemaakt van de
bewoners. Haar werk is verder voorzien van tabellen uit
belangrijke bronnen, zoals doop-, trouw- en begraafboeken,

Erlecomsedam E.40 1928-1929 Familie Dekeling met rechts
wed. Marie Arnts-Dekeling en haar 5 kinderen
die door Anton Peeters, lid van de Duffelt genealogie, zijn
samengesteld . Bovendien mocht de schrijfster beschikken
over honderden foto’s uit het omvangrijke archief van Wim
Ebben.
Kortom: een schat aan informatie voor iedereen die onderzoek doet naar familiegeschiedenis in de Ooijpolder.
De eerste twee delen (1749 en 1850) én het omvangrijke
fotobestand (alleen op computer en laptop te openen) zijn in
de digitale studiezaal van het archief te vinden en voor iedereen toegankelijk. Voor het laatste deel (1940-1955) moeten
geïnteresseerden (jammer genoeg) lijfelijk de studiezaal
bezoeken. Dit laatste in verband met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (wet op de privacy).

N AT U U R

Ommetje Millingen XL
Het ommetje Millingen
XL “Grenzeloos wandelen door de Duffelt”
neemt u mee in een
route die aandacht heeft
voor de Nederlandseen Duitse bedrijvigheid
en de afhankelijkheid
van het rivierenlandschap. Bekijk historische bezienswaardigheden, geniet van de vergezichten, ontdek de
schoonheid van het cultuurlandschap vanaf
boerenlandpaden en
struin door de nieuwe
wildernis
in
de
Milingerwaard. Deze
wandeling start vanaf parkeerplaats
naast sporthal “De Duffelt” in het
Gengske en leidt u door de grensstreek.
De lengte van de wandelroute is 17,0
km. U heeft de mogelijkheid om de
route met 2,5 kilometer te verkorten. In
de flyer Ommetje Millingen staat de
route met beschrijving en foto’s van
diverse bezienswaardigheden en vergaande glorie die u onderweg tegen
komt. De wandelfolder is gratis af te
halen bij de plaatselijke horeca, B&B
’s, campings, veerdienst Kievits, Leef
en Primera. Ook kunt u de flyer vinden
op www.wandeleninbergendal.nl. De

Natuuractiviteiten bij Natuurmonumenten voor jong en oud
Activiteiten starten weer

Foto: Paul Spann
wandelfolder is tot stand gekomen met
medewerking van werkgroep Ommetje
Millingen - BIZ Millingen Centrum,
Via Natura en de gemeente Berg en
Dal. BIZ Millingen Centrum nodigt u
van harte uit om onderweg of aan het
eind van de wandelroute het centrum
van bruisend Millingen (opnieuw) te
ontdekken. Op www.millingseondernemers.nl kunt u onder het tabblad BIZ
Millingen Centrum meer informatie
terugvinden over waar de vereniging
zich op gebied van leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit zich voor
Millingen sterk maakt.

Jonge ooievaar zat vast in touw
bij de Thornsche Molen
Ton Rutten uit
Leuth,
verwoed
fotograaf en dronepiloot heeft zaterdagmorgen 3 juli met
zijn drone het ooievaarsnest bij de
Thornsche Molen
bekeken. Toen hij
het filmpje nader
bekeek, zag hij dat
een van de vier
jonge
ooievaars
steeds op dezelfde
plek
bleef
liggen/zitten. Ook
zag hij dat deze
jonge ooievaar met
een poot vast zat in een stuk touw, dat
door de ouders naar het nest was
gesleept en daar gebruikt was als nestmateriaal. Hij besloot een reddingsactie
op touw te zetten en schakelde Zeger
Stappershoef in met zijn hoogwerker,
alsmede zijn schoonzoon Robbie
Wijers.
Beiden waren bereid om te helpen en
met Robbie in het bakje werd de jonge
ooievaar ” bevrijd”. Maar daar bleek
ook, dat de poot van het jonge dier
inmiddels al afgestorven was. Daarom
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Robbie Wijers knipt de jonge ooievaar
los
Foto: Ton Rutten
werd de dierenambulance Nijmegen
gebeld, die snel ter plaatse kwamen. Zij
hebben de zorg over de jonge ooievaar
overgenomen en meegenomen naar een
dierenarts in Nijmegen. Helaas was
redding niet meer mogelijk en heeft
men de ooievaar laten inslapen. In elk
geval hulde voor de drie “redders”,
Ton, Zeger en Robbie.

Natuurwandeling LBG
Zondag 5 september
o r g a n i s e e r t
Landschapsbeheer
Groesbeek (LBG) haar
eerste natuurwandeling
van dit jaar. We starten
om 14.00 uur bij de
familie Poelen op Het
Balkon van Groesbeek
gelegen
aan
de
Derdebaan
12
te
Groesbeek, voor een
twee uur durende
natuurwandeling door
de bossen van het
De 'Bovve Hel' in het Nederrijk
Foto:Peter Pouwels
Nederrijk.
Vanwege
Covid-19
vindt de wandeling ‘onder beperkende diende tot 1956 als drinkwater voor
voorwaarden’ plaats en meelopen is op mens en dier.
eigen
verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn er in dit gebied nog verAanmelden is verplicht, maar dan mag schillende oude paden met historische
je wel gratis mee met een enthousiaste namen als Waldgraaf, Voerendaol, de
en deskundige natuurgids van LBG.
Hooge Klaef, het Bonnestaekebuske,
de Dinne van Gistere.
Deze middag zullen we extra aandacht Bij goed weer hebben we een prachtig
besteden aan de natuur en cultuur. uitzicht op de Duitse stuwwal waar we
Maar ook de historie van dit voormali- aan de ene kant Kleef en de andere kant
ge landgoed, dat ooit eigendom was het kerkje van Hoog Elten kunnen zien
van de familie Jurgens, zal uitgebreid liggen. Als het helder is zie je zelfs de
aan bod komen. In Jurgens’ tijd was het brug bij Emmerik.
landgoed 425 ha groot en er hoorden
toentertijd 10 pachtboerderijen bij. In Aanmelding voor deze wandeling per
het bos liggen nog oude wegen die naar mail bij Peter Pouwels:
eeuwenoude, watervoerende sprengen p.pouwels@t-mobilethuis.nl
lopen waar poelen ontstonden met his- of Paul Leenders:
torische namen als Varkensput en pleenders33@gmail.com
Beukenput. Het water in deze poelen Voor meer informatie: 06 57390742

De boswachters van
Natuurmonumenten
mogen weer excursies
geven. Daarom is er
een activiteitenprogramma gemaakt met
activiteiten voor jong
en oud, met en zonder
gids. Zo kan je zelf
kiezen wat het beste
bij jou past. Van concerten tot stiltewandelingen en van kindertheater tot reeëntochten, voor ieder is er
wat wils.

Foto: Martin van Lokvan (Natuurmonumenten)

Op pad met de boswachter
Vanaf 10 juli zijn er weer excursies en
andere activiteiten in de natuurgebieden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk
om op 31 juli een bosbad te nemen of
op 25 juli het Tante Thee Theater te
bezoeken met de voorstelling ”Een
kleine mol die wil weten wie er op zijn
kop heeft gepoept". Geregeld kun je
met de boswachter op stap over
Landgoed Mookerheide en tegen het
einde van de zomer kun je mee met de
schaapsherder.
Speurtochten
Er is ook een onbegeleide tocht die je
elke dag kan doen. Bij “De Tuin”, de
horeca op Landgoed Mookerheide, is
een speurtocht te koop. Kinderen vanaf
6 jaar leren alles over het landgoed en
het landschap van de Mookerheide.
Aan het einde van de tocht krijgen ze
een schatkist mee naar huis. De speurtocht is van dinsdag tot en met zondag
bij “De Tuin – tussen 10.00 en 16.00
uur – verkrijgbaar.
Als de boswachter met de promotiewagen in Heumensoord staat, wordt er
ook een speurtocht door de boswachter
uitgezet. Deze is zelfstandig met het
gezin te lopen.
Ontmoet de boswachter
De boswachters van Natuurmonumenten gaan met onze promotiewagen op
pad in het Rijk van Nijmegen. De boswachter heet je welkom in de gebieden,
geeft informatie en je kunt er natuurlijk
terecht met al je vragen. Voor kinderen
hebben we een leuke grondpuzzel en er
is een voelkist waarin van alles te ontdekken valt. De boswachter is afwisselend aanwezig in Heumensoord,
Landgoed Mookerheide, Sint-Jansberg
en Mookerheide tussen 13.00 en 16.00
uur.

Voor het gehele programma, informatie
of reserveren en voor data / locaties
kun je terecht op natuurmonumenten.nl/rijk-van-nijmegen en dan doorklikken naar agenda.

Natuurconcerten
in de Ooijpolder
Op woensdagavond 28 juli vinden in de
Ooijpolder twee bijzondere natuurconcerten plaats. Panfluitist Matthijs
Koene en harmoniumspeler Dirk
Luijmes bundelen hun krachten in een
programma met muziek die op de een
of andere manier door de natuur is
geïnspireerd. Tussen de bomen, veldbloemen en braamstruiken speelt het
virtuoze duo muziek van onder anderen
Camille Saint-Saëns en Robert
Schumann. In de vrije natuur laten ze
op hun niet-alledaagse blaasinstrumenten vogels zingen, verklanken ze pastorale taferelen en laten ze wolkengedichten horen. De concerten beginnen
om 19.00 uur en 20.30 uur. De toegang
is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt
op prijs gesteld. Het aantal plaatsen is
vanwege het intieme karakter van de
voorstelling beperkt. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar
dirkluijmes@hotmail.com, waarna u de
precieze locatie krijgt te horen.

