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iedere 14 dagen gratis huis-aan-huis

Boeren uit Berg en Dal massaal naar gemeentehuis

Foto: Henk Baron

Overlast schennis Bizonbaai
De politie krijgt de afgelopen tijd vaker
meldingen van schennis rondom de
Bizonbaai. Bij de Bizonbaai is een
gedeelte (geoorloofd) naaktrecreatie.
Echter worden er steeds vaker wandelaars lastiggevallen. Dit bestaat uit het
confronteren van wandelaars, openlijke
masturbatie en vervelende opmerkingen.
De politie doet meerdere acties om dit
te stoppen, maar kan hier niet te veel
over uitwijden. Wel wordt er gedurende
de warme dagen vaker gesurveilleerd.
De gedane meldingen hebben wij in

onderzoek.
Mocht u in contact komen met een
schennispleger, bel dan te allen tijden
de politie. Doe dit direct zodat de politie de schennis pleger op heterdaad kan
betrappen/aanhouden. Denk hierbij aan
een goed signalement en eventueel een
foto of video.
De politie wilt dat de Bizonbaai een
fijne recreatieplek is, voor iedereen!
Pieter Koolhout & Rens Wigarda, wijkagenten polder Berg en Dal.

oplage: 25.000

Maandagavond 4 juli is een grote groep
boeren uit de hele gemeente Berg en
Dal op uitnodiging van burgemeester
Mark Slinkman naar het gemeentehuis
in Groesbeek gekomen voor een
gesprek over de stikstofcrises. Met
ruim 60 landbouwvoertuigen zorgden
ze ervoor dat het centrum van
Groesbeek vol geparkeerd stond. Meer
dan 100 boeren en hun gezinsleden gingen in het gemeentehuis het gesprek
aan met de burgemeester. Dat gesprek
mocht niet door de pers bijgewoond
worden omdat het iets was tussen de
burgemeester en de boeren. Niettemin
kwamen de boeren over het algemeen
weer vrolijk naar buiten.
Vervolg op pagina22 (gemeentepagina).

Zomer Event in Beek geslaagd
Aan het begin van zomer organiseerden de Inloop & Ontmoeting, de
Zonnebloem en de KBO Beek een
topdag voor alle senioren op woensdag
29 juni, het Zomerevent. Inwoners van
Beek, Ooij en Leuth en Groesbeek
waren naar het Kulturhus gekomen om
daar van een gezellige dag te genieten.
Om 10.30 uur werd de dag geopend
met een geurend kopje koffie of thee
met een gebakje. Rond 12.30 uur werd
er een overheerlijke lunch (door La
Padella) geserveerd, kopje soep, een
mooi aangeklede salade en heerlijk ijsdessert, een consumptie hoorde daar
ook nog bij.
Nadat iedereen z`n buikje rond gegeten
had begon de muzikale middag met live
entertainer Perry, die er wereldmiddag
van maakte, er kon weer heerlijk
gedanst worden, ook onze lijndansers
deden hun uiterste best, er was muziek
die bij allemaal goed in het gehoor lag.
'n Consumptie en nog enkele hapjes
maakten er een fijne seniorendag van,

tegen 16.00 uur kwam er langzaam aan
een einde aan een onvergetelijke dag.

Mogelijk andere
momenten afvalinzameling

nisatie voor de aankondiging, de zichtbaarheid, reclame en natuurlijk de routekaart. Op zondag 29 augustus zijn
alle adressen voorzien van een duidelijk deelnamepakket bestaande uit ballonnen, een poster en een vlaggenlijn.
Daarnaast ontvangen zij de papieren
routekaart om aan voorbijgangers uit te
delen. Via de Facebookpagina, de website en Google maps is ook een kaart te
vinden.
We roepen zoveel mogelijk buurten,
verenigingen en adressen op om mee te
doen. Vorige keer hadden we 111
adressen! Na de bekendmaking van dit
jaar hadden we al snel 40 aanmeldingen!

Afvallig

Fietsoversteek Thorensche Molen en bomenkap
De fietsoversteek over de N840 bij de Thornsche Molen is
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Agenda KBO Beek
donderdag
14
juli,
uitstap
Passieflorahoeve
vrijdag 29 juli, grote fietstocht door
Rikie Willems
donderdag 11 augustus, middagtocht
Imkerij
Ook u kunt onvergetelijke dagen meemaken, lid worden van de KBO Beek,
doet u voor maar € 20,= per kalender
jaar, alle inlichtingen bij Gérard, 024
3226377

Mogelijk andere
momenten
afvalinzameling

Paulien,
Inloop&Ontmoeting,
Marian, de Zonnebloem en Gérard ,
KBO Beek danken alle aanwezigen
en medewerkers.

Foto: René Hendriks

Start groot onderhoud N840 Beek-Millingen a/d Rijn

Omleidingsroutes
Doorgaand verkeer wordt tussen 20.00 en 6.00 uur omgeleid
via de Erlecomseweg, Erlecomsedam en Sint Hubertusweg.
De fietspaden langs provinciale weg zijn bereikbaar. De
werkzaamheden vinden ’s nachts plaats, omdat de omleidingsroute via de Erlecomsedam voor de bus te smal is én de
bus overdag kan blijven rijden. Op de vraag van de Rozet
of de provincie zich realiseert dat juist in de vierdaagseweek nachtbussen rijden, antwoordt de provincie “De provincie en Breng zijn op de hoogte van het nachtvervoer tijdens de Vierdaagseweek. Breng werkt momenteel aan een
geschikte oplossing voor het nachtvervoer. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een andere omleidingsroute of door
te rijden met kleinere bussen.” Betere oplossing was waarschijnlijk één van de andere 51 weken in het jaar te gebruiken voor de start van dit onderhoud, vindt De Rozet.

IN

De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 26 juli
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 22 juli
Vervolg colofon: zie pagina 3

Nachtelijke omleidingsroutes in Vierdaagseweek
Provincie Gelderland bereidt groot onderhoud voor aan
de N840 tussen Beek en Millingen aan de Rijn. Van
maandag 18 -vrijdag 22 juli 202 vinden de eerste onderhoudswerkzaamheden plaats. Vanaf de Thornsche Molen
tot aan de Duffeltdijk krijgt de rijbaan een nieuwe deklaag. Voor gemotoriseerd verkeer komt er ’s nachts een
omleidingsroute. Ook worden in die week bomen gekapt
om bij de Thornsche Molen een fietsoversteek te maken.
Verkeer wordt daar om en om langs de werkzaamheden
geleid. Vanaf 22 augustus volgt het grootste deel van de
werkzaamheden. De provincie organiseert daarvoor een
inloopbijeenkomst om bewoners te informeren.
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Vanwege dit succes hebben de drie
samenwerkende organisaties besloten
om op woensdag 23 november het
Sinterklaasfestival poten te zetten.

Snuffelroute Millingen
Op zondag 29 augustus vindt de
derde editie van de Snuffelroute
plaats. Geheel corona-proof zal dit
Millingse evenement op de laatste
zomervakantie-zondag plaatsvinden
van 11:00-16:00 uur. Vorig jaar
waren er geen evenementen mogelijk, maar we hopen dat iedereen zijn
spullen heeft opgeslagen om dit jaar
extra uit te pakken!
De Snuffelroute is een plaatselijke rommelmarkt. Zo plaatselijk zelfs, dat het
per adres gaat en niet per plaats. Dit
geeft het ook een zeer sociaal karakter,
want je ontmoet je kopers op je eigen
stoep, en een praatje is dan snel
gemaakt. Ook hebben we dit jaar voor
het eerst ook verenigingen die op één
adres hun spullen verkopen voor hun
eigen vereniging.
Opgeven voor het evenement kan via
www.snuffelroutemillingen.nl en kost
10 euro per adres. Dit gebruikt de orga-

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

een belangrijk recreatieve fietsroute in de Ooijpolder. Veel
fietsers maken gebruik van de oversteek om het gebied per
fiets te verkennen of de Thornsche Molen te bezoeken. We
maken deze oversteek veiliger door voor fietsers een eigen
oversteekmogelijkheid aan te leggen, waardoor het auto- en
fietsverkeer bij de oprit van de Thornsche Molen worden
scheiden. De nieuwe fietspadoversteek wordt opgeschoven
in oostelijke richting en fietsers krijgen meer ruimte in de
tussenberm. Hierdoor moet ook de rijbaan worden verbreed.
Om hier ruimte voor te maken, worden 10 bomen gekapt.
(Kapvergunning is verleend). Provincie Gelderland voert
deze werkzaamheden uit op woensdag 20 en donderdag 21
juli. Verkeer wordt om en om langs de werkzaamheden
geleid. Het gaat om bomen, die op de plaats staan waar de
fietsoversteek komt of die het zicht van verkeersdeelnemers
op de N840 ontnemen. Er komen 10 nieuwe bomen, op een
iets andere plek, voor in de plaats: 4 lijsterbessen aan de
noordzijde van het bestaande fietspad en 6 winterlindes wat
westelijker in de bestaande groenstrook.
Fietsoversteek Kapitteldijk
De oversteek in de Kapitteldijk is een belangrijk onderdeel
van de schoolfietsroute van Leuth naar Groesbeek via
Zyfflich. In 2019 deden provincie Gelderland en gemeente
Berg en Dal onderzoek naar het aantal fietsers die op die
locatie dagelijks oversteken. Circa 70 fietsers maken dagelijks gebruik van deze route. Er is dan ook besloten om de
situatie voor fietsers te verbeteren door meer opstelruimte te
creëren waarbij fietsers haaks op de weg kunnen opstellen
zodat er ook beter zicht is op het verkeer met name uit de
richting Leuth. Die werkzaamheden starten na de zomervakantie.

Inzameling afval kan afwijken door
personele uitdagingen
De zomer staat voor de deur. Een tijd
waar Dar enorm naar uitkijkt. Toch
brengt dit ook uitdagingen met zich
mee. Al langer ligt er een personele uitdaging. Dankzij de inzet van ons uitzendbureau Olympia, diverse wervingscampagnes en intensiever contact
met scholen in de regio heeft Dar dit tot
op heden kunnen ondervangen. Ook het
kantoorpersoneel springt bij waar dat
kan. Toch kan het de komende twee
maanden voorkomen dat Dar op een
andere dag gaat inzamelen of dat er niet
ingezameld wordt. Dar doet er alles aan
om dit te voorkomen.
Houd de website, afvalkalender en
social media kanalen van Dar goed in
de gaten
Als die situatie zich voordoet zal Dar
dit een week van te voren bekend
maken. Dar informeert hierover via de
afvalkalender, website en social media.
Houd deze kanalen dus goed in de
gaten. De afvalkalender in de app houdt
Dar zo up-to-date mogelijk. Ook ligt er
een calamiteitenplan klaar in het geval
de uitval zo groot wordt dat niet alle
dienstverlening kan doorgaan. Zo verwacht Dar de overlast tot een minimum
te kunnen beperken.
Krapte op de arbeidsmarkt
Landelijk en ook regionaal neemt de
krapte op de arbeidsmarkt toe. Dar
wordt hier helaas ook mee geconfronteerd. Toch brengt dit ook nieuwe kansen met zich mee. Nieuwe technologische ontwikkelingen en een intensievere samenwerking met opleidingen worden nog belangrijker. Mocht je
benieuwd zijn hoe jij Dar kunt helpen.
Op hun website staan de openstaande
vacatures.
Meer weten? www.dar.nl

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid
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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

Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de

Kleding Stomerij
depot
reparatie
GEOPEND Elke maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag van 10 tot 16 uur

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

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

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

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

DONDERDAG = PIZZADAG
alle pizza’s €6,95
Humanitas afdeling Nijmegen e.o. is één van de 80 afdelingen van
de Landelijke Vrijwilligersvereniging voor mensen die tijdelijk een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Humanitas maakt het verschil
door mensen met mensen te verbinden, zonder daarbij onderscheid
te maken in afkomst, geloof of cultuur.

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

RAMEN - DEUREN - SERRES

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

Telefoon: (024) - 388 3273

www.saraygarten.de

www.vblkozijnen.nl

Het werkgebied van afdeling Nijmegen e.o. omvat de gemeenten
Nijmegen, Berg en Dal, Heumen, Mook-Middelaar, Beuningen en
Wijchen.
Het afdelingsbestuur (5 bestuursleden) houdt zich bezig met werving, begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers en faciliteert de
lokale Humanitas activiteiten op de twee domeinen
Thuisadminstratie (TA) en Ondersteunend Contact /
Doorbreking Isolement (OC/DI) en initieert zo mogelijk nieuwe activiteiten.

E\/$03(18'2

SALE

Daarnaast is ons bestuur verantwoordelijk voor de financiering van
de lokale activiteiten, onderhoudt daarvoor contacten met de
gemeente en heeft ook aandacht voor andere fondsenwerving én
zorgt voor de interne- en externe communicatie.
Ons bestuur hoopt dat ook vrijwilligers met verschillende culturele
achtergronden en/of beheersing van meerdere talen (Arabisch,
Turks, etc.) zich willen inzetten voor Humanitas Nijmegen e.o..
Humanitas Nijmegen e.o. is op zoek naar nieuwe vrijwilligers:
1. Bestuurssecretaris per 01-01-2023 voor ongeveer 6-8 uur per
week.
2. Bestuurslid voor nieuwe portefeuille PR en Communicatie

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

Wij hebben
ruimte nodig
voor de nieuwe
collectie!

Voor informatie kun je contact opnemen met het secretariaat via
06-44715042 of stuur een e-mail naar nijmegen@humanitas.nl

3. Vrijwillige coördinator voor het project Ondersteunend
Contact (OC), voor ongeveer 8 uur per week.
4. Vrijwillige maatje(s) voor het project Ondersteunend Contact
(OC), voor ongeveer 2-4 uur per week.
Voor informatie kun je contact opnemen met de coördinator Ondersteunend
Contact: Ans Aerts. Zij is te bereiken via 06-49758011 (bij voorkeur op dinsdag of donderdag) of stuur een e-mail naar : a.aerts@humanitas.nl.