Natuurplaatjes bij de Bisonbaai
Alles kleurt geel bij de Bisonbaai, langs de Erlecomsedam in Ooij. En de koniks
lessen de dorst.
Foto’s: Henk Baron
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ANNEKE
door Rein van Vorstenbos
Met een korte vinnige duw doofde
Anton zijn sigaret. De ober was intussen gekomen en zette een vers glas
bier voor ‘m neer. Anneke kreeg nog
een bronwatertje en Mary en Syl ieder
een Sancerre. Anton opende de conversatie door een toast uit te brengen op
de samenwerking tussen zijn nieuwe
huurders, Roy en Anneke, en hemzelf.
“Hopelijk gaan jullie ’t naar de zin
hebben in Berg en Dal. Het huis staat
op een mooie plek, je zit er midden in
de natuur en vlakbij Nijmegen, wat wil
je nog meer!” sprak hij bemoedigend.
Annekes ogen glinsterden bij die
woorden en ze beantwoordde de toast
met haar glas Spa, terwijl Anton een
nieuwe sigaret opstak. Bij het opdiepen van het rokertje uit zijn broekzak
glom de ouderdom hem op de kruin.
De zon scheen onbarmhartig, het was
de eerste zomerse dag van het jaar.
Anneke ontwaarde een klein gangetje
in de menigte en zag haar kans schoon
even van het toilet gebruik te maken.
Als zwangere vrouw moet je nu eenmaal vaker, niets aan te doen. Terwijl
ze even later terugliep via de tapkast,
dacht ze ineens: kom, doe eens gek en
bestelde spontaan een fles champagne.
Nadat ze had afgerekend, baande ze
zich vastberaden een weg terug naar
het tafeltje waar de rest zat. “Ik heb
iets lekkers besteld, want we hebben
wat te vieren, enfin, je zal ’t zo dadelijk wel zien. Echt jammer dat Roy er
nu niet bij kan zijn.” stelde ze spijtig
vast, “hij heeft een familiefeest, kon ie
echt niet omheen.”
En toen ze de ober, met enerzijds een
keurig schort voor en anderzijds een
vale, gescheurde spijkerbroek eronder,
in de verte met het blad champagne
zag aankomen, riep ze iets te luid:
“Tata, daar komen de bubbels! Echte
Franse bubbels! Want Roy en ik hebben wat te vieren, dus wij trakteren.
Want we gaan naar Berg en Dal verhuizen. Op het nieuwe huis!”
“Kijk jij maar uit met dit soort uitgaves!” antwoordde Mary. “Jullie moeten voortaan op de kleintjes letten.
Echte champagne, toe maar! Dat had
toch allemaal niet gehoeven.”
“Kom op, Mary, beter positiever,
graag! We hebben feest vandaag.”
bracht Sylvia er tegenin. En terwijl ze
verlekkerd naar de champagne keek,
vervolgde ze: “Ik vind ’t juist hartstikke leuk dat we een toast uitbrengen op
hun nieuwe huis. Vooruit, maak de glazen maar vol!”
En terwijl Anneke een toast uitbracht,
met mix van één deel champagne en
vijf delen Spa, bedankte ze Anton nogmaals uitgebreid voor het feit dat ze de
kans had gekregen van hem een huis
aan de doorgaande weg tussen
Nijmegen en de Duitse grens te huren.
“Geen dank.” antwoordde Anton.
“Maar besef wel, Anneke, dat we het
hier over een kluspand hebben, waarin
tot voor kort een oude dame woonde.
Dus je begrijpt, dat wordt nog het
nodige klop- en breekwerk. Maar dat
neem ik voor mijn rekening.
Binnenkort laat ik er wel een aannemer naar kijken en die stelt dan een
stappenplan op. Ga er dan ook maar
vanuit dat het nog wel even duurt voordat jullie erin kunnen trekken. Eerst
aan de slag!”
Anneke knikte, haar dag kon niet meer
stuk. In de verte glinsterde de Waal in
de avondzon.
Helaas werd dit sprookje al de hele
middag ontsierd door het gedrag van
een stel volkse drinkebroers aan een
tafeltje iets verderop. Urenlang hadden
ze iedereen op hoor afstand al gekastijd met hun ordinaire gebral en het te
pas en te onpas boeren laten, maar nu
was kennelijk het moment aangebroken de overige terrasbezoekers te trakteren op wat zwaarder geschut. Op
gegeven moment liet de grootste branieschopper, een dikzak met pakweg
zeven pils en twee broodjes shoarma
achter de kiezen, dan ook ongegeneerd
een keiharde scheet. En terwijl hij
triomfantelijk om zich heen kijkend de
reacties peilde, riep hij luidkeels uit:
“Zo, die heb ik eruit gezet, die had de
huur niet betaald!” Nog geen drie tellen later klonk er opnieuw een luide
knal. Die was echter van een geheel
andere orde. In de verte kwam onweer
opzetten.
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Schoonmaakbeurt Heilig
Hartbeeld in Millingen
Woensdag 30 juni is door vrijwilligers
het Heilig Hartbeeld in het centrum van
Millingen met een hogedrukspuit
gereinigd. Dit was al een paar jaar niet
meer gebeurd en het was daarom hoog
nodig.
Hoewel niet al het vuil 100% verwij-

derd kon worden, ziet het beeld er toch
weer stralend uit. Voor het meer op
detail schoonmaken met behulp van
staalwol wordt nog gezocht naar een of
meerdere vrijwilligers. Die kunnen
zich melden bij Pastoor Rudo Franken.
Voor koffie en gebak wordt gezorgd.

BD1 videoreportage over het ‘oude’ kerkhof
MILLINGEN. Het "oude" Millingse
kerkhof was jaren geleden behoorlijk
achterop geraakt qua onderhoud. De
eerste groep Grijze Tornado's werd
kleiner door ouderdom en overlijdens.
Voormalig pastoor Eric Smits heeft
zich er, in zijn laatste jaar dat hij in
Millingen pastoor was, sterk voor
gemaakt om weer een nieuwe groep
vrijwilligers aan het kerkhof te binden
en daar regelmatig onderhoudswerk te
verrichten.
Millingenaar Toon Janssen heeft een
groep van zo'n 10 vrijwilligers om zich
heen verzameld, die elke woensdagochtend van 8.30 uur tot 10.00 uur het
kerkhof een onderhoudsbeurt geven,
vooral op het gebied van onkruid verwijderen.
BD1 heeft een videoreportage gemaakt
(https://www.youtube.com/c/BD1medi
abedrijf/videos) waarin een impressie

van de werkzaamheden en een gesprek
met Toon Janssen. Wilt u zich als vrijwilliger aansluiten bij de groep, neemt
u dan contact op met Toon Janssen, hij

is elke woensdagochtend tussen 8.30
en 10.00 uur op het “oude” kerkhof.
Foto: Tonnie Hol (BD1 Media)

De stier in de strijd tegen alcoholisme
Foto: Tonnie Hol (BD1 Media)

Kerk Beek vergroent
Binnenkort kan men aan de slag met een grasmaaier op de Beekse kerktrappen, of
misschien kan de nieuwe eigenaar even gaan wieden.
Foto: Henk Baron

gebeurtenissen los van hun oorsprong en vat de beelden in
tekst om de wereld te laten zien wat zich achter onze deuren
afspeelt.
Mascha’s missie is bewustwording omtrent deze maatschappelijke thema’s die nog altijd omhuld zijn met schaamte,
opdat betere acceptatie en daardoor betere hulpverlening
mogelijk is.

Hoe kunnen huiselijk geweld en alcoholisme (zeker in
deze coronatijd) eruitzien?
De stier
De onlangs verschenen roman De stier van Mascha
Gesthuizen geeft je een inkijk in een leven op het platteland,
zoals bijvoorbeeld in de Ooijpolder en Millingen aan de
Rijn. Liefde, pijn, alcohol en vriendschap zijn thema’s uit het
echte leven die je terugvindt in dit boek.

Mascha Gesthuizen: ‘Als huisarts zag ik veel leed als gevolg
van alcoholisme. De eerste stap naar hulp vragen, wordt
gezet in de thuissfeer en begint met bewustwording. Daar wil
ik graag een steentje aan bijdragen.’

‘Het verhaal trekt dan ook als een film aan je voorbij’
Ware aard
Lees en herken de verschijningsvorm van alcoholisme. Als je
niet weet dat het bestaat of in welke gedaante hij rondwaart,
zie je het niet. Gebrek aan besef, schaamte, angst: er zijn veel
redenen voor een alcoholist om geen hulp in te schakelen. De
mensen die hem omringen zijn vaak ook niet in staat in te
grijpen, omdat ze al lang deel uitmaken van het systeem
waarin het alcoholisme gewoon kan bestaan.

De stier is onder andere verkrijgbaar bij de Primera in
Millingen aan de Rijn en in Beek Ubbergen, bij Bruna in
Arnhem Kronenburg en bij Dekker van de Vegt in Nijmegen.
Haar eerste roman is Halverwege het einde (2018) en heeft
als thema psychiatrische problematiek onder artsen.
Meer informatie
Voor meer informatie, neem contact op met Mascha
Gesthuizen
(tel.
06-18790003,
e-mail:
mwgesthuizen@gmail.com) of met uitgever Marcel
Roozeboom (tel. 06-10378113, e-mail: marcel@futurouitgevers.nl).

Over de auteur
De stier is de tweede roman van Mascha Gesthuizen (1969).
Zij werkte tot 2014 als huisarts in de Achterhoek. Onbewust
verzamelde ze in haar hoofd situaties en voorvallen die erom
schreeuwden verteld te worden. Als schrijver weekt ze deze
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen:
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Gelegenheid voor
Contactpersoon
gebed en kaarsje:
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Leuth Mariakapel elke
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
dag 9.00-17.00 uur
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Beek Mariakapel Grote
Bartholomaeus elke dag
Misintenties (€11,-)
9.30-17.30 uur
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Beek kapel kerkhof elke
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
dag
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Millingen dagkapel elke
dag 9.00-17.00 uur
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
Millingen Fatimakapel,
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum) Schoolstraat 4, elke dag
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316

Informatiebord in pastorietuin
Op dit bord vindt u informatie over
Fatima en de kapel, maar ook over St.Jan de Deo, Julie Postel en het
Gasthuis. Een stukje historie voor de
toerist, maar natuurlijk voor iedereen.
Posters, folders, beeldjes, prentjes,
rozenkransen enz. zijn beschikbaar;
ook voor een vrije gift kunt u er een
(noveen)kaars aansteken in de kapel of
mee naar huis nemen.