5. Vrijwilligers voor hulp bij de Thuisadministratie (TA).
Voor informatie kun je contact opnemen met één van de coördinatoren van
de Thuisadministratie, te bereiken via 06-27 58 05 52 of stuur een e-mail
naar ta.nijmegen@humanitas.nl.
Voor meer informatie:
www.humanitas.nl/afdeling/nijmegen-en-omstreken/vacatureoverzicht/

Nu ook in
Groesbeek
Mail dan naar:
bezorgdienstderozet@gmail.com
of bel 06-23502075

80%
Rabatt

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

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

Exclusief
uw flyer
of folder mee
in de volgende
Rozet?

bis zu

•
•
•
•
•

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

12 juli 2022

Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

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

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

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

Weekend Diensten
Tandartsen: Voor dienstdoende
bellen: 024-3244200

tandarts

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:
16-22.7 Vierdaaagsefeesten
19-22.7 Vierdaagse
23-26.7 kermis Millingen
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
MILLINGEN A/D RIJN
-15.7. 20u. bingo OEV, ver. gebouw
-17.7. 13.30-17.30u. Vroege(r) kermis, zaal
OEV
-17.7. 20u. bingo Ons Genoegen, ver.
gebouw
-22+23+24.7. 19u. Studentenmuziekfestival
bij atelier Marjolijn Rigtering
-23 t/m 26.7 kermis
OOIJ
-15.7. 20.30u. muziektheater Trammelant,
Oortjeshekken
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-16-17.7. vd Pol & v.Bakel
-23-24.7. Freek Sanders
GROESBEEK
--22+23.7. 20u. Studentenmuziekfestival ,
prot. kerk
-25+26.7. 20u. Studentenmuziekfestival,
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

www.derozet.nl
Het is mogelijk om ook rechtstreeks te
reageren op zaken uit de krant via onze
website www.derozet.nl. Ook uw
nieuws kunt u hier aanleveren en de
laatste kranten staan online.
Artikelgemist.nl voor De Rozet is
beschikbaar via de link op de website
www.derozet.nl of via https://rozet.artikelgemist.nl/.
Rozet op Facebook
facebook.com/derozet

Fotowedstrijd Euregio Rijn-Waal
De Euregio Rijn-Waal is ook dit jaar
weer op zoek naar creatieve hobbyfotografen die mee willen doen aan de jaarlijkse fotowedstrijd. Het thema is deze
keer “Magische momenten”.
Voor een succesvolle deelname is het
belangrijk dat de foto´s betrekking hebben op het thema. Dit jaar vragen wij
alle hobbyfotografen om te verbeelden,
waar zij aan denken bij de woorden
“Magische momenten”. Denkt u misschien aan een zonsondergang, een verstild winterlandschap of een zomers
vuurwerk? Laat het ons weten en zend
uw mooiste foto´s in.
Het Dagelijks Bestuur van de Euregio
Rijn-Waal kiest dit jaar samen met
inwoners van de Euregio Rijn-Waal de
mooiste foto’s uit. De winnaars krijgen
begin december bericht. De twee mooiste inzendingen uit Nederland en die uit
Duitsland worden met een geldprijs
van resp. 200 en 100 euro beloond.
Over de uitslag van de fotowedstrijd
kan niet worden gecorrespondeerd.

De wedstrijd staat open voor alle inwoners van de Euregio Rijn-Waal. Iedere
deelnemer kan max. drie foto’s inzenden. Deze dienen digitaal óf afgedrukt
(min. formaat 13 x 18 cm) te worden
ingezonden en moeten voorzien zijn
van titel, plaats van opname, naam,
telefoonnummer en e-mailadres van de
fotograaf.
De foto´s kunnen tot 1 oktober 2022
digitaal naar info@euregio.org of in
een gesloten enveloppe onder vermelding van “Fotowedstrijd” ingestuurd
worden naar Euregio Rijn-Waal,
Postbus 220, 7040 AE ´s-Heerenberg.
Voor alle ingeleverde foto´s verkrijgt
de Euregio Rijn-Waal de gebruikersrechten onder naamsvermelding van de
fotograaf. De ingeleverde foto´s worden eigendom van de Euregio RijnWaal.
Alle informatie over de fotowedstrijd
kunt
u
nalezen
op
www.euregio.org/fotowedstrijd2022.
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BON VOOR 'ROZETJES'
Rozetjes dienen contant en met gepast geld
te worden voldaan.
Gebruik uitsluitend dit formulier

inleveradressen

* 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

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

Gevraagd:

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

SCHUTTERSGENOOTSCHAP O.E.V.
Heerbaan 190

Millingen aan de Rijn

BINGO
vrijdag 15 juli

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

St. Werkcomité
Fanfare
Ons Genoegen
alle soorten luchtdrukwapens
(oud/gebruikt), ongeacht de
staat, tevens onderdelen etc.

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

Tuinman / Klusjesman
actieprijs! €18,- p/u; tel.
06-23113595
Vrijwilliger, vrouw, gezocht voor in het weekend. Ik ben een vrouw van
57, slechthorend, slechtziend.
Ik
woon
op
Kalorama. Wil graag samen
bijv. naar de stad of zwemmen. tel. 024-6847726

3,00

Beek:

Voorwaarden

Rozetjes

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

6,00

Dankbetuiging

ZONDAG

17 JULI

Verenigingsgebouw, 20.00 uur

voor al uw familieberichten

Wat je in je  bewaart,
raak je nooit meer kwijt

Wil Leliveld-Bijvank
Dit heeft ons veel steun gegeven
in de afgelopen weken.
Richard
Kris, Nataliia, Kyrill, Nazar
Ellen en Bouwe

Dankbetuiging

Bingo

De Rozet

Via deze weg willen wij iedereen hartelijk
danken voor het medeleven en de enorme
hoeveelheid steun die wij in de vorm van
bezoek, kaarten, appjes en telefoongesprekken, hebben mogen ontvangen
na het plotselinge overlijden van

Bedankt voor de vele felicitaties
in de vorm van bloemen en kaarten
bij ons 50 jaar huwelijk.

Het is hartverwarmend om te voelen en te
weten dat zoveel mensen aan ons hebben
gedacht tijdens de ziekteperiode en na het
overlijden van mijn lieve man, onze vader,
schoonvader en trotse opa

Herman Heijmen
Langs deze weg willen we iedereen
bedanken voor de steun, aandacht en
betrokkenheid, voor de kaartjes, bloemen,
donaties en vele lieve woorden.
Het heeft ons enorm goed gedaan.
Anneke
Kinderen en
Kleinkinderen

Hans en Leny Dekeling

Millingen aan de Rijn, 12 juli 2022

Betrouwbaarheid, kwaliteit en service
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

GROTE OPENLUCHT
VLOOIENMARKT
ARNHEM Zon. 24 juli 9-16u.
Parkeerplaats Rijnhal
Inf. woe.-vrij. tel. 06-39108152

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

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

150 DEELNEMERS

een vertrouwd gezicht
voor al uw vragen

animo-vlooienmarkten.nl

Exclusief uw flyer
of folder mee in de
volgende Rozet?
Nu ook in Groesbeek
Sido
Si
do
one
ne K
orse
or
se & Eveline
Eve
velliine
ne de
de Lange
Lan
La
nge
ng
Sidone
Korse

Mail dan naar:
bezorgdienstderozet@gmail.com

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

Lianne Willemsen

Nijmegen

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

Ooijse
Klinkertjes
Heel Nederland zit volgens mij boordevol met mensen (mvx) die zich
opwerpen als coach voor de meest
bizarre beroepen, bedrijven of
onderwerpen. Ik heb vernomen, dat
er in ons land momenteel al meer
dan 75.000 van dergelijke begeleiders zijn. Ik vermoed, dat zo’n “stimulerend” orgaan waarschijnlijk
zeer lucratief is, dat door de initiators
niet voor “niks” wordt opgericht.
Dergelijke bureaus reizen tegenwoordig als paddenstoelen uit de
grond, waarbij ik in het midden laat,
of deze met rood en witte stippen
zijn. Of dat allemaal zinvolle
coaching bedrijven zouden zijn,
waag ik te betwijfelen. Ik denk, dat
een groot deel overbodig is. Zij zouden misschien bij opheffing ook
zomaar een stukje van het huidige
personeelstekort kunnen oplossen.
Dat zal wel niet doorgaan, want de
overheid schakelt te pas en te onpas
deze nieuwe branche ook in. Ik heb
zelfs het idee, dat sommige van die
initiatiefnemers stiekem in hun vuistje lachen, als zij weer een “coaching
slachtoffer” hebben gestrikt. Waar
kom je, zoals bijvoorbeeld in advertenties en dergelijke,dergelijke instituten tegen. Zoek maar eens op het
internet, dan krijg je beslist een idee
hoe absurd er wordt geprobeerd, om
mensen hun zuur verdiende centjes
uit de zak te trommelen. Om een
paar voorbeelden te noemen. Ik liep
op internet tegen een bureau
“Blikopener” aan. Ik vraag mij af, is
dat een bureau dat een “staaroperatie” overbodig maakt of zorgt deze
instelling voor een leidinggevende
functie in een conservenfabriek. Een
ander
voorbeeld:
“Instituut
Provocatief Coachen”. Wie of wat
zou daar nu achter kunnen zitten. Ja,
misschien dansleraar Willem Engel,
boer Marc van de Oever of de televisiemakers
van
bijvoorbeeld
“Ongehoord Nederland”. Ik stuitte
zelfs op een “Bureau Goesting”.
Wat ik mij hierbij moet voorstellen,
wist ik niet in een, twee drie. Het zou
kunnen zijn, dat het een bureau is,
dat je bijstaat als je tegen de goesting in het huwelijk treedt. Met
andere woorden als je gaat trouwen
zonder toestemming van de ouders.
Of dat in deze moderne tijd nog
hout snijdt, waag ik te betwijfelen.
Het Koningshuis is misschien een uitzondering. Een ander voorbeeld:
“Instituut voor de loslopende mens”.
Het overgrote deel van de bevolking
loopt toch los. Wat of wie zouden zij
dan moeten coachen. Dat je niet in
zeven sloten tegelijk loopt of is het
bedoeld voor losgeslagen personen,
die de weg min of meer kwijt zijn.
Eigenlijk zou zo’n bureau iets meer
voor de “loslopende hond” moeten
zijn. Ik liep ook nog tegen de
“ZoetZuur Kumpany” aan. Doen zij
aan begeleiding van zwangere vrouwen, of begeleiden zij het personeel
van augurkengrootmacht “Kesbeke
fijne tafelzuren”. Ook op sportgebied zijn er wel gekke voorbeelden
te noemen. Neem nou bijvoorbeeld
“Bureau Bewezen Effect”. Hebben
zij soms de carrière van de biljarters
Raymond Ceulemans of Dick Jaspers
op een nog hoger plan gebracht. Ik
moet toegeven, als dat zo is, die jongens kunnen wel “effect” aan een
bal geven. Toon Hermans heeft er
zelfs nog inspiratie door gekregen
met zijn prachtige song: “Café
Biljart”. Een andere raadgevende
instantie is “AanZet Coaching”. Zij
willen mij toch niet doen geloven,
dat zij schaakgrootmeesters als een
Carlsen of Giri wakker moeten
schudden als zij “AanZet” zijn.
“KiemKracht Coaching” spreekt ook
behoorlijk tot de verbeelding. In mijn
gedachte zie ik bijvoorbeeld hier
spermadokter Jan Karbaat gebruik
van maken. Zou hij daarbij gedacht
hebben, dat hij daardoor de “grootste prestatieve” spermadonor van
het westelijk halfrond te kunnen
worden. Als laatste denk ik aan de
“Klinker Coaching”. Ik denk dat zo’n
bureau schrijvers van columns ondersteunt, als zij het hele alfabet weer
eens totaal door elkaar hutselen, om
tot een onzinnig verhaal te kunnen
komen.
Groetjes medeklinker.

Brandweer in actie voor gaslek in
Beek, maar er was geen gaslek
De vrijwillige brandweer van Beek moest
vrijdagavond 1 juli uitrukken voor een melding
van een gaslucht in de
Koekoekstraat te Beek.
Een aantal brandweermensen deed mee aan de
Beekse wasserijspelen
en was daardoor dichtbij
en vervolgens erg snel
op de kazerne om uit te
rukken. Ter plaatse is
zowel door de brandweer als door Liander
een onderzoek ingesteld maar er werd
geen gaslucht of gaslek geconstateerd.

Ook de woningen werden gecontroleerd.
Foto: Henk Baron

Buurt in Ooij bezorgd
over overlast ratten
Bewoners van de
Prins Hendrikstraat
in Ooij maken zich
zorgen over de ontwikkelingen rond
een huurhuis aan
de
Prins
Hendrikstraat in
Ooij. De bewoner
van dit huis is
enkele maanden
geleden overleden
en de woning staat
er nog net zo bij als
toen. In de woning
is niets opgeruimd,
het aanrecht staat
nog vol en de tuin raakt overwoekert.
Volgens een ooggetuige wemelt het er
van de ratten en ze komen zelfs in huis.
Ook de achterburen hebben inmiddels
last van ratten en er is ook contact
geweest met de verhuurder, wooncorporatie Oosterpoort uit Groesbeek,
maar daar zegt men niets aan het probleem te kunnen doen omdat het huis
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Voetreflexmassage voor 4Daagse
wandelaars bij Eefs Voetmassage
in Beek
Loop jij dit jaar de
Nijmeegse 4Daagse? En
gun jij je voeten een extra
ontspanningsmoment, zodat
jij er de volgende dag weer
goed tegenaan kan? Boek
dan een voetreflex massage
bij Eefs Voetmassage in
Beek. Ook niet wandelaars
zijn natuurlijk van harte
welkom voor een ontspannen voetreflexmassage.
Tijdens de 4-daagse week is
Eefs Voetmassage ook in de avond
uren geopend. Er gelden aangepaste
tarieven. Informeer naar de mogelijkheden. Mogelijkheid voor massage
voeten, kuiten, benen.
Bel voor een afspraak met Eveline :

06 44832637 of mail
info@eefsvoetmassage.nl
Eefs Voetmassage
Rijksstraatweg 201-6573 CR Beek
www.eefsvoetmassage.nl
www.voetenverbinding.nl

Deze zomer in het Afrika
Museum: Nilton’s Zomeratelier
Dagelijks van 9 juli t/m 4 september 2022

Foto: Henk Baron
nog niet vrijgegeven is.
Er wordt gezegd, dat eerst de afwikkeling van de ” problemen” van de eigenaar, na zijn overlijden, moeten zijn
afgewerkt. De man woonde alleen.
Overigens waren bij de gemeente nog
geen overlastmeldingen bekend.