Rondleiding kerk Millingen
Vanaf dinsdag 13 juli tot en met 24
augustus is de kerk van Millingen elke
dinsdag open van 10.00-12.00 en van
14.00 -16.00 uur. Cas Blom is aanwezig en kan desgewenst zelfs een rondleiding verzorgen. U kunt ook zelf
gewoon eens rondkijken, eventueel aan
de hand van een folder. Uiteraard bent
u welkom voor een gebed en het opsteken van een kaars. Een rondleiding kan
ook al van tevoren bij Cas worden aangevraagd via 06-31952674.
Parochiefeest 15 augustus in Ooij
Vorig jaar was het al de bedoeling dat
het parochiefeest van Maria ten hemelopneming in Ooij zou worden gevierd.
Vanwege corona hebben we een heel
bescheiden feest gevierd in Millingen.
Nu er weer meer mogelijk is, houden
we het parochiefeest graag in Ooij. Het
zou leuk zijn om vanuit de vier andere
dorpen per fiets of zelfs te voet en
natuurlijk ook met de auto naar Ooij te

gaan. Met elkaar kunnen we er iets
moois van maken en een onvergetelijke
dag beleven.
10.30 uur eucharistieviering in kerk
van Ooij met samenzang en koorzang
van koorleden uit de vijf dorpen onder
leiding van Lianne van der Burgt.
Voor de kinderen is er een kindernevendienst tijdens het eerste gedeelte.
11.45-13.00 uur De Sprong is open
voor eten en drinken met elkaar
13.15 uur gezamenlijke afsluiting in de
kerk. 13.30 uur eenieder kan weer huiswaarts gaan
Aanmelding voor eucharistieviering en
vervolg -uiterlijk tot en met 12 augustus- graag via contactpersoon van dorp:
Millingen: 06-40589700; Ooij: 0246632271; Kekerdom: 0481-432167
Leuth: 06-53182610; Beek: 0650848704
De eucharistieviering is rechtstreeks
online te volgen via BD1.
Dagbedevaart naar Banneux
Op zondag 17 oktober 2021 wordt bij
voldoende deelname een bedevaart
georganiseerd naar Banneux. Kosten
reis incl. koffie en diner in Banneux
zijn 60 euro p.p. Voorlopige planning:
vertrek Ooij 6.30 uur, Rozenhof
Nijmegen: 6.50 uur, Marktplein
Groesbeek: 7.00 uur, Kerkplein
Malden: 7.15 uur, aankomst Banneux
koffiedrinken,
Eucharistieviering:
11.30 uur, Diner aansluitend,
Ziekenzegening.
Aanmelden kan via Andre (Kringloop
Groesbeek): 06-11199935, kringloopgbk@hotmail.nl. Betaling graag
via
overschrijving
NL83RABO0336685173
tnv
A
Brouwer ovv bedevaart, naam, adres en
telefoonnr.
Bij voldoende deelname vanuit onze
parochie gaat ook pastoor Rudo
Franken mee. Indien de bedevaart niet
kan plaatsvinden, bv vanwege corona,
wordt het inschrijfgeld op uw rekening
teruggestort.
Parochieblad ontvangen
Half juli komt ons nieuwe fullcolour
parochieblad weer uit. Wilt u het
parochieblad ontvangen, bij u in de
brievenbus en/of digitaal en hebt u dit
nog niet doorgegeven, dan kunt u dit
graag doorgeven: Schoolstraat 21, 6579
AN
Kekerdom
of
m.g.b.oosterwijk@gmail.com
H. missen en misintenties
Dinsdag 13 juli – zaterdag 17 juli vervallen de door-de-weekse Missen
Woensdag 14 juli 09.00 uur woorddienst kl. Bartholomeus: Ex.3,1-6.9-12,
ps.103,1-4.6-7, Mt.11,25-27.
Donderdag 15 juli 9.30-18.00 uur aanbidding van het Allerheiligste.
Zaterdag 17 juli 17.00 uur H. Mis Beek
(orgel en voorzang) – 16e zondag door

het jaar B: Jer.23,1-6, ps.23,1-6,
Ef.2,13-18, Mc.6,30-34.
Thea en Bert van der Heide, Henny
Pijnenburg
Zaterdag 17 juli 19.00 uur H. Mis Ooij
(orgel en voorzang) (zie boven)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Piet
en Marie Kroes-Cornelissen, Jan Schel,
Jo Delsing Jaargetijde.
Zondag 18 juli 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel en voorzang) (zie
boven)
Dinsdag 20 juli 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Ex.14,21-15,1,
Ex.15,8-10.12-17, Mt.12,46-50.
Woensdag 21 juli 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus: Ex.16,1-5.915, ps.78,18-19.23-28, Mt.13,1-9.
Donderdag 22 juli 09.00 uur H. Mis
Millingen – gedachtenis H. Maria
Magdalena; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Hoogl.3,1-4a of 2Kor.5,1417, ps.63,2-6.8-9, Joh.20,1-11.
Vrijdag 23 juli 09.00 uur H. Mis
Millingen – Feest H. Birgitta; Gal.2,1920, ps.34,2-11, Joh.15,1-8.
Zaterdag 24 juli 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Ex.24,3-8, ps.50,1-2.5-6.14-15,
Mt 13,24-30.
Zaterdag 24 juli 19.00 uur H. Mis Ooij
(orgel en voorzang) – 17e zondag door
het jaar B: 2Kon.4,42-44, ps.145,1011.15-18, Ef.4,1-6, Joh.6,1-15.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Wiel
en Gerda Vink-Groothuizen.
Zondag 25 juli 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel en voorzang) (zie
boven)
Fred van Eck.
Dinsdag 27 juli 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Ex.33,7-11a; 34,5b9.28, ps.103,6-13, Mt.13,36-43.

Overleden:
Jan
van
Haaren,
58
jaar,
Millingen/Kekerdom. Tijdens de uitvaart op maandag 5 juli in de kerk van
Millingen hebben wij afscheid van hem
genomen, waarna crematie in
Nijmegen-Staddijk.
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Opgave voor Vormsel Cosmas en
Damianusparochie Groesbeek
In september van het nieuwe schooljaar
gaan we weer beginnen met de voorbereiding op het Vormsel. De
Vormselviering zal in november zijn.
Degenen die geen persoonlijke uitnodi-

ging hebben ontvangen kunnen zich
vóór vrijdag 23 juli opgeven bij pastor
Joke Huisintveld:
jokehuisintveld@protonmail.com .
Je bent van harte welkom!

Muziek en Kunst in de
Protestantse Kerk Groesbeek
Kom luisteren naar live
muziek
in
de
Protestantse Kerk in
Groesbeek. Een afwisselend programma door
Groesbeekse artiesten:
oude muziek door het
blokfluitensemble
Musica Agatha, klassieke muziek door de strijkers
van
het
Molenbergkwartet,
piano door Lisette
Cillessen en dwarsfluit
door Arianne Veenstra.
Verder exposeert in de
maand
juli
de
Groesbeekse kunstenares Ingrid
Giesbers. Haar stijl van schilderen is
abstract met soms een knipoog naar
de werkelijkheid. De schilderijen
zijn kleurrijk en vrolijk. Voor meer
informatie:
kijk
op
www.KrachtiginKunst.nl .
Net als in voorgaande jaren stelt de
Protestantse gemeente in Groesbeek
haar historische gebouw in de zomermaanden weer open voor het publiek.
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. Zo zijn er
diverse panelen te bewonderen over de

Own Way, door Ingrid Giesbers
geschiedenis van de kerk. Of bezoek
het prachtig onderhouden kerkhof 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 –
meestal levende- muziek. Op 16 juli
speelt de pianiste Lisette Cillessen.
Ten overvloede: bij de kerkopenstelling
gelden ook hygiëneregels als handen
ontsmetten en afstand houden.
De komende weken wordt steeds een
vraag gesteld. Het antwoord kunt u tijdens een rondleiding te horen krijgen.
Vraag van de week: Wat is een piscine?

Nieuwsberichten van parochie te Groesbeek
Ouderavonden en nieuwe vrijwilligers
De ouderavonden voor de Eerste
Heilige Communie en het
Vormsel zijn geweest. De evaluaties waren erg positief. Een
aantal ouders hebben zich bij
pastor Joke Huisintveld opgegeven om een keer een dag te klussen voor de parochie, of te helpen bij een eenmalige kinderactiviteit.
Communie en dan?
Voor de kinderen die de Eerste
Heilige Communie hebben
gedaan worden activiteiten
bedacht om er voor te zorgen dat
er niet een te lange periode tussen de Heilige Communie en het
Vormsel zit. We willen bijvoorbeeld de bijbelknutselclub weer
in het leven roepen en kindernevendiensten organiseren.
Vormsel en dan?
De vormelingen van dit jaar willen graag ondersteunen bij allerlei activiteiten! We hebben nu

twee assistenten voor de gezinsvieringen, oppassers bij een kindercrèche, ondersteuners bij de
bijeenkomsten voor de voorbereiding op de Eerste Heilige
Communie. Ook willen ze meehelpen bij een jongerenviering
en meedenken over hoe onze
parochie het keurmerk ‘Groene
Kerk’ kan verkrijgen.
Afscheid van liturgie-assistente Gerda van Dreumel
Op zondag 4 juli is in
Breedeweg afscheid genomen
van liturgie-assistente Gerda van
Dreumel (foto). Tijdens de
eucharistieviering sprak pastor
Kees Bruin lovende woorden
over de inzet van Gerda: begeleiden van communicanten en vormelingen,
avondwakegroep,
enzovoort. Een taak die ze nog
een tijdje wil voortzetten, is het
schoonmaken van de kerk. Dat is
erg fijn! Na de viering sprak pastor Peter Pot een kort dankwoordje namens het pastoraal
team.

Liturgie-assistente Gerda van Dreumel en
echtgenoot

Kerkberichten van de Protestantse Gemeente Groesbeek
De kerk is weer open en we mogen weer (zacht) zingen,
maar de regel van anderhalve meter afstand houden van
elkaar blijft nog wel van kracht.

Vieringen:
Zondag 18 juli, aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. R. Benjamins uit Beuningen
De diaconiecollecte is bestemd voor JOP, Jong Protestant:
de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk.
Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv Diaconie
Prot. Gemeente Groesbeek. JOP

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

Zondag 25 juli, aanvang 10.00 uur
Voorganger is ds. D. Blom uit Cuijk.
De diaconiecollecte is ook deze zondag bestemd voor JOP,
Jong Protestant, voor info: zie viering 18 juli.
Na de dienst is er koffie- en theedrinken.
De vieringen zijn ook online mee te vieren:
Ga naar de website www.pkn-groesbeek.nl en klik op
"Diensten" en daaronder "Deze maand" U ziet daar de
link
Foto: Jannie
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Nieuws uit Nijmegen
Na ruim een jaar weer een super gezellig weerzien
van alle Rode Marikens bij Mr. Panda
Dit werd gevierd met ‘n glaasje bubbels natuurlijk en gezellig samen lunchen. Het afgelopen jaar hebben we ‘de
verbinding’ weten vast te houden door
maandelijks ‘Online Marikenbabbels’
te houden met zogeheten Beeldbellen.

Tempelstraat 4 6611AW Overasselt
www.peetknook.nl
Alle zondagen van 1 t/m 29 augustus
Opening zondag 1 augustus 15.00 uur

Met het mondkapjestijdperk nu gelukkig achter ons, weer volop leuke activiteiten en uitstapjes in de planning
zoals; Mariken-fietstocht, dagje stappen in Den Bosch, bezoekje aan ons
eigen Valkhof museum (met gastchapter), High Tea op Kasteel Daelenbroek
Herkenbos en Landelijke Golfdag in
Heerenveen.