Belader vuilniswagen gewond
bij aanrijding Botsestraat
Op de Botsestraat tussen Leuth en
Kekerdom is dinsdag aan het einde van
de morgen een belader van een vuilnisauto gewond geraakt, terwijl hij achter
op de vrachtauto stond. De bestuurder
van een achteropkomende Audi wilde
de vrachtauto voorbij, maar zag op het
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laatste ogenblik dat dit niet kon.
Vermoedelijk was dat omdat er een
tegenligger aankwam. Daarbij raakte
de Audi de vrachtauto en de belader.
De man is met een verwonding aan zijn
been naar het ziekenhuis gebracht.
Foto: Henk Baron

Maak deze zomer in het Afrika
Museum kennis met kunstenaar Nilton
Moreira da Silva! Nilton is beeldend
kunstenaar en geboren in de stad Rio de
Janeiro in Brazilië. Een week lang is hij
te gast geweest in het museum en heeft
hij zich laten inspireren door de tentoonstellingen Inspirerend Afrika en
Religie en Samenleving. Tijdens zijn
bezoek kreeg hij inspiratie voor verschillende workshops waar jij deze
zomer aan mee kunt doen. Kruip ook in
de huid van een kunstenaar, laat je
inspireren door de verhalen van Nilton
en doe mee aan de creatieve workshops.
Zo kun je buiten, in het Museumpark,
een sieraad maken van waxprint stof,
maak je een talisman voor geluk, ga je
aan de slag met een gipsafdruk van je
arm voor superkrachten en versier je
een stok die jouw beste vriend wordt.
Tijdens de speciale Nilton-tour door
het binnenmuseum ga je kijken welke
objecten Nilton geïnspireerd hebben.
Wil je Nilton ontmoeten? Hij geeft de
workshops zelf op 10 juli, 7 augustus

Zondag 10 juli vierde Loonbedrijf
Groesbeek het 75-jarig bestaan van
zijn
werktuigen
coöperatie
Loonbedrijf Groesbeek. Dit middels
een open dag, waar iedereen van harte
welkom was om het bedrijf en de
daarbij horende agrarische werktuigen en tractoren te bekijken.
Loonbedrijf Groesbeek is een werktuigen coöperatie die ontstond uit
nood na de tweede wereldoorlog. De
leden zijn net zoals 75 jaar geleden
nog steeds eigenaar. Waar er na de tweede wereldoorlog tientallen werktuigen coöperaties werden opgericht door de toenmalige Boerenbond met de Marshall gelden zijn er nu nog een klein aantal over in Nederland. Een prestatie waar ze trots
op zijn. De geschiedenis is opgeschreven in een prachtig geïllustreerd boek dat
verkrijgbaar was op de open dag. Als dank en herinnering aan ieder die op een of
andere manier verbonden is of was in het verleden aan de werktuigen coöperatie.

Voor meer informatie, neem een kijkje
op www.afrikamuseum.nl.

(Advertorial)

Goed vertoeven op
De Hazelaarshof
Wilt u er graag even tussenuit met de
zomervakantie, denk dan eens aan
camping De Hazelaarshof. Dit is een
gezellige camping waar u met de camper, caravan of tent naartoe kunt
komen. Naast dat wij kampeerplaatsen
aanbieden, bieden wij ook de mogelijkheid om te overnachten in een van
onze glampingtenten of boer’n bedstee. Met aansluitend een boerderijwinkel waar de lekkerste streekproducten te verkrijgen zijn, zijn we van
alle gemakken voorzien.
Aankomende zomer hebben wij nog
een aantal plekken vrij op de camping,
dus mocht u nog op zoek zijn naar een
locatie om in de zomervakantie te vertoeven, denk dan zeker aan De
Hazelaarshof!

75-jarig bestaan werktuigen
coöperatie Loonbedrijf Groesbeek

en 4 september.

Boerderijwinkel met streekproducten.
Naast dat u bij ons gezellig kan kamperen, kunt u bij ons ook terecht voor
verschillende producten in de boerderijwinkel. Heeft u een verjaardag of
wilt u graag iemand verrassen, dan
hebben wij ook daarvoor genoeg keus.
Wij bieden namelijk samengestelde
cadeaumanden en streekpakketten
aan, leuk en origineel voor uzelf maar
ook zeker leuk om cadeau te geven.
Wilt u liever een pakket samenstellen
met zelf uitgekozen producten? Ook
daar helpen we u graag bij. We zorgen
dat uw samengestelde pakket feestelijk wordt ingepakt!
Bankbakkerij-Chocolaterie ‘Lekker
van Looijenga’
Om het feestje helemaal compleet te
maken, is zelfs het gebak van ‘Lekker
van Looijenga’ bij ons te verkrijgen en

wist u dat zij speciaal voor ons gebak
produceren? Zo verkopen wij bijvoorbeeld koeken met een topping van
hazelnoten, heel uniek!
Deze
bekende
BanketbakkerijChocolaterie is sinds 1830 een begrip
in en rond Nijmegen. Zij hebben zelfs
in 2007 het predicaat ‘bij Koninklijke
Beschikking Hofleverancier’ mogen
ontvangen. Wij zijn dan ook trots op
dat wij de lekkernijen die zij produceren, in onze boerderijwinkel kunnen
aanbieden!
Een leuk weetje!
Bij ons op de camping staat sinds een
aantal maanden een bijenkast. Dit
geeft ons de mogelijkheid om honing
van de lokale imker te verkopen. Het
heeft meerdere voordelen om lokale
honing te proberen. Zo verschilt de
smaak per regio, is dit puur en wordt
het niet gemengd met bijvoorbeeld
honing buiten de EU. Met het kopen
van lokale honing, steunt u de lokale
imkers die met hun bijen ervoor zorgen dat de gewassen in de regio worden bestoven, wat ontzettend belangrijk is, want zonder bijen geen groenten en fruit. Ook wordt er hierbij minder gebruik gemaakt van transport,
waardoor het dus beter voor het milieu
is: win-win!
Bij De Hazelaarshof is er dus genoeg
te beleven, ook voor de wandelaars,
fietsers of zelfs motorrijders onder
ons, is het een prachtige omgeving.
Met tussendoor stop bij ons op het terras of misschien wel voor een overnachting.
Wij heten u graag van harte welkom!
Duffeltdijk 34, 6579 JE Kekerdom
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Vrijwilligers gezocht voor

de Erlenhof

De Erlenhof is een prachtige plek met veel rust en ruime in het
buitengebied van Kranenburg, 5 km van Groesbeek en 14 van
Nijmegen. De Erlenhof biedt oa. onderdak aan zorgboerderij
Madelief. Madelief biedt dagbesteding aan mensen met psychische en psychiatrische problematiek.(www.madeliefzorg.nl )
De Stichting ”Vrienden van de Erlenhof ’’ helpt bij het onderhouden en verder ontwikkelen van de Erlenhof als heilzame
plek voor mens en natuur en biedt ondersteuning aan de zorgboerderij.
Hulp is zeer welkom in oa. bio moestuin en tuinderij,
op het land, bij keukenactiviteiten/ verwerking oogst,
diverse klussen/ bouwprojectjes.
Bij interesse: 06 1500 6368 of: stichtingerlenhof@gmail.com

Personeel
Gevraagd
Wij zijn opzoek naar nieuwe enthousiaste collega’s!

Kom jij ons team versterken?

Bezorger gezocht voor De Rozet
Millingen a/d Rijn

Solliciteer direct via
www.werkenbijplus.nl
of mail naar
info.385@plus.nl

Wijk: W.Koenenstr., Rustenburgw. Ruysdaalstr.
K.Doormanstr., B.Reymersstr., Steenstr. deel Heerbaan,
Antoniusplein, Willibrordstr., Schoolstr., Chopinstr.

Beek-oost
Wijk: Plataanstr. Wilgenlaan, Koningsholster,
Elzenkamp, Hermelijnstr. stukje Rijksstraatweg

Scan mij!

Groesbeek

Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 8.00-20.00

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

Wijk: Tooropweg, Hobbemaweg, Mesdagweg,
v.Ostadeweg, Jacob Marisweg

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

Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant
-JFTLFT8FOHT 6578 J, LEUTH
Tel. 024-3738441

024-6633100
www.frankbv.nl

www.wwinstallaties.nl
Lid van:

Jeugd & Jongeren

Afsluiting seizoen bij Dispel in Ooij
Vrijdag 8 juli was er bij Dispel (jongerenorganisatie) in Ooij de afsluiting
van het seizoen. Het werd een zeer
geslaagde Dispel-avond! Alle sponsoren bedankt voor het mogelijk maken
van deze leuke avond.
Helaas werd er ook afscheid genomen
van twee begeleidsters, Nicole
Budding-Looijschelder en Naomi
Scholten. Hun jongste kinderen gaan
naar de middelbare school en dat is het
moment om te stoppen met de organisatie van Dispel.
Dispel is een jongerenorganisatie uit

Ooij die sinds jaren één keer in de
maand activiteiten organiseert voor
jongeren uit Ooij in de leeftijd van 9
(groep 6, of zittenblijvers uit groep5)
tot en met 15 jaar. Vanuit “Downstairs”
(ook wel bekend als “de Soos” of “het
Keldertje”) in het dorpshuis de Sprong
werden deze activiteiten georganiseerd,
en sinds 2009 beschikt Dispel over een
eigen jeugdgebouw.
De naam Dispel is een samenvoeging
van de woorden Disco en Spel.
Natuurlijk kent iedereen de bekende
discoavonden, maar ook de dropping,
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Examen Jeugd Eerste Hulp 2022

de dartavond, de voetbalspelavond en
de carnavalsavond zijn een succes waar
de Ooijse jeugd graag aan meedoet. En
natuurlijk de avond in het begin van de
zomer met de seizoensafsluiting, zal
iedereen zich nog herinneren, zoals
daar waren de jumpstyleworkshop, de
basketbaldemonstratie en wedstrijden
en de pannavoetbal- en streetdanceavond. Maar we organiseren natuurlijk
niet alleen maar disco en spel. We proberen zoveel mogelijk in te springen op
die activiteiten die de hedendaagse
jeugd bezighoudt. We zullen dat proberen te doen in ons nieuwe jeugdgebouw, ook met de toepasselijke naam
Dispel.

Agenda

Op de Heuvel

Foto: Dispel

Kinderkleding- (0-18jr) en speelgoedbeurs Millingen aan de Rijn
MILLINGEN. Zaterdag 24 september
organiseert Stichting Beurs voor een
Kind opnieuw een najaarsbeurs. Tussen
10.00 en 12.00 uur bent u van harte
welkom in Sporthal De Duffelt aan ‘t
Gengske 10.
Het aanbod bestaat uit tweedehands
speelgoed, najaars- en winterkleding,
sportkleding (0-18 jaar) en babyspulletjes. Met meer dan 12.000 aantrekkelijk
geprijsde artikelen, is er voor ieder wat
wils.

Wilt u artikelen verkopen?
Vanaf 6 september kunt u een persoonlijk nummer aanvragen. Hiervoor kunt
u een mail sturen naar nummeraanvraag@stichtingbeursvooreenkind.nl.
U ontvangt dan een mail met een volgnummer en de beursvoorwaarden.
Van uw verkochte spullen, ontvangt u
75% van de opbrengst. Het resterende
geld gebruikt de stichting om goede
initiatieven voor de Millingse jeugd te
ondersteunen.

Het entreegeld bedraagt €1,00.
Kinderen onder begeleiding mogen
gratis naar binnen.
U krijgt van ons een tas in bruikleen
om tijdens de beurs te shoppen. Om de
gekochte spullen mee naar huis te
nemen, mag u lege shoppers meenemen. Andere tassen zijn niet toegestaan.

Komt u een handje helpen?
De organisatie van deze kleding- en
speelgoedbeurs brengt veel werk met
zich mee. We kunnen daarbij altijd
extra hulp gebruiken, vooral op de
zaterdagochtend en -middag. Heeft u
tijd en zin om te helpen? Stuur dan een
mail naar info@stichtingbeursvooreenkind.nl. Graag tot ziens op de beurs!

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

Ambachtelijke
producten uit
Ghana in
Bedburg-Hau
Freundeskreis humanitäre Hilfe Ghana
e.V staat met een marktkraam vol
ambachtelijke producten uit Ghana op
de Hortensiamarkt Schloss Moyland op
zaterdag 16 en zondag 17 juli. Iedereen
is welkom van 10.00 tot 18.00 uur.
Ook in de winkel in Kleef aan de
Kavarinerstrasse 61. Openingstijden:
dinsdag-vrijdag 14.00-18.00 u en op
zaterdag van 11.00-15.00 uur.
Wij, de vrijwilligers, vinden het altijd
gezellig als Nederlanders langs komen!

Werkenrode Jeugd en Plus-supermarkt Nico de
Witt leggen samen de eerste dominosteen
Iedere zaterdagavond staan de televisies op veel van de
groepen van Plurynlocatie Werkenrode Jeugd standaard
afgestemd op Domino Challenge. Het tv-programma is
razend populair bij de jongeren, die zelf ook graag met
dominostenen aan de slag zouden gaan. Reden genoeg om
het dominofeestje – met hulp van Plus-supermarkt Nico
de Witt - nu naar de jongeren toe te brengen.
Om domino aan te kunnen bieden als dagbesteding van de
jongeren zijn veel dominostenen nodig. Stenen die toevallig

te verdienen zijn via de spaaractie van supermarktketen Plus.
En dus was het eerste contact snel gelegd. De Plus uit BeekUbbergen was direct enthousiast om de jongeren van
Werkenrode Jeugd van dominostenen te voorzien. Onlangs
was het zo ver: Met een kofferbak vol domino’s reed de Plus
het terrein van de zorglocatie in Groesbeek op. De stenen
werden in ontvangst genomen door één van de jongeren, die
de supermarkt namens alle jongeren met een bloem bedankte. De aankomende tijd worden de domino’s bij de dagbesteding uitgepakt en gesorteerd.

Wat deed de coronatijd met jongvolwassenen?
Ben jij tussen de 16 en 25 jaar? De
GGD is benieuwd hoe het nu met je
gaat.
De coronapandemie heeft impact
gehad op iedereen. Ook voor jongvolwassenen heeft deze periode fysieke en
mentale gevolgen. Jij kan de GGD helpen door deze online vragenlijst in te

vullen. Met de resultaten van dit landelijke onderzoek krijgen de GGD’en een
goed beeld van de gevolgen van corona
op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen.
De gemeenten en de GGD gebruiken
deze resultaten voor het maken van
beleid en het ondernemen van actie.

Wil jij ook meedoen? Ga dan naar
www.pandemening.nl en vul de vragenlijst in. Als je meedoet maak je kans
op prijzen zoals een iPad, hotelovernachting of een bezoek aan een pretpark!
Meer informatie? Kijk op de website
van GGD Gelderland-Zuid.

BiebBoys verbreken wereldrecords
Ook deze zomer dagen de BiebBoys kinderen uit om tijdens de zomervakantie met boeken en lezen bezig te zijn.
Joran en Kees zetten tijdens De Grote BiebBoys
Zomerchallenge hun talenten in om wereldrecords te verbreken. Kinderen kunnen meedoen door een gratis poster en stickervel op te halen in de vestigingen van de
Bibliotheek Gelderland Zuid en verschillende challenges
te doen.
De Grote BiebBoys Zomerchallenge is in eerste instantie een
programma voor basisscholen, inclusief video en lespakket.
Op De Grote BiebBoys Zomerchallenge-poster laten de
BiebBoys op verschillende plekken hun talenten zien, zoals
boeken omver blazen, het grootste koekje ter wereld bakken
of kilometers lezen. Er staan tien challenges en leesopdrachten op, voor thuis én in de bibliotheek. Door stickers te plakken kunnen kinderen de opdrachten ‘afvinken’. Om kinderen

die via school niet deelnemen toch de mogelijkheid te geven
om mee te doen met de zomerchallenge, zijn er in 18 bibliotheken ook BiebBoys Zomerchallenge-posters en stickers
verkrijgbaar.
Tattoo en festivalbandje
Twee van de tien challenges kunnen kinderen in de bibliotheek afronden. De BiebBoys zijn namelijk het boek kwijt
geraakt waarin ze al hun wereldrecords bijhouden. Door het
mysteriespel te spelen in de bieb, helpen kinderen de
BiebBoys om het boek terug te vinden. Als dit lukt, krijgen
ze bij de balie een echte BiebBoys-tattoo. Kinderen kunnen
een festivalbandje ophalen als ze een kunstwerk van hun lievelingsboek bij de bieb inleveren. De challenge? Bouw mee
aan het grootste biebkunstwerk ter wereld!
Meer informatie over De Grote BiebBoys Zomerchallenge is
te vinden op: www.biebboys.nl.

De vijf geslaagde leerlingen en daarachter v.l.n.r.Richel Bach (Lotus), Theo
Burgers (Lotus), Koen Iepstra (examinator EHBO) en Alex Janssen (instructeur
EHBO)
Foto: Hans Driessen
MILLINGEN. Zaterdag 2 juli deden
vijf leerlingen van groep 8 van de
basisschool Martinus examen Jeugd
Eerste Hulp en Reanimatie/AED.
De heer Koen Iepstra uit Nijmegen was
de externe officiële EHBO-examinator.
De laatste weken zijn vrijwillige medewerkers van de EHBO-vereniging
Millingen / Kekerdom bezig geweest
met het verzorgen van lessen Jeugd
Eerste Hulp voor leerlingen van de
hoogste groepen van de basisschool.
In boeiende lessen werd uitleg en
demonstratie gegeven over Jeugd
Eerste Hulp.
In de kantine van Sportpark De Hove
waren Richel Bach en Theo Burgers,
beide Lotus, het slachtoffer en de leerlingen konden hun kennis en vaardigheden van Jeugd EHBO en
Reanimatie/AED tonen aan de EHBOexaminator. Tijdens de examens zijn
géén foto-opnamen gemaakt.
Na afloop deelde de examinator mede,

dat alle vijf leerlingen geslaagd zijn.
Aan de geslaagden werd een medaille
en een extraatje uitgereikt. Het officiële EHBO-diploma volgt per post. De
vijf geslaagde leerlingen zijn in elk
geval dit jaar ook lid van de EHBO-vereniging. In de kantine waren de ouders
aanwezig en waren trots, dat hun kind
geslaagd is. Na de uitreikingen op het
buitenterras aan Maritt van der Waal,
Robin de Kleijn, Bregje Raaijmakers,
Hayley de Haan en Fien Mallo werd de
instructeur Alex Janssen en de examinator Koen Iepstra bedankt.
Van de EHBO-vereniging ontving de
examinator een attentie.
De EHBO-vereniging Millingen aan de
Rijn / Kekerdom bedankt de basisschool, de ouders van de leerlingen en
Koen Iepstra voor de samenwerking en
het vertrouwen.
Het Bestuur van de EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn /
Kekerdom

Muziekles bij
fanfarekorps Ons Genoegen
MILLINGEN. Muziek is voor alle leeftijden, steeds vaker starten muzikanten
ook op volwassen leeftijd. Geef je op
samen met iemand anders en probeer
het uit.
Zoek je na de zomervakantie weer een
leuke hobby voor je kind of voor jezelf!
Bij fanfarekorps Ons Genoegen kan je
muziekles volgen bij professionele
docenten. Als je de basis een beetje
onder de knie hebt stroom je door naar
ons opleidingsorkest.
In het opleidingsorkest zitten jeugd en

volwassenen, muziek maken doe je
samen.
Muziek maken is leuk!
Wat mag je verwachten:
• Twee proeflessen op een blaas of
slaginstrument
• Wekelijks les waarin je je instrument
leert kennen
• Zodra je kan mag je aansluiten in ons
opleidingsorkest
• Inschrijven of vragen:
muziekmaakjezelf@gmail.com

Pianotalenten stralen tijdens
uitvoering in Refter
UBBERGEN. Op zondag 3 juli vond
de eerste uitvoering plaats van bijna
alle leerlingen van pianoleraar Jasper
Mellema in de Refter. Jasper geeft
sinds 2018 een behoorlijk aantal leerlingen in Beek, Berg en Dal en iets
daarbuiten les aan huis. Zij mochten
hun favoriete liedjes spelen voor elkaar
en familie en vrienden. De leerlingen
varieerden in de leeftijd van 5 tot 51
jaar, sommigen speelden een duet en
anderen werden begeleid met zang.
Jasper is een pianodocent die heel goed
kijkt naar wat een leerling het liefste
speelt, waardoor iedereen zeer gemotiveerd was om het zo goed mogelijk te

doen. Af en toe een foutje was niet erg,
het belangrijkste was dat de leerlingen
ervan leerden en ook elkaar konden
inspireren om nieuwe liedjes te gaan
spelen. Tijdens het concert kwamen
veel verschillende genres voorbij, van
klassiek, blues, musical, pop, tot
modern klassiek, kinderliedjes, ballads
en eigen werk. Jasper sloot de zeer
gezellige en muzikale middag af met
een spetterende medley waarin hij van
iedere leerling een liedje verwerkte,
waarna hij en de leerlingen een staande
ovatie ontvingen.
www.jaspermellema.nl
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Internationale Muziekzomer “Campus Cleve”
De vijftiende editie van de
Internationale
Muziekzomer
“Campus Cleve” vindt plaats tussen
17 juli en 31 juli 2022.
Ook dit jaar legt de organisatie,
“Klavierfestival NiederRheinLande
– Pianofestival NederRijnLand e.V.”
in
samenwerking
met
het
“Katholische
Bildungszentrum
Wasserburg Rindern”, de nadruk niet
enkel op het vanzelfsprekende muzikale aspect. Daarnaast is ook de sociale
component van groot belang.
Het “campus-leven” brengt nauwe contacten tussen jonge pianisten van over
heel de wereld teweeg, wat bijdraagt
aan de international uitstraling van de
muziekzomer.
De Internationale Muziekzomer
“Campus Cleve” omvat een masterclass voor pianisten en een pianofestival, gespeeld door de deelnemers aan
deze masterclass.
Het Euregio Rijn-Waal Studentenfestival wordt ondersteund door Euregio.
De deelnemers zijn allen uitzonderlijk
getalenteerde jonge pianisten die aan
diverse conservatoria in Europa studeren, zich voorbereiden op een auditie of
een concours of zich na het afsluiten
van hun studie nog verder willen
bekwamen.
De vorige editie van het pianofestival
was een groot succes, waarbij 124 goed
bezochte concerten in 2 weken tijd en
een enthousiast publiek voor grote
weerklank in de region zorgden.
Dit jaar hebben de organisatoren de
samenwerking met de steden en
gemeenten in de euregio Rijn-Waal nog
verder uitgebouwd met o.a. nieuwe
concertlocaties.
De diverse locaties zijn Rindern
(Wasserburg), Alphen, Emmerich, Geldern, Goch, Issum, Kalkar, Kevelaer,
Rees, Straelen, Xanten in Duitsland en
Aerdt, Arnhem, Groesbeek, Bergharen,
Boxmeer, Doesburg, Doetinchem,
Doornenburg,
Duiven,
Gennep,
Millingen, Nijmegen, Ulft, Velp in
Nederland.
33 jonge pianisten uit Australië, België,

Cyprus, Denemarken, Duitsland,
Groot-Brittannië, Estland, Hongarije,
IJsland, Italië, Kosovo, Letland,
Litouwen,
Moldavië,
Oekraïne,
Oostenrijk, Polen, Rusland, Turkije en
Zuid-Korea zullen tijdens deze editie
garant staan voor hoogstaande interpretaties aan de vleugel tijdens 124 concerten in de Euregio Rijn-Waal.
Speciale aandacht voor de uit de
Oekraine afkomstige Kateryna Shapran
en Yevhenii Motorenko
Als muziek "verbindet", dan zeker met
dit prachtige programma, van 18-t/m
30 juli aan weerskanten v.d duits nederlandse grens.
Het complete programma staan op
https://www.musiksommer-cleve.eu
De concerten zijn gratis toegankelijk,
een bijdrage (uitsluitend voor de studenten bedoeld) in de “hoge hoed” bij
het concert.

Klassieke pianoconcerten
in KunstenKnooppuntMillingen
Op 22 -23-24 juli bent U hartelijk welkom om te komen luisteren en kijken
naar pianoconcerten die worden gegeven in Kunstenaarsatelier Marjolijn
Rigtering te Millingen aan de Rijn.
Drie jonge pianisten uit Europa spelen

Juliusz Goniarski

de sterren van de hemel op de gerestaureerde Förstervleugel in het atelier.
Vrijdag 22 juli om 19.00 uur speelt de
Poolse pianist Juliusz Goniarski werken van Händel Beethoven en Liszt.
Goniarski heeft al veel concerten gegeven in Europa en won daar verschillend
prijzen op pianoconcoursen. Maar hij
studeert nog steeds o.a. bij Professor
Anna Malikova van de Universiteit in
Wenen, die nu masterclasses geeft in de
Wasserberg.
Zaterdag 23 juli om 19.30 uur speelt
De Belgische pianiste Victoria Nava
werken van Bach, Brahms, Rameau en
Debussy.
Zondag 24 juli om 19.30 uur speeeltde
Poolse pianiste Diana Voronetcaia werken van Bach, Beethoven, Debussy,
Chopin en Shchedrin.
Graag tevoren reserveren voor het concert van Uw keuze op 0481-431563 of
06-13336892 . Uitgebreid programma
kunt u vinden op uw stoel vóór het concert of opvragen via email: marjolijnrigtering@upcmail.nl .
Het atelier open is voor de inloop vanaf
19.00 uur . Na afloop kunt U de solisten en elkaar ontmoeten bij een drankje.
Adres: Zalmstraat 22- Millingen aan
de Rijn.
Op vrijdag parkeren in de straat op
zaterdag en zondag op het naastliggende
terrein
van
de
Boerenbond.

Diana Voronetcaia

Victoria Nava

Keramiek en pigmentcollages in
het Kerkje van Persingen
Op zaterdag 16 en zondag 17 juli is het schilderachtige Kerkje van
Persingen het decor
van een bijzondere tentoonstelling met keramiek en pigmentcollages op katoen, papier
en
natuurzijde.
Keramist Ineke van de
Pol
en
architect
Brigitte van Bakel
tonen hun werk dat zij
los van elkaar maken
maar verrassend mooi samenkomt in
deze tentoonstelling. U bent beide
dagen welkom tussen 11 en 17 uur.
Het werk van Van de Pol is gemaakt
met klei, hier en daar versterkt met
hout, rubber, metaal of textiel. Ze
bouwt op herkenbare voorwerpen als
de kom, de boot, de hut, de vaas, de
ring, die ze stapelt, aaneenrijgt, aantast
of transformeert. Dat leidt tot eigenzinnige aardse dingen, nieuwe vormen die
ruimte laten voor verbeelding. Het
werk ontstaat letterlijk uit aarde en
vuur. De beelden verhouden zich met
elkaar en de omgeving.
Van Bakel werkt met natuurlijke pig-

menten zoals OostIndische inkt, zand,
travertinstof, en (planten)kleuren. De
beelden, vlekken en lijnen, ontstaan uit
het vloeien van pigmenten in water.
Van Bakel ziet in het werk een verkenning van de uithoeken van de ziel, vol
beloften op het grensvlak van vormen
die nog komen of al iets zijn geweest en
precies op tijd zijn gestold in een beeld.
Zo ontstaan oceanische sferen, verslindende duistere diepten, lichte ruimten,
waterachtige wezens en intrigerende
gestalten.
Van de Pol en Van Bakel zijn beide
dagen aanwezig in het Kerkje van
Persingen. U bent van harte welkom.

Zomerconcert Zangvereniging
Vivace in Millingen aan de Rijn
Op zondagmiddag 3 juli gaf
Zangvereniging Vivace een zomerconcert in St. Antonius van Paduakerk in
Millingen aan de Rijn onder leiding
van dirigent Frans Coerwinkel. Hij
kwam op een originele manier op: als
echte reisleider gepakt en gekofferd op
de fiets. De titel van het concert was:
De wereld rond. Daarom waren er op
de achtergrond ook allerlei vlaggen
opgehangen om dit thema uit te beelden.
Men kon genieten van muziek uit vele
landen en tijden. Er werden liederen
gezongen uit Zweden, Israël, Catalonië
en Argentinië. Maar er was ook een

gebed voor Oekraïne en een lied over
de zee van Toon Hermans. Het gastoptreden werd verzorgd door vier muzikanten van Les Copains. Zij brachten
muziek uit La Douce France. De
bezoekers waren verrast en soms ontroerd. Ook zij zongen in de volle kerk
de toegift vol overgave mee.
De muzikale begeleiding werd verzorgd door Wouter Broens op orgel en
piano. De presentatie was in handen
van Isidoor Willems. Hij vertelde over
de inhoud van de liederen.
Een geslaagde middag in de ‘kathedraal van het laag, zoals de kerk bekend
staat.