“Eindelijk een gezamenlijke activiteit!”
straalde Pauline Verkuijlen. Jarenlang
komen ongeveer 10 beeldend kunstenaars samen op donderdagmiddag in
De Ark van Oost om daar naar model te
tekenen.
Een vast ritueel gaat daar aan vooraf:
podium klaarzetten, matras erop,
kacheltje erbij. Daarna hoor je alleen
nog het krassen van potlood, pen of

RHS Rode Marikens van Nimwegen,
never a dull moment.
Bij de actieve en ondernemende RHS
Rode Marikens (50 plus en min) zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar voor
nieuwe bruisende dames / leden.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden
voor een gratis proeflidmaatschap via

onze website:
http://www.rodemarikensvannimwegen.nl/contact
Ook is het mogelijk om telefonisch aan
te melden. Een beller is sneller:

Vier zomervakantie met De Bastei

Zicht vanaf het dakterras

Foto: Peter Eekelder

Bezoek deze zomer het leukste familiemuseum van Gelderland! Ontdek de
geheimen van De Bastei, beleef Willem
Waalwachter's Zoektocht, laat het
kanon bulderen met Kanonnen Karel of
ontmoet de enige echte Professor
Bombasticus.
Kom jij in de zomervakantie speuren in
en rond De Bastei? Help Kanonnen
Karel bij zijn zoektocht naar buskruit,
zodat hij zijn kanon kan laten bulderen.
Grote kans dat je hem deze zomer een
keer tegen het lijf loopt! Willem
Waalwachter zoekt nog hulptroepen
voor de Stadswaard. Wie houdt er daar
een oogje in het zeil als Willem op
vakantie is? Met kleurrijke poeders en
geurige drankjes laat Professor
Bombasticus je het onmogelijke doen:
door muren lopen, met dieren praten,
dan wel de lucht in vliegen! Voor kinderen vanaf 5 jaar. Kijk op debastei.nl/zomervakantie voor alle activiteiten.
Loop langs unieke Romeinse muurresten en verken de indrukwekkende over-

blijfselen van de oorspronkelijke verdedigingstoren: een bastei uit de zestiende eeuw. Je vindt er ook bijzondere dieren en planten uit het Gelderse rivierengebied. Kom oog in oog te staan met
de mammoetschedel van Bergharen.
En durf jij op het glazen balkon te
staan?
Wat is een bastei? Wie maakte dit
gebouw waarin nu een museum huist?
In onze nieuwe tentoonstelling De
Kunst van het Verdedigen ontdek je
waarom de Nijmegenaren bijna 500
jaar geleden deze verdedigingstoren
bouwden. Een prachtige maquette van
de bastei, een interactief kanon en een
spannende virtuele reis brengen het
zestiende-eeuwse Nijmegen tot leven.
De Bastei is gevestigd aan de Waalkade
83 in Nijmegen, ingang via entreegebouw aan de Lange Baan 4, telefoon
024 - 3297070. De entree bedraagt € 9,voor volwassenen en € 6,- voor kinderen. De Bastei is dagelijks geopend van
10.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.debastei.nl.

Peukmeuk
Afgelopen zaterdag
zijn er in het centrum
van Nijmegen 11.601
sigaretten
peuken
geraapt door 15 vrijwilligers. Dit gebeurde
tijdens het landelijke
Plastic Peukmeuk evenement van het Plastic
Peuken Collectief.
Vanuit een samenwerking tussen Nijmegen
Schoon en Just CleanUp kwam dit evenement voor
Nijmegen tot stand. Vanaf 11:00 tot
14:30 uur werden er peuken geraapt op
verschillende plekken in het centrum.
Alle peuken werden verzameld op de
Korenmarkt en met een gedeelte van de
verzamelde peuken is een mooi kunstwerk gemaakt. Op 80 andere plaatsen
in Nederland werden ook peuken
geraapt. Met deze actie werd aandacht
gevraagd voor het probleem van de
grote hoeveelheid peuken die iedere
dag op straat belanden. ‘’Veel mensen
zijn zich onbewust dat sigarettenfilters

Modeltekengroep Nijmegen Oost
exposeert in Galerie Peet Knook

uit plastic bestaan en daarmee bijdraagt
aan het grote Plasticsoup probleem.
Daarnaast bevatten ze toxische stoffen
waardoor ze een zeer negatieve impact
op het milieu hebben. Ook in Nijmegen
liggen de straten bezaaid met peuken’’,
aldus de organisatoren.
Het Plastic Peuken Collectief roept de
overheid dan ook op om hier iets aan te
doen. Zo willen ze dat er over 2 jaar,
70% minder peuken op straat liggen.
Wanneer dit niet bereikt wordt zal er
een verbod op sigarettenfilters moeten
komen.

0615855844 voor vrijblijvende informatie.
Q. Fiep van Nimwegen - Fiep
Gesthuizen

Rondleiding
Goffertpark
Samen
met
stadsgids
Gijs
Hoogenboom kunt u genieten van een
rondleiding door het enige nog bestaande volkspark De Goffert (monumentaal
en voortdurend bedreigd). Centraal in
deze rondleiding staan de geschiedenis
en verhalen over bijvoorbeeld de
‘bloedkuul’, de patersweide en de theeschenkerij. Na de rondleiding is er
hopelijk gelegenheid om na te praten in
de Bibliotheek Muntweg onder het
genot van een kopje koffie/thee voor
eigen tekening.
Datum vrijdag 16 juli 14.00-16.00 uur.
Verzamelpunt Bibliotheek Muntweg.
Muntweg 207. Deelname gratis.

Lezing over
Mariënboom en
Mariënbosch
Op 18 juli om 16:00 organiseert het
Huis van de Nijmeegse geschiedenis in
deMariënburgkapel een gratis lezing
over de geschiedenis van Mariënboom
en het Mariënbosch. Klaas Bouwer,
auteur van het boek ‘Bij de boom van
Maria’, vertelt over de historie van de
eeuwenoude
buitenplaats
OudMariënboom en het naastgelegen hotelrestaurant Mariënboom. Ook het tegenovergelegen bosgebied het Mariënbosch, dat een deel was van het middeleeuwse Nederrijkswald, komt aan bod.
De geschiedenis van twee bijzondere
huizen en het bos aan de
Groesbeekseweg in Nijmegen zijn
nauw met elkaar verbonden. De voormalige buitenplaats Oud-Mariënboom
is ontstaan uit de middeleeuwse kapel
‘Mariënboomken’ van de Broerenkerk
in Nijmegen. De kapel is al lang verdwenen, maar de Mariaboom, een linde,
staat nog steeds overeind in het
Mariënbosch. Het bosterrein heeft
vanaf de middeleeuwen een boeiende
ontwikkeling doorgemaakt. In het
Mariënbosch lag in 1944-1945 een
Canadees doorgangskamp. Tien jaar
later werd het tijdens de geruchtmakende operatie Black Tulip gebruikt om
honderden Rijksduitsers uit te zetten.
Wegens de coronamaatregelen kunnen
we momenteel maximaal dertig bezoekers ontvangen. U kunt een stoel reserveren via de website van het Huis van
de Nijmeegse Geschiedenis.
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krijtje. De resultaten daarvan hangen in
de gang van Galerie Peet Knook.
De rest van de ruimte, binnen en buiten,
is gevuld met werk dat de deelnemers
in hun eigen atelier maakten.
Deelnemende kunstenaars zijn:
Agnes Kersten, Peet Knook, Mieke
Koenen, Ria Lamkamp, Christina van
Lokven, Lous Schreurs, Nick Smarius,
Pauline Verkuijlen, Ans Weijkamp.
De expositie wordt muzikaal geopend
met een optreden van
Liduin Stumpel, zang
Kate Roberts, piano

Dick van Altena opnieuw in Hortus

De man, zijn gitaar en zijn liedjes
Dick van Altena komt opnieuw naar de
Hortus voor een sfeervol solo optreden
op het (overkapte) terras van de prachtige botanische tuin.

Dick van Altena fan Johan Derksen als
geniaal wordt omschreven.

Op zondag 25 juli brengt hij in dit unieke, semi-akoestische concert naast
country repertoire ook zijn mooiste
dialectliedjes en juweeltjes uit zijn
Nederlandstalige oeuvre.

Voor o.a. zijn werk als ‘ambassadeur’
van de country muziek, hoeder van het
Betuws dialect, schrijver van ruim
1.100 liedjes en voor zijn maatschappelijke betrokkenheid is Dick van Altena
benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau.

De man, zijn gitaar en zijn liedjes blijven de essentie vormen van deze
allround singer-songwriter die door
voetbaljournalist, muziekkenner én

Aanvang: 11.00 uur en 14.00 uur,
entree € 10,00
Info / reserveren: 0481-481661
reserveringen@dickvanaltena.com

Fiets Anton Geesink tijdelijk in
Fietsmuseum Velorama
Tweewieler van een
icoon is tijdelijk
gestald in Nijmegen
Zaterdagmorgen 26
juni opende kleindochter Leonie in
Fietsmuseum
Velorama aan de
Nijmeegse Waalkade
een Minimini tentoonstelling over de
fiets van haar grootvader Anton.
Uiteraard deed zij dat
per fiets, in gezelschap van haar zoon
Anton Junior. De
fiets blijft 3 maanden
in Nijmegen staan.

Leonie en Anton voor Velorama

Feestdag Nijmegen weer Samen
Op 5, 12, en 19 september aanstaande houdt gemeente Nijmegen, als het
kan volgens de dan geldende coronamaatregelen, feestelijke open dagen
in een aantal Nijmeegse wijkcentra
onder het motto ‘Nijmegen weer
Samen’ om te vieren dat we elkaar
weer kunnen ontmoeten. De afgelopen 15 maanden waren zwaar voor
alle Nijmegenaren door het coronavirus en was er niet veel mogelijk
door de coronamaatregelen. Alle verenigingen en clubs, huurders van een
wijkcentrum vragen we nu om mee
te doen en een activiteit te presenteren aan bewoners.
Wat wens je de stad of bewoners na
corona toe?
Ook kunnen alle bewoners wensen
indienen
op
de
website
nijmegen.nl/corona of op papier in de
speciale bus die in elk wijkcentrum
staat. Het gaat om wat je iemand of de
stad toewenst na deze zware coronatijd.
Het is de bedoeling dat wensen de
stadsdichter inspireren tot het maken
van een gedicht en een kunstenaar op
ideeën brengt voor het verfraaien van
een bank in elk stadsdeel waar we
elkaar na het opheffen van de coronamaatregelen kunnen ontmoeten en die
herinnert aan het coronatijdperk. Het is
mogelijk om wensen in te dienen tot 24
augustus 2021.
Verdeling van de feestelijke open

dagen
Op 5 september zijn de volgende wijkcentra van 13.30 tot 16.30 uur open:
• Dukenburg: Dukenburg in Meijhorst
• Lindenholt: Brack en Wijkatelier
• Oost: Ark van Oost en Daalsehof
Op 12 september zijn de volgende
wijkcentra van 13.30 tot 16.30 uur
open:
• Zuid: Hatert
• Oud West: De Biezantijn
• Nieuw West: De Schalmei
Op 19 september zijn de volgende
wijkcentra van 13.30 tot 16.30 uur
open:
• Midden: ’t Hert
• Noord: De Ster
• Centrum: ‘t Oude Weeshuis
De feestelijke open dagen zijn voor
jong en oud en alle wijkbewoners zijn
welkom.
Vereniging of club
Alle Nijmeegse verenigingen of clubs
kunnen meedoen en zich presenteren
op de feestelijke open dagen ‘Nijmegen
weer Samen’. Doe als club mee en mail
wat je van plan bent voor 24 augustus
2021 naar nijmegenweersamen@nijmegen.nl
Noteer de feestelijke open dagen alvast
in de agenda en vier Nijmegen weer
Samen met buurtgenoten en met
elkaar!
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BMW M240i xDrive Cabrio
Met de voortekenen dat er een nieuwe BMW 2-serie aan zit te komen, kregen
we de gelegenheid om de nieuwste versie van de BMW M240i xDrive Cabrio
te rijden. De auto heeft ten opzichte van het in 2017 geïntroduceerde model
een opfrissing gekregen, waarbij enige details zijn vernieuwd. Gebleven is de
fraaie 340 pk sterke drieliter zescilinder motor, die normaal de achterwielen
en bij onze xDrive versie zelfs alle vier wielen aandrijft. Genot om weer eens
een compacte, maar wel krachtige, open sportwagen te rijden, die plaats biedt
aan vier personen.