Muziektheater ‘Trammelant’ geeft voorstelling op
terras Oortjeshekken met “Gender Neutraal”
OOIJ. Op vrijdag 15 juli speelt
Muziektheater Trammelant om 20.30
uur op het terras bij Oortjeshekken in
de Ooijpolder. Iedere keer is een optreden van Trammelant verrassend, hilarisch en zeker de moeite waard.
Dit vrijgevochten gezelschap brengt dit
keer de komische voorstelling “Gender
Neutraal”, onder regie van Agnes
Bergmeijer.
Trammelant is geen vereniging, er is
geen organigram, er zijn geen statuten
maar...... er is vooral een gezellige
groep mensen die allemaal graag
theater maken. Met spel en muzikale
klanken van het Trammelant Orkestje
wordt een betoverend geheel gevormd,
dat regelmatig doet twijfelen tussen
lachen en schaterlachen. Trammelant ,
iedere keer weer een voorstelling waar
honderden mensen zich aan laven.
Trammelant speelt op mooie plekken in
de streek, buiten, op platte karren die

denken, oude-tijd-denken, ook het stuk
van dit jaar zit er vol van.
Dit jaar speelt Trammelant dus ‘Gender
Neutraal’. Wim Wijnakker bewerkte
The Twelfth Night van William
Shakespeare tot een absurdistisch en
hilarisch gedrocht. Wat overeind bleef
is de gedachte: niets is wat het lijkt te
zijn. Dit jaar 2022 hoeven we gelukkig
geen rekening meer te houden met
Corona
Breng uw tuinstoel mee met een gulle
lach, Er is geen entree. Na afloop gaat
de pet rond, baar geld is dan ook wel
handig om mee te nemen. Er is een
sfeervolle nazit voor ieder die wil.

volkomen onherkenbaar fundament
zijn van steeds andere taferelen.
Afwisseling, innovatie, nieuwe-tijd-

Via onderstaande link is e.e.a. te lezen
over Trammelant, de makers, de spelers
en niet onbelangrijk, de andere speeldata dit jaar.
Meer informatie staat ook op Facebook
en www.trammelanttheater.nl.

Geslaagd optreden fanfare tijdens Wilhelmina On Tour!
Afgelopen zondag mocht de Fanfare
eindelijk weer on tour. Als afsluiting
van dit bijzondere seizoen gaf de fanfare een concert.
Ditmaal klonken de klanken van de
fanfare Op de Horst. Schutterij Sint
Hubertus verwelkomde de fanfare op
deze middag in het schuttersgebouw
aan de Vendelierstraat 6 in Groesbeek De Horst. Onder grote belangstelling
speelde de fanfare gedurende ruim een
1 uur prachtige nummers met zang van
Susan en Han, ook enkele solisten lieten van zich horen. Tevens werd er
samen met de fanfare een vaandel
hulde gebracht door de schutterij.
Kort voor het einde van het concert
nam voorzitter Miel Fransen het woord
om de scheidende dirigent Louis van de
Waarsenburg toe te spreken. In september vinden nog 2 proefrepetities plaats
van kandidaat nieuwe dirigenten maar
naar aller waarschijnlijkheid was dit
het laatste optreden van de huidige dirigent. Louis werd geprezen voor zijn
geweldige inzet de afgelopen 18 jaar

voor de fanfare. Een echte clubman die
niets te veel was om de vereniging naar
een hoger niveau te brengen door extra
repetities, individuele lessen en door
het schrijven van muziek. Nadat de
nieuwe dirigent bekend is zal in het
clublokaal officieel afscheid worden
genomen van Louis.

Het eigen dweilorkest van de fanfare
“Ojum Zat” sloot de middag muzikaal
af voordat de leden konden gaan genieten van een heerlijke barbecue van de
plaatselijke keurslager. Op naar het kermisconcert op zondag 4 september,
maar eerst lekker genieten van de
zomervakantie.

Foto: Erik Hell (BD1 Media)

Uittip: cultuurhistorisch
informatiecentrum 't laag
De komende weken is het tropische
warm weer. Bij deze temperaturen is
het heerlijk om verkoeling te zoeken op
en aan het water. De H. Antonius van
Padua kerk in Millingen is ook een plek
om verkoeling te zoeken. Het biedt
tevens een mooie gelegenheid om het
cultuur-historisch informatiecentrum te
bezoeken.
De kerkdorpen in ’t Laag zijn door de
eeuwen heen voor de werkgelegenheid
afhankelijk geweest van de rivier. De
eerste expositie met het thema
“Bedrijvigheid op en aan het water”
neemt u mee in de geschiedenis van
scheepswerven, voetveren, parlevinkers, bunkerschepen, binnenvaart,
steenfabrieken en visserij. De rivier is
voor de kerkdorpen Millingen,
Kekerdom, Leuth, Erlecom en Ooij al
voor vele generaties van groot belang.
Aan de hand van foto’s, diverse artikelen en attributen wordt er een beeld
gegeven van de bedrijfstakken die sterk
afhankelijk zijn van de rivier. Het informatiecentrum biedt voor jong en oud
wat wils. Zo is er voor de jeugd een
puzzelspeurtocht door de kerk uitgezet
en kunnen ze de techniek van scheepsknopen leggen leren.
Het is ook een mooie gelegenheid om
de kathedraal van ’t Laag te ontdekken.
De H. Antonius van Padua is een gewijde neogotische kruisbasiliek kerk in
1913-1914 naar ontwerp van Wolter te
Riele gebouwd. Fascinerend zijn de
vele gebrandschilderde ramen met elk

Foto: Cas Blom
een eigen verhaal. Bijzonder is de
dovenbiechtstoel die uit een tijd komt
dat schepen nog werden geklonken,
waardoor veel mensen lawaaidoof
waren. In deze biechtstoel met dubbele
deuren kon men, in tegenstelling tot
biechtstoelen met gordijntje, hardop
praten.
BIZ Millingen Centrum nodigt u graag
uit om gratis het informatiecentrum en
de kerk te bezoeken. Tot eind oktober
kunt u het informatiecentrum op dinsdagen, vrijdagen en zondagen van
14:00 – 17:00 uur bezichtigen.
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Ook De Thornsche Molen hijst
de Persingense Vlag!
Sinds 1 juli wappert de Persingense
vlag zowel bij het Persingens Kerkje
als bij De Thornsche Molen. Het zijn
dè twee attracties in het kleinste dorpje
van Nederland met nog geen 100 inwoners en maar 40 huishoudens.
Hans Maas van de Stichting Het
Persingens Kerkje heeft onderzoek
gepleegd en deze stichting heeft gekozen voor dit wapen omdat het het oudst
bekende wapen van de Heerlijkheid
Persingen is. Stichting De Thornsche
Molen ondersteunt deze keuze volledig. Hett wapen en is van Tieleman van
Groesbeek en dateert van 1304.
Waar het wit en de golvende rode baan
ooit voor stonden, is onbekend. Maar
de stichtingen achter het kerkje en de
molen bedachten er hun eigen symbo-

liek bij. Hans Maas: ,,Die golvende
baan staat voor de Waal en het Meertje.
Die waren niet altijd even vriendelijk
voor de inwoners, vandaar de rode
kleur. Die staat ook meteen voor de
bloederige strijd die de hertogen van
Gelre en Kleef zo lang om dit gebied
uitvochten.” Speciaal voor deze vlag
hebben wij nieuwe vlaggenmasten
gezet bij de molen zodat deze fier kan
wapperen aan de meest oostelijke rand
van de Heerlijkheid Persingen.
De Thornsche Molen is elke zondagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur open
voor bezoek en onze vrijwillige molenaars geven dan graag meer informatie
of een rondleiding.
Foto: Herman Leensen

Agenda

Musikverein Bernau uit Duitsland (Schwarzwald) bestaat al sinds 1864. Vanwege
Beek Bruist was de Duitse vereniging op bezoek bij KNA in Beek. Op zaterdagmorgen 2 juli gaf Bernau ook een concert bij de Thornsche Molen in Persingen.
Het was een prachtig optreden en voor veel vakantiegangers met herkenbare
muziek.
Foto: Henk Baron

Coproductie
Tot en met 14 juli | 12.30-21.00 | expositie fotografie | Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis
Memoires van de Essentie - Marieke
Blijleven
Elke zondag in juli | 11.00-16.00 | expositie| KunstLokaalMook
Straatexpo 3D Street Paintings World Street Painting
10 juli tot en met 31 oktober | graffitikunst | Binnenstad van Arnhem |
www.worldstreetpainting.nl

Open Podium poëzie
Zaterdag 16 juli | 14.00 uur | poëzie |
Poëziecentrum Nederland, achterin de
bibliotheek Mariënburg
Midzomer Bluesfeest
Zondag 24 juli | 15.00 |entree gratis |
optreden | Veldschuur Overasselt | info:
philpoffe@hotmail.com

Muziekvereniging de Ooijse Toekomst, onder leiding van dirigent Paul Vlieks, uit
Ooij bracht zondagmiddag 10 juli een prachtig concert bij de Thornsche Molen in
Persingen. Zonder zon, maar met een aangename temperatuur genoot het publiek
op het terras van het restaurant.
Foto: Henk Baron

Concerten ‘Nieuw Begin’
17 juli: Grenzsland Bigband
De Grenszland Bigband is nog een
jonge muziekformatie en bestaat sinds
2019. De Bigband is voortgekomen uit
de reünie van de voormalige formatie
De Fustenlichters uit Leuth. 25 muzikanten uit de regio Berg en Dal en
Kranenburg, dus Nederlandse en
Duitse cast, spelen bigbandmuziek van
de jaren ’70 tot nu.
Bandleader is Reiner Kersten uit
Zyfflich. De zeer gemotiveerde amateurmusici kijken uit naar hun eerste
publieke optreden in 2022!

Museum Memoires
Vrijdag 29 juli en 26 augustus | 14.3016.00 | €15,- voor 2 personen | rondleiding voor mensen met dementie |
Museum Het Valkhof | https://tickets.museumhetvalkhof.nl/museummemoires
Cursus Portretschrijven
Vrijdag 16, 23 en 30 september, 7 en 21
oktober | 10.00 - 12.30 | € 250,- | cursus
| Bibliotheek De Mariënburg in
Nijmegen
|
www.portretschrijven.nl/nijmegen

Grenzsland Bigband
24 juli: The Lacions
Het is een van de oudste, nog
(weer)spelende beatgroep in Maas &
Waal en verre omstreken. De band

Fanfarekorps Ons Genoegen
kijkt terug op geslaagd concert
MILLINGEN. Fanfarekorps Ons
Genoegen kijkt terug op een
geslaagd concert, dat plaatsvond op
zondag 26 juni in schuttersgebouw
OEV in Millingen aan de Rijn.

Zomerconcert mannenkoor
Vox Virorum in Leuth
Het mannenkoor Vox Virorum uit
Leuth hield zondagmiddag 3 juli een
zomerconcert in de Vriendenkring in
Leuth. Het thema was Ierland, maar er
werden ook Schotse liederen ten gehore gebracht. Het was een prachtig concert voor een volle zaal.
Het koor stond onder leiding van

Jakobijn Wallis Angenent. Ook werd er
voor deze gelegenheid muziek gemaakt
door Lidwien Abrial Angenent op
dwarsfluit, Alex Wilbrink op viool,
Arian Verheij op accordeon, Hans
Werther op bodran en percussie en
Menno Bloemhof op banjo en dobro.
Een geweldige combinatie.

Foto: Henk Baron
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Musikverein Bernau geeft concert
bij de Thornsche Molen

Poëziewandeling
met
Marijke
Hanegraaf
Zaterdag 16 juli | 11.00 uur | poëzie |
Poëziecentrum Nederland, achterin de
bibliotheek Mariënburg

Ooijse Toekomst bij de
Thornsche Molen
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Henk Keizer (gitarist en zanger)
Woensdag 13 juli | 19.15 | toegang vrij |
optreden | treedt | Marishuis, Looistraat
57 Heumen | beheerder@marishuis.nl,
06-51437974

V.l.n.r. Pierre Vink (uitbater Restaurant De Thornsche Molen), Zeger Stappershoef
(voorzitter Stichting De Thornsche Molen), René van Driel (secretaris Stichting
De Thornsche Molen), Diana Vink (uitbater Restaurant De Thornsche Molen) en
Wim Jansen (bestuurslid Stichting De Thornsche Molen)

12 juli 2022

Eindelijk na anderhalf jaar mocht er
weer een concert gegeven worden.
Zowel de fanfare als de slagwerkgroep
brachten een afwisselend programma.
De fanfare opende het concert met
Northern Anniversary van componist
Harrie Janssen. Het werk is feestelijk
van karakter. Na deze feestelijke opening volgde nog een viertal werken.
Hierna werden door de voorzitter vier
leden gehuldigd vanwege hun jarenlange lidmaatschap; Maarten van der
Hoeven 25 jaar, Bert Geutjes 40 jaar,
John Peters 50 jaar en Chris van Rens
60 jaar. De jubilarissen werden bedankt
voor hun inzet en zoals bij het jubileum
hoort, ontvingen ze het jubileumspeldje en de oorkonde.
Na de pauze werd het programma vervolgd door de slagwerkgroep. Op het
programma stond een vijftal werken.
Een van die werken was het nummer
‘Discussie ’geschreven door een van
onze eigen slagwerkers Noud Janssen.
Hij heeft dit stuk geschreven als

muziekexamen opdracht voor school.
Het is geschreven voor slagwerkensemble bestaande uit melodisch en
niet-melodisch slagwerk. Voor het
thema is gebruik gemaakt van gebroken drieklanken die op verschillende
manieren gespeeld moeten worden
door het melodisch slagwerk. Hierdoor
lijkt het op een discussie…. Als de
xylofoons erbij komen, lijkt het of er
wat meer orde komt in het geheel en de
discussie gesust wordt. Je hoort dan
een lieflijk thema … maar toch ontstaat
er weer een discussie die uiteindelijk
abrupt wordt gestopt.
Noud is dik geslaagd voor deze compositie opdracht. Van dit talent zullen we
in de toekomst ongetwijfeld nog een en
ander vernemen, of nog beter: ‘horen’.
De muzikale leiding was in handen van
dirigent Jurgen Nab en instructeur
Albert van der Heide. Met dit concert
hebben orkest en slagwerkgroep bewezen dat ze tijdens de corona periode het
muziek maken niet verleerd zijn. Het
warme applaus na afloop was een teken
dat iedereen had genoten van ons concert.
Fanfarekorps Ons Genoegen

Foto:Wil Gipman

The Lacions
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, 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.
De formatie bestaat nu dus vanaf 1991
alweer. Op een Back-to-the-Sixties
avond in Zeeland werd o.a. samen
opgetreden met The Shoes en Armand.
Hier werden contacten gelegd, die
resulteerden in gastoptredens van Theo
van Es (Shoes) en Armand op het jaarlijkse Goud-van-Oud thuisconcert. Een
traditie werd hiermede ingezet: een uitnodiging voor een gastoptreden met
The Lacions. Zo maakten derhalve ook
Peter Koelewijn, Rudy Bennet, Albert
West, Frans Krassenburg en Big John
Russell hun opwachting. Steevast het
publiek uit z’n dak!
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.
Aanvang Concerten: 15.00u Entree:
€10,Reserveren via: sambom@hotmail.de
of via de contactpagina van de website
‘Nieuw Begin’
Zum Querdamm 67a, 47559 Zyfflich.
https://www.nieuwbegin.de

Bingo
Ons Genoegen
MILLINGEN- Op zondag 17 juli organiseert st. werkcomite Ons Genoegen
weer haar maandelijkse bingo.
De bingo wordt gehouden in het verenigingsgebouw van fanfare Ons Genoegen, Ons Genoegenpad 4 te Millingen
aan de Rijn. Aanvang is om 20.00 uur,
zaal open om 19.00 uur.
De 1e prijs in de hoofdronde bedraagt
€250,- en de 1e prijs in de bonusronde
€125,-.
Verder nog andere mooie 1e, 2e en 3e
prijzen.
Daarnaast is er het kienspel en het trekken van de naam.
Nu verkrijgbaar bij de kassa: tegoed
bonnen voor 1 en 2 bingo boekjes!
De koffie of thee staat voor u klaar.
Graag tot ziens op onze bingo.

12 juli 2022
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Rijwielhandel
Bruinewoud
Tooropstraat 3 - Nijmegen
024 322 1771
www.bruinewoudtweewielers.nl

Brompton-dealer

van Nijmegen en omstreken

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

12 juli 2022
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23 - 24 - 25 - 26 juli, kermis in Millingen
MILLINGEN. Van zaterdag 23 t/m dinsdag 26 juli gaan de remmen weer los
in Millingen aan de Rijn. Na twee jaar coronastilte kunnen de kermis n schuttersfeesten weer volop gevierd worden.
Een weekje eerder is er voor de senioren al de Vroege(r) kermis, in het schuttersgebouw van OEV, zondag 17 juli.
En dan na de vierdaagse 4 dagen feest in Millingen.
Op zondag vindt bij beide schutterijen het koningschieten plaats. De huidige
koningsparen hebben ook hier drie jaar op de troon gezetenen mogen het
stokje nu overdragen.
En natuurlijk kan je ook bij de horeca terecht voor een lekker hapje of
drankje.

Vroege(r)kermis zondag 17 juli in de Dreuge tent

Het mag weer en het kan weer
En daarom is er na twee jaar, eindelijk
weer die kermismiddag voor alle 50+
mensen die van gezelligheid houden.
Wat hebben we dat gemist in de afgelopen jaren. Maar nu gaan we er weer vol
voor!

Mét muziek van Jan Kersten die door
zijn enthousiasme al snel de stemming
er in weet te brengen. Geen harde
muziek, je kunt gewoon praten.
De koffie is bruin, het pilsje koud net
als de borrel.
Wil je een advocaatje met slagroom,
gewoon doen… Lekker toch?
Natuurlijk zijn er weer de echte oliebollen voor direct óf om mee te nemen.
De prijzen zijn weer aangepast naar
vroeger tijden.
Vervoer is geregeld. Stap in het zonnetreintje en laat je brengen en na afloop,
rond 17.30 weer terugbrengen. Kost
niks. Rondje Millingen ook nooit weg.
Geen enkele reden dus om thuis te blijven zitten. Breng buren en vrienden
mee en wie weet wie je nog meer ontmoet.
Een middagje uit waar je geen nee
tegen kunt zeggen.
Aanvang 13.30 uur Iedereen is welkom.

Perfect Showband speelt in De Natte tijdens kermis
Na twee jaar onthouding kan het weer: kermis in De
Natte. Schutterij OEV1 opent tijdens de kermisdagen
haar gebouw voor iedereen.
En daarmee is het goede nieuws nog niet verteld. Dit jaar
speelt voor het eerst de Perfect Showband in Millingen. Een
allround feestorkest uit de Achterhoek dat weet wat kermisvieren is. De zes ervaren muzikanten verbergen zich niet
achter een muur van herrie, maar maken contact met het
publiek. Na meer dan dertig jaar ervaring weten ze precies
wanneer er behoefte is aan zwieren op de dansvloer, meedeinen en -brullen met een smartlap of volledig uit je dak gaan
tijdens een perfecte versie van een splinternieuwe of stokoude monsterhit. Je heet tenslotte niet voor niets Perfect
Showband.
Eigenlijk is de Perfect Showband een ouderwetse band met
een eigentijds geluid. Ouderwets omdat de formatie een
repertoire heeft dat put uit meer dan een halve eeuw muziekgeschiedenis. Ouderwets ook omdat de klant nog (schutters)koning is. Ze spelen de nummers waar het publiek om
schreeuwt, op een volume waar de organisatie om vraagt.
Het eigentijdse geluid is letterlijk te nemen.
Met een eigen geluid- en lichtinstallatie én twee technici verwent de band oren en ogen, zodat de prestaties op het podium perfect overkomen in de zaal. Op het podium staan zes
rasmuzikanten. Ze leven van en voor de muziek. Doordat het
allemaal multi-instrumentalisten zijn, voelen ze zich in elk
genre thuis. Vraagt een nummer om een scheurende sax of
een spetterende trompet? De Perfect Showband heeft ze in
huis. Daarnaast beschikt de band over vier leadzangers, die
elkaar afwisselen waardoor elk lied de vereiste klankkleur

Kermis 2022 in O.E.V., weer alle remmen los!
We kunnen eindelijk weer kermis vieren, en gooien 4
dagen alle remmen los.
Er kan weer gedanst, gehost en gefeest worden en op
zondag zullen meerdere kandidaten strijden om de titel
koning(in) en Jeugdkoning(in).
Het belooft dan ook weer een gezellig spektakel te
worden waarbij een hoofdrol is weggelegd voor de
band Summerland. Deze band behoeft geen verdere
introductie in onze regio. Van smartlap tot hardrock,
het repertoire van deze gerenommeerde muzikanten is
werkelijk onuitputtelijk. Heb je een favoriet nummer,
spelen On-Demand is voor hen geen enkel probleem.
Het programma voor de kermis ziet er als volgt uit:
Zaterdag 23 juli 20.30 Start van de eerste kermisavond met Summerland
Zondag 24 juli 13:30 Verzamelen van de schutters en
afmars naar ons koningspaar Joshua en Anouk
Rond 14:30 starten we met het schieten op de vogel.
Eerst voor de prijzen en dan voor de titel Koning(in) en
Jeugdkoning(in) van de Dreuge.
Met meerdere kandidaten, belooft het een spannende
strijd te worden. Kom kijken op het terras voor ons
gebouw.

Om ca 17:00 zullen
we onze nieuwe
koning(in) en jeugdkoning(in)
gaan
installeren en nemen
we afscheid van
Joshua en Anouk die,
niet alleen het jongste
koningspaar ooit zijn
geweest maar ook nog
eens het langstzittende koningspaar.
Zij hebben ondanks dat de tijden anders waren, op alle
momenten O.E.V. waardig en enthousiast vertegenwoordigd.
En ook onze jeugdkoningin Eva zal haar titel overdragen.
O.E.V. is hen daar dankbaar voor, en kijkt er met trots
op terug.
Hierna barst het feest weer los en rond 17:30 tikt
Summerland de openingsdans af en gaan we proosten
en feesten op ons nieuwe koningspaar.
Maandag 25 juli 12:00 Verzamelen en afmars van de
schutters naar de residentie
van ons nieuwe koningspaar
alwaar we onze nieuwe
koningin/ prinsgemaal gaan
installeren.
Om 14:00u zijn we met de
hele schutterij weer terug en
zal Summerland aftikken en
gaan we door zolang het
gezellig is.
Dinsdag 26 juli 20:30
Grand Finale. Voor deze
avond hebben we Feest DJ
Mike in onze gelederen.
Mike is ook zeker geen onbekende en met deze veelzijdige DJ en zanger zullen ook
de laatste uren van de kermis
2022 zeker een spektakel
zijn.
Wij hebben er zin in, en jij
bent er toch ook weer bij?
Bestuur O.E.V.

meekrijgt en waardoor de band in staat is uren achtereen te
spelen zonder dat de stembanden het begeven.
Zangeres Maureen Vink is de perfecte frontvrouw. Dankzij
haar veelzijdige stem en performance is ze het ene moment
rockbitch Anouk en even later een ontketende Corrie
Konings. Bovendien speelt ze uitstekend piano. De gebroeders Pothoff (Jeroen, drums, zang), Albert, (toetsen, zang),
Gilbert van Zolingen (zang, gitaar, saxofoon en trompet),
Robert Siebes (trompet, saxofoon, gitaar en zang) en André
van Ham (basgitaar) completeren de zesmansformatie.
De perfect Showband steekt de rivier over om 4 dagen in
Millingen aan de Rijn te spelen wat iedereen wil horen.
Reden genoeg om tijdens de Millingse kermis naar gebouw
OEV1 te komen. De Perfect Showband, een band met passie
voor muziek, in dienst van het publiek.
Het volledige kermisprogramma is als volgt:
Zaterdag 23-7-2022: Muziekavond m.m.v. Perfect
Showband, aanvang 21.00 uur, zaal open 20.30 uur
Zondag 24-7-2022: Koningsschieten: 13.15 uur verzamelen
en 13.30 uur trekken we vanuit ons gebouw OEV1/De Natte
naar het schietterrein aan de Zeelandsestraat waar we onder
het genot van een drankje en hapje en hopelijk zomers weer
er een gezellige middag van maken. De Natte schutters krijgen de mogelijkheid om hun kunnen ten toon te spreiden en
een prijs in de wacht te slepen. We kunnen na 2 jaar eindelijk weer Koningschieten, rond 17.00 uur begeleiden we ons
nieuwe Koningspaar terug naar De Natte. Daar gaan we deze
zondag direct door met ons Koningsbal m.m.v. Perfect
Showband
Maandag 25-7-2022: om 11.00 uur vertrekken we vanaf
gebouw OEV1/De Natte om ons koningspaar op te halen. Bij
terugkomst in de Natte rond 12.30 uur start het Matinee waar
we samen met een DJ en de Perfect Showband er een gezellige feestmiddag van gaan maken.
Dinsdagmiddag 26-7-2022: Om 13.00 uur begint de inmiddels traditionele dansmiddag onder begeleiding van Duo
Jersey. Rond 14.15 schuiven ook bewoners van het Gasthuis
aan voor een borreltje en een fijne middag. Quick-Step,
Engelse Wals, Tango, maar ook de stoelendans voor jong en
oud: wij dagen je uit om je beste beentje voor te zetten en
jouw kunnen te laten zien!
Er zijn mooie prijzen te
winnen!
Dinsdagavond
26-72022: Slotbal om 21.00
uur m.m.v. Perfect
Showband. Deze laatste avond gaan we
samen met het
koningspaar de kermis 2022 in stijl
afsluiten.
De toegang is alle
dagen gratis!
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Inval-bezorgers
gezocht voor de
zomervakantie
voor De Rozet in alle

dorpen

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

Nieuw in Kranenburg naast Kodi

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

Rob van Alst

Personeel
Gevraagd

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

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

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

ØĿŕŏǞǅĚƑŒĚŠîŕƙċĚƥîîŕēĚ
ŞîŠƥĚŕǕūƑĳĚƑūŠēĚƑƙƥĚƭŠĚƑȧ

ØĿŕŏǞǕūƑĳĚŠēîƥūƭēĚƑĚŠǕūŕîŠĳŞūĳĚŕǞŒȡ
ƎƑĚƥƥĿĳƥĺƭĿƙŒƭŠŠĚŠċŕǞǄĚŠǅūŠĚŠȧ

Ben jij:
Warm en geduldig
Zorgzaam en betrokken
Betrouwbaar en integer
Respectvol en behulpzaam
Daadkrachtig en verantwoordelijk
Ervaren en oplossingsgericht
Deskundig en professioneel

saaraanhuis.nl
024 - 200 13 77
ŠǞŞĚĳĚŠʀƙîîƑîîŠĺƭĿƙȦŠŕ

KOM WERKEN
ALS SAAR!
Nijmegen e.o.

SENIOREN

Spaces van Wil
De volgende series staan op de site:
8 juni: in Groesbeek was het na twee
jaar Feest der Kampioenen. Tijdens dit
evenement werden de jeugdteams en
individuele junioren gehuldigd die
kampioen waren geworden. 7 juli was
Vierdaagse Persconferentie Stadhuis
van Nijmegen.
3 juli De Wereld rond met

Overleden

Zangvereniging Vivace, ze zongen in
de Parochiekerk in Millingen. 3 juli
was ook de Afsluiting Polder
Herinrichting Project, daar waren veel
sprekers aan het woord.. 29 juni was na
twee jaar weer de Veteranendag in het
Vrijheidsmuseum.
Google Spaces van Wil

Jeugd wandelaars vierdaagse in het zonnetje gezet

Seniorencafé Burgerlust
danst de hele zomer door!
Veel activiteiten kennen een zomerstop, maar de dansavonden van
Seniorencafé Burgerlust in OBG
Nijmegen gaan gewoon door. Elke
tweede en vierde dinsdagavond gaan in
het Grand Café de tafels en stoelen aan
de kant en wordt er gedanst, op livemuziek, en gewoon gezellig gepraat en
geborreld, want het seniorencafé is ook
een ontmoetingsplek. Toegang is gratis en nieuwkomers en alleengaanden
zijn meer dan welkom.
Vaste entertainers staan garant voor een
gevarieerde en gezellige avond met
foxtrot, wals; maar ook beat en line
dance horen tot het repertoire.
Burgerlustvrijwilligers zorgen beurtelings voor de bar, bediening, (gratis)

hapjes en zorgen ervoor dat de gasten
het naar hun zin hebben.
Gemiddeld zo’n zeventig tot tachtig
ouderen komen er per avond; trouwe
bezoekers, soms al vele jaren lang voor
corona, maar sinds de herstart dit voorjaar weten ook veel nieuwelingen het
danscafé te vinden.