Grille voorzijde met verchroomde omlijsting en 8 spijlen uitgevoerd in Cerium
Grey.
Onder de langgerekte motorkap van de
fraaie 4,43 meter lange carrosserie ligt
de zescilinder-in-lijn turbomotor languit voorin. De 3,0-liter M Performance
TwinPower Turbo benzinemotor staat
in verbinding met een 8-trapsautomaat,
die verbluffend snel schakelt. Het
maximale koppel is maar liefst 500 Nm
over het gehele toerentalbereik tussen
de 1520 en 4500 toeren per minuut. Dat
merkt men! Veel souplesse en er is
altijd voldoende koppel en kracht
beschikbaar. In 4,6 seconden sprint de
vierwielaangedreven cabrio vanuit stilstand naar de 100 km/uur. De topsnelheid is begrensd op de 250 km/uur. De
degelijk gebouwde carrosserie geeft
geen krimp.

Vierwielaandrijving met achterwielen primair
Met flippers achter het stuur kan men
manueel (bij)schakelen en zodoende
voor het nieuwe rijden veel te hoge toerentallen bereiken. Dan merkt men hoe
snel de BMW is. Pijlsnelle tussenacceleraties zijn mogelijk. Met sportief uitlaatgeluid sprint de BMW het andere
verkeer voorbij.
Het rijgedrag kan men elektronisch
instellen van ‘Eco’, naar ‘Normaal’ tot
‘Sport’ en ‘Sport Plus’. Het brandstofverbruik loopt in diezelfde volgorde
dan ook stevig op. Bij rustig toeren in
de Eco-stand is een benzineverbruik
van 1 op 13,8 zeer goed mogelijk, maar
als men in de Sport-stand flink het gas
erop geeft, dan komt minder dan 1 op

Fiat 500e Cabrio
De kleine Fiat 500, die liefst 64 jaar geleden op 4 juli 1957 werd geïntroduceerd is momenteel de belangrijkste auto van het Fiat-concern. Het FCA-concern (Fiat, Jeep, Alfa Romeo etc) is inmiddels samengesmolten met de PSAgroep (o.a. Peugeot, Citroën en nu ook Opel) onder de nieuwe, gezamenlijke
naam Stellantis. Vlak voor de fusie introduceerde Fiat nog haar eerste volwaardige elektrische auto. Een auto, die Fiat helemaal zelfstandig heeft ontwikkeld op een eigen, gloednieuw platform. Het betreft de nieuwe Fiat 500,
een derde generatie, die ten opzichte van het in 2007 geïntroduceerde en het
nog steeds verkrijgbare model met verbrandingsmotor, in alle dimensies groter is en puur elektrisch wordt aangedreven.

Een grappig detail bij de Fiat 500e is, dat de auto na de eerste start van de dag
een stukje Italiaanse klassieke muziek speelt.
Deze Fiat is de allereerste volledig
elektrische auto uit Italië en lijkt
opnieuw een doorbraak te worden, die
het voor Fiat een verkooptopper kan
maken. De ingrediënten daarvoor zijn
een milieuvriendelijke wendbare en
snelle stadsauto met groot accupakket,
dat goed is voor een actieradius van
320 kilometer en snellaad-mogelijkheden. Dus ook voor de lange afstand
goed bruikbaar. Wij reden de Fiat 500e
cabriolet, wat een zeldzaamheid is in
EV-land. Smart biedt als enige ook een
dakloze elektrische auto aan. Een leuke
feature met een meerprijs van € 3000,, maar voor de verdere eigenschappen
van de Fiat 500e maakt het Targa-dak
weinig uit. Het is overigens wel heel
fijn om met het dak helemaal open te
rijden en dankzij een slim klepje wordt
het extra rijwindgeluid bij dakloos rijden geminimaliseerd. Het dak schuift

super simpel elektrisch bediend weg
naar achteren.
Goedkope en complete uitvoeringen
Wij reden een luxueuze ‘limited edition’ La Prima cabrio-uitvoering met
een consumenten-adviesprijs van €
38.900,-. Die laat nauwelijks wensen
onvervuld, met onder andere alle rijassistentie- en veiligheidsvoorzieningen,
mooi (kunt)lederen stoelen, fraaie wielen, draadloos Carplay.
Daarnaast komen er ook eenvoudiger
uitvoeringen met een kleiner accupakket, dat een bereik van 180 km geeft.
Daardoor zakt de basisprijs van de
Berlina naar € 24.900. In La Prima-uitvoering starten de prijzen bij € 35.900
voor de Berlina.
Volledig nieuw
De Fiat 500e oftewel de ‘Fiat New 500’

Road Test
BMW M240i xDrive Cabrio
Koets: 2-deurs cabriolet
Prijs: € 84.784,Gewicht: 1760 kg
Cil.inh.: 2998 cc
Vermogen: 340 pk
Top: 250 km/uur
Acc.0-100: 4,6 sec.
Gem. verbr.: 1 : 10,9
Lengte: 443,2 cm
Breedte: 177,4 cm
Kofferruimte: 335 liter (met open
kap 280 liter)
Aanhangergewicht: geen
10 snel in beeld.
Het intelligente vierwielaandrijvingssysteem BWM xDrive verdeelt, afhankelijk van de actuele grip, de aandrijfkrachten optimaal over de vier wielen.
Dit geeft aanzienlijk toegenomen dynamiek, tractie en wendbaarheid, die in
veeleisende situaties extra controle
over de auto geven en daarmee veiligheid verschaffen. Het vierwielaandrijvingssysteem legt de nadruk op de achterwielen en de fijne rijdynamiek van
een achterwiel-aangedreven BMW
sportauto is dus gebleven. De gewichtsverdeling van 50:50 over voor- en achteras is optimaal voor rijgenot over
bochtige weggetjes.
Doordachte sportwagen
De Variable Sport Steering geeft met de
Servotronic een direct rijgedrag met
geweldige wendbaarheid. Rechtdoor en
bij flauwe bochten zijn minder stuurbewegingen en minder krachtinspanning
nodig. Dit systeem reageert met een
variabele stuuroverbrenging op de
stuuruitslag, wat de handling bij een
sportieve rijstijl verbetert en de noodzakelijke stuurbewegingen bij inparkeren
en
afslaan
vermindert.
Stuurcorrecties zijn door deze intelligente systemen nauwelijks nodig en

Road Test
Fiat 500e La Prima Cabrio
Koets: 2-deurs cabriolet
Prijs: € 38.900,- (Cabrio vanaf €
31.600,-)
Gewicht: 1405 kg
Cil.inh.: elektrisch
Vermogen: 118 pk
Top: 150 km/uur
Acc.0-100: 9 sec.
Gem. verbr.: 149 Wh/100km)
Lengte: 363,1 cm
Breedte: 168,3 cm
Kofferruimte: 185 liter
Aanhangergewicht: geen
is een volledig nieuwe auto, die zes
centimeter langer en zes centimeter
breder is ten opzichte van de tweede
generatie, terwijl ook de wielbasis met
twee centimeter toegenomen is. De
New 500 rust op een fonkelnieuw platform, met 42-kWh lithium-ionbatterijen in de vloer die met een maximaal
vermogen van 85 kW kunnen worden
opgeladen.
In vijf minuten kan men weer 50 km
actieradius bijtanken en na 35 minuten
aan de snellader zijn de accu’s weer
voor 80 procent gevuld. Met een wallbox kan men de batterijen in zo’n 18
uur van 0 tot 100% opladen. De
easyWallbox van Fiat is trouwens nu al
voorbereid op een upgrade van 2,3 kWlaadvermogen naar 7,4 kW om op termijn de batterij in 6 uur volledig op te
laden. Vergelijkbaar met de oplaadpunten langs de straat.
Volledig opgeladen zou de Fiat 500e
Cabrio theoretisch 298 kilometer ver
kunnen rijden, maar in de praktijk
blijkt dat de actieradius 280 tot 260
kilometer te zijn. Niet ongebruikelijk,
maar verassingen van plotseling nog
minder rijbereik, zoals we bij andere
elektrische auto’s hebben meegemaakt,
hebben we bij de Fiat niet waargenomen. Bij puur stadsgebruik, waarbij de
one-pedal bediening heel fijn is,
beweert Fiat zelfs, dat de 500e zowaar
400 kilometer kan afleggen. Dat kan