De Rozet

KBO Beek gezondheidsmiddag
Donderdag 7 juli om14.30 uur organiseerde de KBO Beek in hotel `t Spijker
een speciale gezondheidsmiddag voor
alle senioren uit Beek en omstreken, de
opkomst was overweldigend, u allen
dank daarvoor, de KBO Beek is er ook
voor u.
Huisarts Willemijn van der Ligt,
Anneke Wisse, POH-ouderen bij de
huisarts en Ellen Broekhoven, jurist in
zorg waren de vertolkers deze middag.
Zij vertelden ons over wat verstandig is
om, in de derde helft van ons leven, te
regelen voor onze vertegenwoordiging
in medische en financiële zaken en
onze wensen voor de zorg in het algemeen en aan het einde van het leven in
het bijzonder.
Vanuit hun kennis en ervaring in de
praktijk informeerden zij ons over de
mogelijkheden om wensen vast te leggen en onze vertegenwoordiging goed
te regelen.
Deze serieuze zaken werden door de
dames op begrijpelijke wijze aan ons
uitgelegd. Tijdens de uitleg van de
dames was her muisstil, het was dan
ook een bijzonder leerzame middag.

Vakantie-agenda;
• iedere maandag, kleine fietstocht
• iedere woensdag, wandeling
• vrijdag 29 juli grote fietstocht niet
met Rikie maar met Marian en Kees,
0623202962
• vrijdag 26 augustus met Magda
Hectors, 024 3586939, info bij slecht
weer
Voor onze lijndansgroep geldt een deelnemersstop, er is een wachtlijst.
Ook u kunt bij het Rabo Club Support
vanaf 5 september stemmen op de
KBO Beek
Leden van de KBO Beek deze keer
geen nieuwsbrief bij het Magazine hebben ontvangen en die een mailadres
hebben kunnen de nieuwsbrief opvragen bij ons secretariaat j.hoogenkamp@chello.nl, sorry voor dit ongemak.
Kijkt u in de Rozet voor onze activiteiten.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, 024 3226377 voor alle
info.

Wil Leliveld-Bijvank uit
Beek
Enige tijd geleden is Wil Leliveld uit de
Bongerstraat in Beek oveleden. Wil
was altijd actief bij de Avond4daagse in
de gemeente Berg en Dal, maar liep
zelf ook vele keren de echte Vierdaagse
in Nijmegen.

Foto: René Hendriks

Seniorencafé Burgerlust, elke 2e en
4e dinsdagavond tussen 19.30 en 22.30
uur, OBG, Prof. Cornelissenstraat 2,
6524 PJ Nijmegen. Zaal open vanaf
19.00 uur.

Foto: Bert Roodbeen
behorende oorkonde. Een mooi boeket
bloemen, werd haar overhandigd door
Mientje Huisman.
Meer op www.inhetlaag.nl.

Viering 5 jaar Beweegtuin Ooij
Woensdagmiddag 6 juli werd in de
Beweegtuin Ooij het 5-jarig bestaan
gevierd van deze Beweegtuin aan de
Prins Bernhardstraat in Ooij, naast
dorpshuis de Sprong.
De Beweegtuin werd 5 jaar geleden
geopend met Olga Commandeur als
speciale gast. Deze keer was ze er niet
bij, maar met de vrijwilligers Ria,
Arnoud (hij was jarig deze dag), Agnes,
Els en San als, zoals ze zelf zei een ”
halve vrijwilliger” (naast haar werk als

Vrijdag 8 juli is op 92-jarige leeftijd
Annie Janssen – Boerboom uit Ooij
overleden. Annie was sinds 12 april
2014 weduwe van Gerrit (Grad)
Janssen.
We wensen haar
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
heel veel sterkte
bij het verwerken van dit grote
verlies.
Er is gelegenheid
om
afscheid
te
nemen
van
Annie
op
woensdag 13 juli a.s. tussen 19.00 uur
en 19.30 uur in het uitvaartcentrum van
Waalstede in Nijmegen. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 15
juli a.s. om 11.00 uur uur in crematorium/
uitvaartcentrum
Waalstede,
Staddijk 130 te Nijmegen.
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Programma
12 juli: Jan Kersten
26 juli: Frans Arntz

Mevrouw Thil van den
Brink-Verriet 90 jaar
OOIJ. Zaterdag 9 juli
werd KBO Ooij lid
mevrouw Thil van den
Brink-Verriet 90 jaar. Het
feest werd met familie en
kennissen gevierd in de
bovenzaal van Café Vink
in Ooij. Zelfs zoon Anton
was hiervoor speciaal
overgekomen
vanuit
Australië.
Vicevoorzitter
Arnold
Wulterkens en bestuursleden Mientje Huisman en
Bert Roodbeen, die ook
de foto’s maakte, gingen
daar op bezoek om haar te
feliciteren met deze mijlpaal. Daar vertelde Arnold dat Thil, zoals iedereen
haar noemt, werd benoemd tot ERELID
van
KBO
afdeling
Ooij(Katholieke Belangen Organisatie
50+) en overhandigde haar de daarbij

Annie Janssen-Boerboom
uit Ooij
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fysiotherapeute) lukte het toch om de
meeste bezoekers in beweging te krijgen. Ook de Ooijse huisarts, dokter
Krijgsman deed mee. Het waren
meestal vaste bezoekers die meededen,
maar ook een aantal nieuwe bezoekers,
waarvan nu gehoopt wordt, dat ze de
lessen op woensdagmorgen gaan volgen.
Na afloop was er voor de vrijwilligers
een bos bloemen, uitgereikt door San.
Foto: Henk Baron

Op 27 maart 1949 werd Wil Bijvank
geboren in Raalte op de boerderij van
haar ouders. Als oudste telg van een
groeiende familie, naar uiteindelijk 9
kinderen, groeide ze hier op. In haar
tienerjaren werd wandelen een hobby.
Een keer de Nijmeegse Vierdaagse
lopen, dat was een doelstelling die ze
moest gaan realiseren! Eind jaren 60
was het zover, ze ging de Vierdaagse
wandelen en zo leerde ze haar toekomstige man kennen, Richard Leliveld.
In 1971 verloofde het stel zich en op 11
augustus 1972 werd haar naam gewijzigd naar Wil Leliveld-Bijvank. Met de
komst van haar kinderen Kris en Ellen
werd ze huisvrouw en ze heeft jarenlang op vele kinderen in het dorp
gepast. Dat was toch haar eerste passie,
als opgeleid peuterleidster.
Het wandelen bleef altijd heel belangrijk voor haar, vele Vierdaagsetochten
gewandeld, maar zeker ook andere
tochten in binnen- en buitenland heeft
ze volbracht. Maar naar mate ze ouder
werd vond het ze leuk om haar eigen
ervaring in te zetten in de organisatie
van diverse wandeltochten. Zo werd ze
ruim 10 jaar geleden een vast gezicht
achter de inschrijfbalie van de Avond
Vierdaagse in het dorp. Ze genoot van
al die opgetogen kindergezichtjes, de
blijdschap als ze het volbracht hadden,
maar ze nam haar taak heel serieus.
Alles moest kloppen!
De avond Vierdaagse van 2022 heeft ze
helaas niet mogen meemaken. In haar
geliefde Hongarije, is ze plotseling op
28 mei overleden en inmiddels op 9
juni begraven op de begraafplaats in
Beek.
Foto’s: Henk Baron

Muziekgeluk in het
Alzheimer-café Groesbeek
Op 4 juli stond het Alzheimercafé in
Groesbeek in het teken van de muziek.
Muziek, een universele taal voor jong
en oud, voor arm en rijk, voor zieke en
gezonde mensen. Mariska Oolhorst
vertelde wat muziek kan betekenen
voor mensen met dementie.
“Als je naar muziek luistert, gebeurt er
van alles in je hersenen; bijna alle hersengebieden laten hersenactiviteit zien
als mensen naar hun favoriete muziek
luisteren. Dat is ook zo bij mensen met
dementie. Muziek kan ook invloed hebben op gedrag.
Muziek speelt een rol bij het opslaan
van herinneringen. Als je de muziek
later weer hoort, dan activeer je verschillende hersengebieden. Hierdoor
kunnen je herinneringen weer toegankelijk worden. Muziek is geen
magisch middel, maar het lijkt wel
een alternatieve route naar je geheugen.
Zo kun je contact met iemand met
dementie krijgen en samen genieten.”
De methode ‘muziekgeluk’ gaat uit van
een unieke mens met een unieke
muziekstijl. In een eigen ‘muziekbak’

wordt een muzieklijst aangelegd door
vragenlijsten in te vullen, te kijken naar
de muziek waar iemand naar luisterde
toen hij of zij tussen de 15 en 25 jaar
oud was. Let bij het aanleggen van de
muziekbak op voorkeuren voor
muziekstijlen en omgevingsgeluiden
uit het leven van deze persoon. De
muziek kan worden afgespeeld op
diverse momenten van de dag zoals bij
het opstaan, beweegmomenten en het
naar bed gaan.
Ook voor mantelzorgers kan het fijn
zijn zo’n muzieklijst aan te maken en
zo te kunnen ontspannen. Muziek kun
je onder andere vinden via Spotify,
YouTube en www.alzheimermuziekgeluk.nl.
Muziek nodigt ook uit tot bewegen! In
het Alzheimercafé hebben we dat aan
den lijve ondervonden toen we op de
muziek van het vaste duo ‘Woarumnie’
elkaars
bewegingen
spiegelden,
gewoon op een stoel.
Op 5 september is er weer een
Alzheimercafé. Dan gaat het over het
niet-pluis-gevoel tot diagnose dementie.

Els en Hans van der Meulen
50 jaar getrouwd
Els (68) en Hans (76) van der MeulenJanssen uit de Prinses Christinastraat in
Ooij waren op 7 juli 50 jaar getrouwd.
Dat is de dag van het kerkelijk huwe-

lijk. Het wettelijke huwelijk was een
paar dagen eerder op 29 juni 1972. En
op zaterdag 9 juli hielden ze het feest.
Van harte gefeliciteerd!

Bingo bij OEV

De vrijwilligers van de Beweegtuin Ooij. V.l.n.r. Ria, San, Els, Agnes en Arnoud

MILLINGEN - Op vrijdag 15 juli
wordt er een gezellige bingo bij OEV,
Heerbaan 190 te Millingen aan de Rijn
gehouden. Een leuke gelegenheid om
andere mensen te ontmoeten en wellicht nog een prijs te winnen.
Het prijzenpakket bedraagt € 1125,00
en er zijn weer leuke tussenronde prijzen.
Voor een hapje en een drankje wordt
gezorgd. De zaal is open om 19.00 uur.
Kom op tijd want vol = vol!
Hartelijk welkom namens de Bingocommissie van O.E.V.

Foto: Henk Baron

De Rozet PAGINA 14 12 juli 2022

De 104e 4daagse-special
De 104de Vierdaagse! Van 19 tot 22 juli. Een de vierdaagsefeesten natuurlijk, van 16-22 juli. Met leuke nieuwtjes, feiten, bijzondere
activiteiten en andere wetenswaardigheden. Natuurlijk niet het complete programma van de 4daagse en de Vierdaagsefeesten van
A tot Z, daar worden al genoeg bijlagen over gemaakt, ook in de speciale 4daagsekranten.
Hitte verwacht.
De weersverwachting op dit moment geeft aan dat het de vierdaagseweek tropisch warm kan worden. In dat geval gaat een zogeheten noodplan in werking. Dat zou kunnen zijn: eerder en verspreider starten, kortere routes, etc. Houd de informatie hierover goed in de gaten.

Feiten & Cijfers bij de 104de Vierdaagse
Het totaal aantal ingeschreven deelnemers staat
dit jaar op 42.175 lopers. Daarvan zijn 35.575
burgerdeelnemers uit 69 landen en ruim 6.400
militairen uit 34 landen. Van de militairen komen
er 2561 uit Nederland, 3550 uit landen met delegaties en 289 zijn afkomstig van kleine contingenten

ElectronicPartner

Beeld & Geluid

Koelen & vriezen

Telecom & multimedia

Huishoudelijke apparatuur

Wassen & drogen

Inbouwapparatuur

Molenweg 2 - 6561 AJ Groesbeek - Tel. (024)3974076
info@epheinzvanbenthum.nl - www.heinzvanbenthum.nl

#Vteam: Vrijheid, Vrede &
Vriendschap
Het #Vteam is een groep van 100 jonge lopers van de 4Daagse. Deze kinderen
staan in de 4Daagseweek extra in de schijnwerpers, steunen elkaar tijdens het
wandelen en maken er een groot feest van. Onderweg maakt het #Vteam filmpjes, vlogs en reportages die ook gedeeld worden door bijvoorbeeld Omroep
Gelderland. Het #Vteam is er al bij sinds 2016 en dit jaar zullen er naast vijfenzeventig 30 kilometer lopers ook vijfentwintig #Vteamers de 40 kilometer
route gaan trotseren.
Initiatiefnemer, Kindercorrespondent en voormalig Jeugdjournaal verslaggever
Tako Rietveld kijkt ernaar uit: “Het is weer een eer en een feest om met honderd jonge helden de 4Daagse te mogen wandelen. Deze groep laat zien dat
kinderen en jongeren letterlijk en figuurlijk meer in hun mars hebben dan veel
volwassenen denken. Het is belangrijk dat hier meer aandacht voor is.” Als
groep zijn de kinderen ambassadeurs voor de thema’s Vrijheid, Vrede en
Vriendschap.