zodoende rijdt de
BMW
M240i
xDrive Cabrio heerlijk ontspannend.
Weinig zichtbare
verschillen
De nieuwe BMW
M240i
xDrive
Cabrio heeft niet de
supergrote grille,
waarmee volledig
vernieuwde modellen van BMW nu in De BMW M240i xDrive Cabrio aerodynamisch geoptimalihet
straatbeeld seerde spiegelkappen zijn gelijk de lichtmetalen wielen in
komen. Een detail Ferric Grey uitgevoerd en daarmee een herkenbaar detail in
waar men de BMW het zijaanzicht.
M240i
xDrive
Cabrio aan herkennen kan, is dat de Cabrio, die vierwielaandrijving heeft,
grille aan de voorzijde met verchroom- maar wel vanuit een achterwiel aangede omlijsting 8 spijlen heeft in de kleur dreven basis. Geweldig voor de wendCerium Grey, terwijl de minder sterk baarheid bij het rijden op bergweggegemotoriseerde uitvoeringen 11 mat- tjes. Voor de stabiliteit heeft de vierzwarte spijlen in de BMW nieren heeft. wielaandrijving echt onze voorkeur,
De sportstoelen in de BMW M240i maar deze vierwiel aangedreven versie
xDrive Cabrio zitten voortreffelijk, wat kost wel ruim € 5500,- meer en daarhet rijden tot genieten maakt. De kap mee komt onze testauto op een vanafgaat, zo nodig rijdende tot 50 km/uur prijs van € 84.784,-. In de verkoopprijs
elektrisch open of dicht binnen de 20 zit een BPM tarief van liefst € 26.126,seconden. Met name van belang bij , want de uitstoot van verbrandingsgassluiten als er een regenbui aankomt. De sen van de zescilinder zijn wel schoon,
kap sluit perfect aan en is dubbel uitge- maar uiteraard meer dan bij het driecivoerd, waardoor de auto met de kap linder, anderhalve liter instapmodel, de
dicht rijdt als een coupé.
218i Cabrio, die zijn prijskaartje net
De BMW M240i xDrive Cabrio is een boven de vijftigduizend Euro heeft.
echte vierzits open sportwagen.
Achterin zit men uiteraard wat krapper
en zijn deze zitplaatsen niet bedoeld
voor de lange reis met kap open.
Langere reizen met kap open en hogere snelheid zijn een genot als het windscherm achter de bestuurders- en bijrijdersstoel is geplaatst. Dan kan in het
achtercopartiment nog extra bagage ter
aanvulling van de kofferbak, die met
open kap 335 liter bagage kan vervoeren. Met kap dicht reduceert dit tot 280 Een aanwijzing waarmee het nieuwste
model van de BMW M240i xDrive
liter bergruimte.
Cabrio te herkennen is, zijn de donkere
randen bij de achterlichtunits, wat bij
Prijzen
Wij reden de BMW M240i xDrive deze witte uitvoering fraai uitkomt.
kloppen. In de stad voelt de Fiat 500e
zich helemaal thuis.
Vlot door het verkeer
De 118 pk, die de elektromotor levert,
blijkt meer dan genoeg. Daarbij maakt
het sterke koppel van 220 Nm, dat
vanaf stilstand voorhanden is, de Fiat
500e lekker vlot. Bij het afremmen in
de ‘one pedal’ modus helpt de motor
om af te remmen. Die werkt dan als
dynamo, waardoor de remenergie de
batterij gelijk weer oplaadt.
De Fiat 500e sprint in 9 seconden vanuit stilstand naar de 100 km/u. Het
voelt sneller en vooral de tussensprints
zijn fenomenaal, omdat het sterke koppel van 220 Nm altijd aanwezig is. De
demping en vering is keurig aangepast
aan de grotere massa van de elektrisch
aangedreven auto.
Ruim interieur
De derde generatie van de Fiat 500 is
duidelijk herkenbaar als Fiat 500.
Zeker door de dichte voorkant, zoals de
eerste generatie met de motor achterin
het ook had. Wel zijn er veel opvallende zaken, zoals de portiergrepen, die
volledig zijn verzonken en enkel elektrisch bedienbaar zijn. En zo ook het
volledig ontbreken van een schakelpook tussen de voorstoelen. Vanaf nu
gaat het schakelen met knoppen, die
onder het scherm van het multimediascherm zijn te vinden. Net daarboven
vinden we een vak voor de mobiele
telefoon en waarin deze direct draadloos oplaadt.
Fiat is trots op haar oorsprong en verleden, getuige de verwijzingen naar
Turijn, die op verschillende plekken
zijn aangebracht. Daar stond de eerste
Fiat (Fabbrica Italiana Automobili
Torino ) fabriek. In het aflegvak voor
de telefoon is de skyline van Turijn
afgebeeld en in de handgrepen van de
deur aan de binnenzijde staat 'made in
Torino' met een afbeelding van de eerste generatie 500.
Het design van het dashboard knipoogt
naar de Fiat 500 uit de jaren vijftig, met
een grote, ronde klok voor de neus van
de bestuurder, die in de 500e uiteraard
een digitaal scherm is.

De Fiat 500e is leverbaar met een standaard accu (24 kWh) en standaard
elektromotor (94 pk) of met een extra
sterke accu (42 kWh) en extra sterke
elektromotor (118 pk). Wanneer wordt
gekozen voor de eerste, is de 500e zeer
scherp geprijsd (€ 24.900) en daarmee
nauwelijks duurder dan soortgelijke
auto's met benzinemotor. Toch zijn de
kosten per kilometer veel lager (75%
minder energiekosten, minimaal onderhoud, geen wegenbelasting, lage
afschrijving vanwege weinig slijtagedelen). Hiermee verlaagt Fiat de drempel
tot elektrisch rijden en juist met deze
uitvoering kan Fiat eenzelfde revolutie
teweeg brengen als met het oermodel
uit 1957.
Conclusie
De Fiat 500e is een fijn rijdende
(stads)auto. Zeker in deze luxe open
versie met fijne lederen stoelen en met
118 pk krachtige elektromotor, die is
gekoppeld aan een 42-kWh batterij.
Door het grote, constant aanwezige
koppel komt men nooit acceleratievermogen tekort. Je voelt je met de nieuwe
500 de koning(in) van stad, want de
elektrische rakker zoeft overal tussendoor en profiteert in krappe straatjes en
parkeergarages van de verrassend kleine draaicirkel.

De nieuwe Fiat 500 is een volledig
nieuwe auto, die zes centimeter langer
en zes centimeter breder is dan de
tweede generatie, terwijl ook de wielbasis met twee centimeter toegenomen
is.
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Zwischen Rhein & Maahs
Grenzland- Draisine mit tollen
Angebote für die Saison 2021
KRANENBURGKLEVE-GROESBEEK. Nachdem die
Grenzland-Draisine
aufgrund der CoronaPandemie verspätet in
die Saison 2021 gestartet ist, rollen die
Draisinen jetzt wieder
täglich über die Gleise
zwischen
Kleve,
Kranenburg
und
Groesbeek. Zurzeit dürfen Personen aus fünf
Haushalten gemeinsam
Draine fahren, wenn Insgesamt stehen 34 (kleine und große)
mehr als fünf Haushalte Draisinenfahrzeuge bereit. Martina Gellert (Kleve) und
Gerd Scholten (Geschäftsführer Grenzland-Draisine)
den Spaß zusammen freuen sich auf viele Fahrgäste von beiden Seiten der
erleben möchten, müs- Grenze.
sen diese geimpft,
genesen oder getestet sein.
dürfen sich Familien freuen, dann fahFür die Sommerferien ist täglich außer ren Kinder in Begleitung von zwei
sonntags eine zusätzliche Abfahrt um Erwachsenen von Montag bis
17 Uhr ab Kranenburg mit Rückfahrt Donnerstag sogar gratis mit!
um 19 Uhr geplant. Als besonderes Die Preise für die Hin- und Rückfahrt
Highlight gibt es am 20, August 2021 liegen weiterhin bei 12 € (Montag bis
eine Grillfahrt. Los geht’s um 17 Uhr Donnerstag) bzw. 16 € (Freitag bis
ab Kleve, bei Ankunft in Kranenburg Sonntag & Feiertage), Kinder bis 14
wird dann gegrillt und gegen 20 Uhr Jahre bezahlen die Hälfte. Die
erfolgt die gemeinsame Rückfahrt. Im Reservierung kann bequem über das
Preis von 20 € (Kinder bis 14 Jahre 12 Buchungssystem auf der Internetseite
€) sind die Draisinenfahrt sowie 2 www.grenzland-draisine.eu, unter Tel.:
Würstchen und 2 Getränke enthalten.
02826-9179900 und per Email an
Im September stehen Senioren im info@grenzland-draisine.eu getätigt
Mittelpunkt:
von
Montag
bis werden.
Donnerstag erhalten alle über 65 Jahre Weitere Infos über Draisinenspaß,
dann 50 % Ermäßigung auf die Arrangements und Angebote finden Sie
Draisinenfahrt. In den Herbstferien auf www.grenzland-draisine.eu.

Matinéekonzert im
B.C. Koekkoek-Haus
KLEVE.
Mit
Johannes
Brahms
(Hamburg 1833-1897
Wien) eröffnet das
B.C. Koekkoek-Haus
wieder seine sommerl i c h e n
Matinéekonzerte: Die
w u n d e r s a m e
Liebesgeschichte der
schönen Magelone
und des Grafen Peter
von Provence. 15
Romanzen op. 33
nach Texten von
Ludwig Tieck für Gesang, Klavier und
Rezitator*in.
In der Konzert-Atmosphäre des
Malerpalais sind der aus Litauen stammende Tomas Kildišius (Bass-Bariton)
und die aus Armenien stammende
Pianistin Ani Ter-Martirosyan zu
hören, die seit 2018 zusammen auftreten und sich unter anderem dem Lied
der Romantik gewidmet haben.
Gemeinsam erzielten Sie 2019 den
dritten Preis beim Sieghard-RometschWettbewerb für Kammermusik in
Düsseldorf, sowie 2020 einen
Sonderpreis im Finale des Lied
Concours
Groningen
in
den
Niederlanden. Der Rezitator Thomas
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Im rauchfreien Tiergarten ist Montag „Hundetag“
KLEVE. Ab Beginn der zweiten Jahreshälfte ist der
Tiergarten ein Nichtraucherzoo. Und ab Juli startet der
Tiergarten mit „Montag = Hundetag“ ein Pilotprojekt.
Tiergartenleiter Martin Polotzek erklärt die Veränderungen:
„Wir freuen uns, dass wir ein Nichtraucherzoo sind. Ab dem
1.7. ist das Rauchen bei uns nur noch in den gekennzeichneten Raucherzonen gestattet. Dies hat zum einen
Brandschutzgründe, da wir relativ viel Heu bei uns in der
Anlage haben. Aber auch der Erholungsfaktor für
Nichtraucher- insbesondere für Kinder- wird sich hierdurch
erhöhen. Hinzu kommen die Zigarettenstummel, die bisher
teils wahllos auf den Wegen herumlagen und unseren
MitarbeiterInnen zusätzliche Arbeit in der Parkreinigung
bereiteten.“ Raucherzonen gibt es zukünftig neben dem
Trampeltierstall in der Mitte des Parks, auf der Festwiese
sowie am nördlichen Ende des Tiergartens. Polotzek:
„Andere Zoos wie Köln oder Gelsenkirchen haben gute
Erfahrungen mit dem Konzept des Nichtraucherzoos
gemacht.“
Eine weitere Änderung betrifft alle HundehalterInnen, die
bisher nicht mit ihren vierbeinigen Freunden in den
Tiergarten durften. „Bisher waren Hunde bei uns im Park
nicht erlaubt. Dennoch haben wir sehr viele Anfragen von
Hundefreunden bekommen, die gerne gemeinsam mit ihrem
Vierbeiner unseren Park besuchen wollten. Daher führen wir
ab Juli montags einen Hundetag ein, sodass nun auch für
Hundehalter die Möglichkeit eines Tiergartenbesuchs besteht“, berichtet Polotzek. Ab Juli ist immer montags ein
Hund pro erwachsenen Besucher erlaubt, der während des
gesamten Besuchs an der Leine zu führen ist. Kotbeutel
gibt’s an der Kasse gratis zum Hundeticket dazu. Von
Dienstag bis Sonntag sind Hunde weiterhin nicht gestattet.
Polotzek: „Als Probephase hatten unsere MitarbeiterInnen
ihre eigenen Hunde dabei, die neugierig von unseren
Tiergartenbewohnern beschaut wurden. Wir hoffen, dass das
mit den Besucherhunden auch so gut verläuft.“
Ebenfalls eine Änderung gibt es auch bezüglich
Schafschurfest. „Aufgrund der aktuellen Coronasituation
können wir unser Schafschurfest nicht in der Weise
durchführen, wie wir es die letzten Jahre getan haben“,
erläutert stellvertretender Tiergartenleiter Dietmar
Cornelissen. „Die aktuelle Schutzverordnung erlaubt leider
noch keine solchen Festivitäten. Und obwohl die Bullenhitze
von Anfang Juni wieder vorbei ist, muss die Wolle unserer
Schafe trotzdem ab. Daher können alle BesucherInnen, die
uns am 4. Juli besuchen, während ihres Tiergartenbesuchs
sehen, wie unsere Schafe geschoren werden und was für eine
logistische Herausforderung bei so vielen Schafen steckt.“
Der Tiergarten Kleve ist täglich zwischen 9 und 18 Uhr geöf-

Änderungen ab Juli: Der Tiergarten ist rauchfrei, und
Montag = Hundetag.
fnet. Eine Online-Reservierung ist nicht mehr erforderlich.
Die Maskenpflicht wurde weiter gelockert: Gäste müssen
nur noch in der Warteschlange, an der Kasse sowie auf den
Sanitäranlagen eine Maske tragen. Weitere Informationen
unter www.tiergarten-kleve.de

Veranstaltungskalender Tiergarten Kleve
2021
24.07.2021: Late-Zoo, Tiergarten bis 21 Uhr geöffnet
7.-8.8.2021: Tiergartenfest
21.8.2021: 16 Uhr, Patensommerfest (Abendführung 18-19
Uhr, Ende 19 Uhr)
22.8.2021: Klever Kinderfest (in Kooperation mit dem
Fachbereich Jugend und Familie der Stadt Kleve)
28.8.2021: Fotokurs (in Kooperation mit Astaterra)
29.8.2021: Kindertrödelmarkt
12.09.2021: Artenschutztag
31.10.2021: Halloweenfest
11.11.2021: Martinsumzug im Tiergarten
28.11.2021: 14 Uhr, Patenführung
4.-5.12.2021: Adventszoo
Infos: www.tiergarten-kleve.de

Bundestagswahl: Wahlhelfer können sich
nun auch Online melden
KRANENBURG. Am 26. September 2021 findet die
Bundestagswahl statt. Die Gemeinde Kranenburg sucht für
einige Wahlvorstände noch Wahlhelfer und Wahlhelferinnen.
Ab sofort kann man sich über die Internetseite der Gemeinde
Kranenburg auch online als Wahlhelfer/in melden. Zum
Portal für Wahlhelfer/innen der Gemeinde Kranenburg
gelangen
Sie
über
den
folgenden
Link:
https://wahlen.krzn.de/wahlhelferportal/anmeldung?id=idtc
Tomas Kildišius (Bass-Bariton) und
Pianistin Ani Ter-Martirosyan

Kirmes in Wyler im Jahre 2021

Klein untermalt mit Gedichten Tiecks.
Sonntag, 18.7.21, B.C. KoekkoekHaus, 11:30 Uhr; Eintritt nur mit
Voranmeldung:
kasse@koekkoekhaus.de (begrenzte Anzahl Sitzplätze);
Karten: 15 Euro, Ermäßigt: 6,- Euro

Kirmes
Wekelang afwachte… of het wel mag
de kermis in Wyler in al zien pracht.
Bej’t gemeindehüüs in Kronenbörg moste ze fragen
öm Kermis te vieren met Corona-Auflagen.
De schötters zien Vöörstand, die geft nie gauw op.
Met en Corona-Programm zet die Wielder op zn kop.
De mis, die get dör, en ok de Kranzniederlegung.
Onze jeugd die was gister de hele dag in Bewegung.

Radtour auf
den Spuren von
Prinz Moritz
KLEVE. Zu einer Radtour auf den
Spuren von Prinz Moritz lädt die
Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve
GmbH am Samstag, den 17. Juli 2021
um 14.30 Uhr ein. Auf der ca. 20 km
langen Tour mit Stadtführer HansHeinz Hübers werden 10 Stationen
angefahren, die historisch mit Johann
Moritz von Nassau-Siegen in
Verbindung stehen. Dazu gehören
natürlich Sehenswürdigkeiten wie zum
Beispiel das Moritzgrab, die CupidoSäule, Schloss Gnadenthal und die
Gartenanlagen an der Tiergartenstraße.
Aber auch weniger bekannte Orte werden bei der ca. 2-stündigen Tour angefahren. Voraussetzung für die
Teilnahme ist, getestet, geimpft oder
genesen zu sein. Die Teilnahmegebühr
von 6 € sollte passend bezahlt werden
und ein Mund-Nasen-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 (Tel.: 02821-84806) unbedingt
erforderlich.

54ibcabfmh9zt724&wahldatum=26.09.2021.
Selbstverständlich besteht auch weiterhin die Möglichkeit
der telefonischen Meldung unter der Rufnummer 028267914 oder der Meldung per Mail an markus.schlegel@kranenburg.de Wahlhelfer/innen erhalten am Wahltag ein
Erfrischungsgeld von 50,00 €.
Für Rückfragen steht das Wahlamt der Gemeinde
Kranenburg gerne zur Verfügung.

En neije Fooan werd gemakt en vandaag ok gezägend
Wej viere now büüte ok as et rägend.
We halden tesamen in moeilijke tied,
want Wielder viert ömmer, Corona of niet!
Die traditionelle Kutschfahrt endete an der Kirche, wo
anschließend im Freien u.a. die Schützenmesse stattfand.
WYLER. Corona sorgt ungefragt dafür, dass vieles in dieser
Zeit anders als normal ist, öfter sogar zu etwas Besonderem
wird. Das galt auch für die alternative Kirmes in Wyler, Ende
Juni. Ein begeistertes Dorf- und Schützenteam hatte sich alle
denkbare Mühe gegeben, um den Sonntag, 27. Juni zu einem
unvergesslichen Kirmessonntag zu machen. Die Wetterfee
belohnte die vielumfassenden Vorbereitungen mit einem herrlichen sonnigen Tag. Das Programm „klang wie eine Glocke
und stand wie ein Haus“, und das alles im Freien bei sommerlichen Temperaturen.
Das Königspaar Leonie Pouwels (Königin) und Tim
Püplichuisen, dank Corona im dritten Jahr, machte ihre traditionelle Kutschfahrt durchs Dorf, wonach die
Fahnenschwenker ihr artistisches Können zeigten. Nach der
Ehrung am Kriegerdenkmal fand die Schützenmesse, geleitet von Pfarrer Christoph Scholten, statt. Ein Höhepunkt
hierbei war die Einweihung der neuen Kirchenfahne des
Schützenvereins Wyler-Lagewald. Zu sehen sind der Heilige
Johannes, sowie die zwei Kirchen von Wyler. Im
Hintergrund sind auch das Wyler Meer und der Wylerberg
angedeutet. Der Gottesdienst wurde von Musik und einem
mehrstimmigen Chor wunderbar begleitet. Zum Schluss
wurden einige Jubilare des Schützenvereins für ihre Treue
und ihren Einsatz gewürdigt. Kranenburgs Bürgermeister

Brudermeister Johannes Hagemann erzählte über die
Geschichte der alten und die Zukunft der neuen Fahne.
Diese wurde von Pfarrer Christoph Scholten an diesem
Tag eingeweiht.

Ferdi Böhmer Bundestagsmitglied Stefan Rouenhoff hielten
Lobesreden. Als dann der offizielle Teil des Programms vorbei war, konnten sich alle einem gemütlichen
Dämmerschoppen widmen. So war es Wyler in der heutigen
Zeit doch vergönnt einen großen Tag zu erleben.
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Army Veterans Germany
Zaterdag 10 juli reed Duitse Army Vets
MC West Motorclub de jaarlijkse tocht
naar diverse oorlogskerkhoven hier in
de buurt. Leden van de motorclub
komen uit diverse landen, maar het zijn
vooral Duitsers uit geheel Duitsland.
Zo'n 150 leden kwamen aan in
Groesbeek op de Canadese erebegraaf-

plaats. Ze waren wat laat omdat ze ook
over veerponten moesten, het was dan
ook de dertiende tocht. Er werd een
krans gelegd en een minuut aandacht
voor de gevallenen gehouden begeleid
door doedelzak muziek. Eén lid werd
gehuldigd voor zijn werk dat hij al 15
jaar doet bij deze club.
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Teambuilding dag voor brandweer Ubbergen
BEEK. Zaterdag 3 juli kwamen de
leden van de vrijwillige brandweer
Ubbergen bij elkaar voor een
Teambuilding dag georganiseerd door
hun collega’s Johan en Mik. Door de
coronatijd was het lang geleden dat ze
met z’n allen op een dergelijke manier
bij elkaar geweest zijn. Deze dag werd
gehouden op het Wylerbergmeer in
Beek.
Twee groepen streden voor de winst
(blauw en geel) waarbij het op het laatst
wel erg fanatiek aan toe ging. Deze dag
werd afgesloten op de kazerne in Beek
waar de BBQ brandweer op hen wachtte.
Voor allen was het een zeer geslaagde
dag, zo werd op hun Facebookpagina
vermeld.

Brandweer Ubbergen (eigen foto)

Stoer fort zoekt vrijwilligers met een glimlach

Foto: Piet Spanjers

Luisterwandeling Backward
Turkey met Marco Martens
Van 17 juli tot en met 20 september kun je al wandelend, fietsend of zittend van
de luistervoorstelling Backward Turkey genieten. In deze voorstelling neemt
theatermaker Marco Martens je mee op zijn talige en muzikale zoektocht om beter
naar zijn lijf te leren luisteren. Op zaterdag 17 juli is er vanaf Bibliotheek De
Mariënburg in Nijmegen bovendien een luisterwandeling geleid door Marco, met
aan het eind een optreden van hem in het monumentale Besiendershuis aan de
Waalkade. Informatie bij Bibliotheek De Mariënburg, Bibliotheek Muntweg en
Bibliotheek Beuningen. Op deze locaties hangen posters met een QR-code. Als je
deze code scant, opent de webpagina met de luistervoorstelling en kun je meteen
of op een later moment Backward Turkey starten. Kijk voor meer informatie op de
website van de bibliotheek: www.obgz.nl/agenda.

Fort Pannerden, prachtig gelegen op
het splitsingspunt van Rijn en Waal is
150 jaar oud. Het heeft een (kleur)rijke
geschiedenis! Wij bieden bezoekers,
jong en oud zowel binnen als buiten het
fort allerlei aansprekende activiteiten!
Wij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers die de bezoekers een onvergetelijke dag willen bezorgen!
Door de versoepeling van de coronamaatregelen, de intrede van de
Museumkaart en de toenemende
bekendheid van het fort, weten steeds
meer mensen het fort te vinden.
Daarom kunnen wij extra handjes
gebruiken. De maanden juli, augustus,
september zijn we alle dagen open
behalve op maandag.
Wie zoeken we?
Mensen met een gastvrije houding, die
het leuk vinden om in een team te werken en minimaal één dagdeel per week

beschikbaar zijn voor verschillende
taken. De taken zijn zeer divers en we
vinden het leuk als mensen een brede
interesse hebben en gaan graag samen
op zoek naar de taken die bij u passen.
Informatiebijeenkomst
Om u een indruk te geven van de werkzaamheden en kennis te laten maken
met het team en het fort organiseren wij
een open informatieavond. De vrijwilligers vertellen over de verschillende
taken en laten u het fort graag aan u
zien.
Plaats:
Fort
Pannerden,
Doornenburg
Datum: woensdagavond 14 juli
Tijd: 19.00-21.00 uur

Op 14 juli rijdt de golfkar tussen 18.5019.30 uur vanaf het toegangshek bij de
Sterrenschans tot aan het fort. Om
21.00 uur wordt u weer terug gebracht.
Meer informatie?
Zie website Fort Pannerden:
www.fortpannerden.eu
Of stel uw vraag via:
info@fortpannerden.eu
Tot ziens op de 14-de!
Crew Fort Pannerden

U kunt het fort bereiken per fiets, te
voet, of met onze golfkar.
Uw auto kunt u parkeren bij de
Sterrenschans, te Doornenburg of op de
parkeerplaats aan de Pannerdenseweg.

SPORT
Open teamtoernooi SVO Tennis
OOIJ. Het open team
toernooi wordt dit
jaar georganiseerd
van donderdag 26
augustus t/m zaterdag 4 september .
Door de versoepeling
van de corona-maatregelen kunnen wij
gelukkig ook dit jaar
weer
het
Open
Teamtoernooi
van
SVO-tennis organiseren. Dit toernooi staat
zoals altijd vooral in
het teken van gezelligheid, elkaar ontmoeten en een lekker potje tennis als
voorbereiding op de najaarscompetitie.
Hierbij zullen wij ons houden aan de
KNLTB-regels met betrekking tot
corona.
Er kan worden ingeschreven met teams
van minimaal 4 personen voor heren
dubbel, dames dubbel en gemengd
dubbel in de categorieën 5/6, 6/7 en
7/8. Er wordt in poules gespeeld op
speelsterkte, maar er zullen geen finales worden gespeeld. Ieder team zal
minimaal 2x spelen. Een partij bestaat
uit 4 wedstrijden van 2 sets (ieder koppel speelt 2x).

Wij zullen ervoor zorgen dat de teams
voldoende ruimte in en om ons clubhuis hebben om de 1,5 meter tussen de
spelers te kunnen waarborgen.
Inschrijfgeld bedraagt €25,00 per team
en inschrijven kan t/m dinsdag 17
augustus 2021 via de website van SVOtennis, www.svotennis.nl.
Nog vragen, stuur ze naar:
svotennis.team@gmail.com of bel met
het secretariaat, Imke Nissen: 0652305212. Wij hebben er zin, hopelijk
jullie ook!
Inschrijven via:
https://form.jotform.com/20183297941
6362

Deelnemers Zeven voor Leven fietsen €94.777 euro
bij elkaar voor kankeronderzoek
Ruim 275 enthousiaste deelnemers stapten ruim een maand
geleden op de fiets om deel te nemen aan de tweede editie
van Zeven voor Leven, die vanwege de coronamaatregelen
anders was dan anders. Het weerhield de deelnemers er niet
van om een waanzinnig bedrag bij elkaar te fietsen voor het
eerder zien van kanker. Samen haalden deze helden €94.777
op voor Stichting Kanker Zien. Vanwege de coronamaatregelen organiseerde Stichting Zeven voor Leven dit jaar een
‘corona-proof’ Do It Yourself editie van het fietsevenement.
Normaal gesproken gaan deelnemers op een afgezet parcours de uitdaging aan om de 20 km lange ronde 7x af te leggen en daarbij 2000 hoogtemeters te overwinnen, waarbij ze
na afloop samen komen op een gezellig ingericht evenemententerrein. Dit jaar kregen alle deelnemers vooraf een drietal
routes samen met het startpakket thuisgestuurd waarna ze op
eigen gelegenheid vanaf 29 mei de fietsuitdaging aan konden
gaan. 1 Juli mocht Johan Tiesnitsch, voorzitter van Zeven
voor Leven het eindbedrag bekend maken.
€94.777 voor Stichting kanker Zien
“Het is geweldig dat we ondanks alle beperkingen zo’n hoog
bedrag hebben opgehaald voor het eerder en beter zien van
kanker” begint Tiesnitsch. “Het enthousiasme en het doorzettingsvermogen van alle deelnemers en betrokkenen is
lovenswaardig. Ik heb heel wat mensen tijdens hun fietstocht
mogen spreken en hun bijzondere, vaak persoonlijke, verhalen mogen aanhoren. Ook verzamelde langs het parcours
spontaan supporters die urenlang alle deelnemers hebben
aangemoedigd. Dan weet je toch wel dat we iets heel bijzonders neer hebben gezet met elkaar!”
Het donatiebedrag komt net als de vorige editie waarbij ruim

€163.000 werd opgehaald ten goede aan Stichting Kanker
Zien. Het doel van deze stichting: kanker in een eerder stadium kunnen diagnosticeren en tumoren gerichter kunnen
behandelen. Hierdoor wordt ook de kwaliteit van leven na
behandeling verbeterd. Zeven voor Leven streeft uiteindelijk
zelfs naar volledige preventie van deze ziekte.
Editie 2022
De volgende editie van Zeven voor Leven staat gepland op
zondag 22 mei. “Wij kijken er naar uit om dan zowel deelnemers en publiek weer tijdens een volwaardig evenement te
mogen ontvangen,” blikt Johan Tiesnitsch alvast vooruit. Wil
je meer weten over Zeven voor Leven, neem dan snel een
kijkje op.

Samen fietsen met De Treffers
GROESBEEK. Na het grote succes van
vorig jaar wordt er ook dit jaar in de
Vierdaagseweek een gezellige fietstocht vanaf sportpark Zuid georganiseerd. Dit jaar vindt de fietstocht plaats
op donderdag 22 juli. Deze dag zou
normaal gesproken in het teken staan
van ‘de Dag van Groesbeek’ van de
Nijmeegse 2021 Vierdaagse, maar dit
wandelevenement kan geen doorgang
vinden. Gelukkig kan er wel worden
gefietst!
De organisatoren hebben wederom een
aantrekkelijk 40 kilometer lange fietstocht uitgezet. Ging vorig jaar de tocht
richting Duitsland en Leuth, dit jaar
gaat de route richting Wijchen. Er
wordt gestart om 10:00 uur vanaf sportpark Zuid met koffie. De tussenstop en
lunch vindt plaats bij vv AWC in

Wijchen. Na terugkomst op Zuid kan er
onder het genot van een gezonde snack
nagepraat worden. Bij de rustplaats en
na afloop van de fietstocht kunnen er
quizvragen beantwoord worden en
degene die deze vragen het beste beantwoord ontvangt een prijs.
Iedereen kan meedoen. De kosten voor
volwassenen zijn €15 en voor kinderen
tot 16 jaar bedraagt het inschrijfgeld
€5. Hierin is inbegrepen koffie/thee bij
vertrek, drankje voor onderweg, een
lunch en bij terugkomst een gezonde
snack. De fietstocht wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Groesbeek.
Inschrijven voor de fietstocht kan via
www.detreffers.nl of via het inschrijfformulier in de kantine op sportpark
Zuid. Kijk op de site voor de gewijzigde openingstijden.

25 september: Crossen door het hart van
Nijmegen bij Stevens Stadscross
NIJMEGEN. De Stichting Zevenheuvelenloop organiseert op zaterdag 25 september de Stevens Stadscross.
Normaal vindt de Stevens Stadscross plaats in het
Stevensloopweekend in maart, maar gezien het vooruitzicht dat evenementen weer op de gebruikelijke wijze
georganiseerd mogen worden, is besloten om een Stevens
Stadscross in september op de kalender te zetten. De
Stevens Stadscross is de aftrap van het nieuwe hardloopseizoen met de NN Zevenheuvelennacht en NN
Zevenheuvelenloop als hoogtepunt op zaterdag 20 en
zondag 21 november.
Spectaculaire cross door de Nijmeegse binnenstad
De Stevens Stadscross is een bijzondere loop dwars door de
binnenstad van Nijmegen. De deelnemers starten om 20:30
uur vanaf de Stikke Hezelstraat en lopen door de Stevenskerk

en de torens in het Kronenburgerpark. Ook passages door
Brouwerij De Hemel en de ondergrondse gangen van
Museum voor natuur en cultuurhistorie De Bastei maken
deel uit van de uitdagende route. Onderweg wachten nog
meer verrassingen en aan de finish staat een DJ. Dat lopers
moe en voldaan finishen op de Grote Markt, lijkt met de vele
hoogtemeters in het parcours een zekerheid.
Limiet van 2000 deelnemers
Inschrijven voor de Stevens Stadscross kan via
www.stevensstadscross.nl. Er kunnen maximaal 2.000 deelnemers meedoen aan de cross door de Nijmeegse binnenstad.
In 2019 vond de eerste Stevens Stadscross plaats met ruim
1.500 deelnemers. Voor de editie van maart 2020 schreven
bijna 3.000 lopers in, maar vanwege de coronapandemie
ging dit evenement niet door.
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Geänderte Öffnungszeiten - Weer open!
Kranenburg:
Donsbrüggen:

Mon-Son 11.00 - 21.00 Uhr
Dien-Don 11.30 - 20.00 Uhr. Fr 11-20.30.
Sa: 11.30-20.30
So: 16.00-20.30 Uhr. Mon - Ruhetag
Buiten geen test nodig. Binnen test / vaccinatie gevraagd

NIEUW in Tivoli’s Boscafé: BOSGRILLEN
Ook zonder bezoek
aan Park Tivoli

Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de



Kom gezellig tafelgrillen
voor jong en oud!



Lekker eten met
bediening aan tafel

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Actie
Horren in vele soorten

Extra lang spelen in
de binnenspeeltuin

Heerlijke, verse
ingrediënten

Je kunt al vanaf 2 personen bij familierestaurant ‘Tivoli’s Boscafé’
komen Bosgrillen. Je kunt tafelgrillen mét, maar ook zonder bezoek
aan Park Tivoli. Dus leuk voor families en groepen, maar ook
zeker voor een gezellig avondje tafelen met de
vriendengroep of je partner.

Meer info en reserveren op

Lekker eten en spelen

www.tivolisboscafe.nl/bosgrillen

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

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.

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

Aanbiedingen geldig t/m zondag 18 juli