Oude Kleefsebaan 417a, 6572 AX Berg en Dal (024) 6841643 www.autobedrijfmagnus.nl

Het aantal verschillende nationaliteiten van alle deelnemers aan de 104de Vierdaagse is: 74
Van de 42.175 deelnemers die nog staan ingeschreven, zijn er 25.527 (= 60,5%) man en 16.648 (=
39,5%) vrouw.
Van het totaal aantal deelnemers zijn er 6537 niet
afkomstig uit Nederland
12925 deelnemers doen voor de eerste keer mee
(waarvan de oudste debutant 85 is) en eentje voor de
62e keer.
Er lopen 1004 kinderen tussen 11-15 jaar oud mee en
33 dames en heren die ouder zijn dan 86. De oudste
deelnemers is 90. Er doen 22 rolstoeldeelnemers
mee.
De jongsten en oudsten
Met geboortedatum 31-12-2010 is de Nijmeegse
Fleur Slijp de jongste deelnemer van de 104de
4Daagse.
Noorwegen levert dit jaar de jongste buitenlandse
wandelaar, in de persoon van Lise S. Brudvik uit
Oslo (11 jaar).
Met geboortedatum 17-10-1931 is Hub Mooren uit
Bergen Op Zoom de oudste deelnemer tijdens deze
4Daagse. 90 jaar en iedere week twee á drie keer 15
kilometer trainend om optimaal voorbereid aan de
start te kunnen verschijnen.
De oudste vrouwelijke deelnemer dit jaar is Blanche
Troost-Tompot (88) uit Roosendaal en zij geniet van
de gezelligheid om haar heen. Tijdens de vorige editie was ze de oudste debutant van de 4Daagse. “Mijn
zoon liep in 2018 voor het eerst mee en vond dat zo
leuk dat hij mij meteen heeft aangespoord om ook

mee te doen. Voorheen had ik er gewoon nooit aan
gedacht”. Het beviel Blanche blijkbaar zo goed dat
ze dit jaar weer besloten heeft om deel te nemen en
dus voor haar 2de beloning op gaat.
De 87-jarige Duitser Siegbert Schmidt is dit jaar de
oudste buitenlander van het deelnemersveld. Zijn
geboortedatum 19-12-1934 is voor hem geen reden
om dit jaar de 30 kilometer te lopen. Nee, hij loopt
‘gewoon’ de 40 kilometer afstand. Hij loopt mee
omdat het hem veel plezier brengt.
De meeste deelnames
Hij wandelt om fit te blijven en om mensen te laten
weten dat bewegen voor iedereen erg belangrijk is.
En deze ‘pas 79-jarige raswandelaar Willy Heij kan
het weten, want hij hoopt dit jaar zijn 62ste beloning
in de wacht te slepen. Willy is daarmee de loper met
de meeste succesvolle deelnames achter zijn naam.
Geen enkele vrouw gaat tijdens de 104de 4Daagse
op voor haar 59ste beloning.
Behalve Ineke Maas (79) dan. Afkomstig uit Hulst
gaat deze ervaren deelneemster dit jaar wederom de
4 x 30 kilometer proberen te voltooien. Ze loopt
samen met haar man

Bijzondere evenementen
Grootste publieksopening Vierdaagse op zaterdag 16 juli
De Vierdaagsefeesten organiseren voor het eerst een
grootse publieksopening, op zaterdagmiddag 16 juli.
Cabaretier Pieter Derks spreekt dan de stad toe, niet
op één, maar op 17 podia tegelijk om 16 uur.
4Daagsekerkdienst op zondag, 10 uur, Stevenskerk
Vlaggenparade op zondag start om 15.45 uur vanaf
de Kanaalstraat / Rivierenstraat. Rond 17.10 uur arriveert de parade op de Wedren.
Waal in vlammen De openingsceremonie 'Waal in
vlammen' vindt plaats op de zondagavond voor de
4Daagse. Zoek een mooi plekje uit op de Waalkade,
want vanaf daar is het vuurwerk het allerbeste te
zien.

Hoe zien de Vierdaagsefeesten eruit?
Op het grootste vrij toegankelijke evenement
van Nederland laat heel Nijmegen zien wat ze
in huis heeft: kies uit ruim 1000 optredens verdeeld over maar liefst 40 verschillende podia.
Er is voor ieder wat wils, of je nu van pop, klassiek, rock, techno of jazz houdt.
Een groot feest vier je samen met anderen. En
reken maar dat dat tijdens de Vierdaagsefeesten
goed komt: feest samen met anderhalf miljoen
andere bezoekers die gedurende zeven dagen in
Nijmegen te vinden zijn. Even weg uit de
gezellige drukte van de binnenstad? Strijk neer
in het park of op het strand, of bezoek een
expositie, theatervoorstelling, workshop of
lezing.
Bijzondere programma-highlights worden uitgelicht aan de hand van verschillende thema’s.
Stel je eigen route samen in de app en ontdek
de verborgen parels!
Wat is er wanneer te doen?
Na de opening van de Vierdaagsefeesten op
zaterdag, volgt op zondag een grootse vuurwerkshow aan de Waalkade. Woensdags kleurt
het tolerante Nijmegen roze, in het teken van

acceptatie en diversiteit. De vrijdag wordt,
samen met de wandelaars van de Internationale
Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen, afgesloten. En uiteraard nog veel meer.
Overal heen? Met een rondje langs de podia
ben je zó ruim 7 km verder. Gelukkig heb je er
7 dagen de tijd voor.
Gratis toegang? Drankje aan de bar!
Het is zo vanzelfsprekend: ieder jaar gratis
feesten en genieten van live-optredens op onze
buitenlocaties tijdens de Vierdaagsefeesten.
Maar helemaal kosteloos is het natuurlijk niet.
Het grootste vrij toegankelijke evenement kost
geld. En dat geld wordt onder andere verdiend
met de drankjes die jij koopt aan de bar! Van
deze drankjes worden onder andere artiesten,
acts, podia en aankleding betaald. Koop jij je
drankje aan de bar, dan regelen wij de rest.
Goede deal, toch? Voor je bekertje betaal je
eenmalig een duurzaamheidstoeslag van €
0,50, bij je volgende drankje lever je je lege
beker weer in.

zijn niet vrij toegankelijk:
Stevenskerk Live. In de Stevenskerk midden in
het centrum van Nijmegen kun je genieten van
prachtige concerten van aansprekende artiesten. Voor deze concerten heb je een betaald
entreebewijs nodig.
Klassiek goes Underground. De onderste verdieping van de parkeergarage Kelfkensbos
wordt van zaterdag- tot en met maandagavond
tussen 20.00 en 21.00 uur omgetoverd tot locatie voor unieke klassieke muziekconcerten. De
toegang tot de concerten is gratis, maar reserveren is verplicht. Maximaal twee tickets per
persoon.
Vier de nacht. Wanneer je wilt feesten tot diep
in de nacht, betaal je voor toegang tot een aantal vaste uitgaansgelegenheden in Nijmegen
entree. Deze bedragen verschillen per locatie.
Voor locaties als Doornroosje en de
Lindenberg heb je bovendien kaartjes nodig. In
andere kroegen en clubs betaal je de entree
vaak aan de deur.
Bij het programma is aangegeven voor welke
onderdelen je een ticket nodig hebt.

€14,99

Uniek 4-daagse horloge
Alleen verkrijgbaar bij

Boutje van Woutje

T. 06 - 33913931
www.4daagse.tk

Let op: sommige programma-onderdelen

assurantiën
financieringen

Nassaustraat 9, Ooij

Wij wensen onze relaties
een goede vierdaagse en fijne
vierdaagsefeesten toe!

Ongediertebestrijding
en steenmarterwering

Fijne 4daagse
feesten gewenst!

Stappershoefstraat 2 - 6576 DP Ooij

Telefoon 024
- 360 24 04 - www.verriet.nl
Telefoon
06-53946049

tel. 06 - 5464 5626
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OPIE

Routewijziging op de 2e dag in Weurt

Wij wensen
alle lopers veel
loopplezier toe!

In Weurt en Nijmegen loopt het dit jaar ietsje
anders
De deelnemers aan de 104de 4Daagse, maar logischerwijs ook de aanwonenden en de aanmoedigende fans langs de routes, krijgen dit jaar te maken met
kleine routewijziging ten opzichte van de editie in
2019. Na het succes in 2015 komt de 4Daagseroute
weer door Weurt-Noord.
De schoonheid van Nijmegen en omstreken
Iedere dag start en finish je in Nijmegen en loop je
routes van 30, 40 of 50 kilometer in steeds een andere windrichting. Je ontdekt de schoonheid van de
Overbetuwe tussen de Waal en de Rijn, loopt met de

fanfare mee door het Land van Maas en Waal,
‘beklimt’ de beroemde Zevenheuvelen van
Groesbeek en je laat je verrassen door Cuijk, een
van de oudste stadjes van ons land. Elke dag staat
een andere plaats centraal. Welkom in het Rijk van
Nijmegen!
Feest langs het parcours
Het parcours van de Vierdaagse gaat door verschillende gemeenten in de regio Nijmegen. Iedere doortochtgemeente steekt veel tijd en energie om de
doortocht van de wandelaars feestelijk en muzikaal
te laten verlopen.

Dag 1: de dag van Elst:
Al vroeg loop je over de Waalbrug de Betuwe in. Op de dijk tussen Lent en Oosterhout zie je links de verrassende ‘skyline’ van Nijmegen. In Elst is het Blauwe Dinsdag. Het dorp maakt een feest van jouw doorkomst. Dweilorkesten, straatzangers en orkesten, in het blauw versierde centrum word je elke meter muzikaal begeleid. En toegejuicht door volle terrassen en duizenden toeschouwers. Wandelen door Elst is een
feestje. Je wandelt langs groene boomgaarden, weilanden, strandparken en water, heel veel water. Geniet
van de vergezichten en ontdek de Betuwe! Onderweg kom je door de pittoreske dorpjes Oosterhout, SlijkEwijk, Valburg en Lent. Loop je de 50? Dan doe je ook Zuid-Arnhem aan. In het ‘Zwitserse’ Bemmel komen
alle afstanden weer samen voor de laatste kilometers terug naar de Wedren.

op:

hop.nl

Dag 2 'Dag van Wijchen' op woensdag
De tweede wandeldag brengt je dwars door het Land van Maas en Waal. Je wandelt door bos en vennen,
door muzikale dorpjes en door open boerenland. Meteen buiten Nijmegen loop je door een groen vennengebied richting Alverna, het eerste dorpje van vandaag. Het gigafeest in Wijchen even later vergeet je nooit
meer. Laat je toejuichen door al die enthousiaste mensen langs de kant en haal een appel bij de burgemeester. In gastvrij Beuningen wacht een muzikale roadshow op je. Terug in Nijmegen is alles en iedereen roze.
Vandaag is het feest voor iedereen! Trek jij ook iets roze aan?

pie.nl

Wij wensen alle deelnemers en
toeschouwers een goede vierdaagse !

De Postkoets

Waterstraat 64, 6573 AD Beek-Ubbergen

4-daagsesouvenirs bij Boutje
van Woutje
NIJMEGEN. Boutje van Woutje verkoopt ieder jaar rond de 4-Daags
allerlei 4-Daagse souvenirs. Van horloges tot klokken, van t-shirts tot
unieke polo’s die de organisatie ook heeft gedragen. En nog veel meer.
4-Daagse vlaggen (90x150cm) zelfs voor de goedkoopste prijs van
Nederland: €7,50. Wilt u zien wat zij aan 4-Daagse souvenirs verkopen
ga dan naar www.4daagse.tk en kijk wat je leuk vindt.

Vierdaagse lopers opgelet!!
Pijnlijke en stijve spieren tijdens de Vierdaagse?
Meldt u zich dan aan bij Fysiotherapie
Beek-Ubbergen voor een massage.
Blaren prikken behoort ook tot de mogelijkheden.
Aanmelden kan op: 024-6843575
of mail naar: beek@fysioboonstra.nl
Verbindingsweg 8, 6573 BV Beek-Ubbergen

Artiesten programma Vierdaagsefeesten
Je bezoek straks samen met anderhalf miljoen andere mensen de Vierdaaagsefeesten. Welke acts je ziet?
Dat zijn er honderden! Van bekendste hits van dit moment, de fijnste classics, nieuw te ontdekken pareltjes in alle genres, elektronische dance-, techno-, disco- en housemuziek en muziek uit alle windstreken.
Een greep uit de bekendste namen die in 2022 op het programma staan zijn Snollebollekes, Antoon,
Flemming, Ronnie Flex, Mart Hoogkamer, Donnie, Bizzey, Boef, Douwe Bob, Frank Boeijen, Meau (uitverkocht), Frans Duijts, Kriss Kross Amsterdam, Lucas & Steve, Wolter Kroes, Tino Martin, Tim Knol,
Jannes, FeestDJRuud en Mental Theo.

Wij
wensen uwenst
een leuke
Klinkhamer
alle vierdaagse
lopers
succes toe!!!
en eenheel
fijneveel
zomervakantie!

KLINKHAMER

OVERKAPPINGEN

Showroom: Industrieweg 21, 6562AP Groesbeek
Tel: 024-3972960 www.klinkhameroverkappingen.nl
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‘Dag 3 van Groesbeek’ op donderdag
De derde wandeldag brengt je naar de Zevenheuvelen. Je wandelt langs water, door bossen, over heuvels,
door groene dorpjes als Mook en Milsbeek en langs glooiende wijngaarden. In Groesbeek vorm je met het
publiek één feestende massa. En dan doemen de beruchte heuvels op. Trotseer jij ze? Dag 3 is de
Koninginne-etappe.

Vergezichten over de Maas
Vandaag is misschien wel de mooiste wandeldag. Geniet ’s morgensvroeg van vergezichten over de Maas.
In de verte zie je ook de groene heuvelrug die op je wacht. Kijk door de drukte heen. Geniet van de prachtige natuur, de groene heuvels en dalen, houtwallen en struwelen, glooiende wijngaarden en de bossen bij
Berg en Dal.
De dag begint rustig langs het water. Na de feestelijke dorpjes Mook en Milsbeek begint de klim naar het
feestelijk kolkende Groesbeek. Daarachter wacht de Zevenheuvelenweg op je. In de berm staan honderden
campers, het lijkt de Tour de France wel! Duizenden toeschouwers moedigen je fanatiek aan. Jij denkt niet
aan opgeven. Wist je trouwens dat het eigenlijk maar vier heuvels zijn? Kom op, je bent er zo overheen.

Zes nieuwe podia op de Vierdaagsefeesten
Tijdens de Vierdaagsefeesten van 16 t/m
22 juli verandert het centrum van
Nijmegen in één groot festivalterrein,
met ruim 40 podia in de stad, in het
park, aan de kade en op het strand. De
meeste organisatoren keren na drie jaar
weer terug, maar op een aantal locaties
vind
je
nieuwe
podia.
Het
Kronenburgerpark, het Waalpark (bij
het Bloemenwapen), Kelfkensbos, de
Bloemerstraat en de In de Betouwstraat
krijgen een nieuwe invulling. Op de
Ganzenheuvel (kruising tussen de
Hezelstraat en Houtstraat) verschijnt
dit jaar voor het eerst een podium. Met
deze nieuwe samenwerkingen zal de
bezoeker zeven dagen lang voorzien zijn
van een fijne, diverse programmering en
bovenal een geweldige sfeer.

Wij van
De Locomotief
wensen alle vierdaagse
lopers veel succes!
Spoorlaan 2C, Groesbeek
Tel.: 024-206 0240
www.de-locomotief.nl
info@de-locomotief.nl

Vierdaagsefeesten
app

Wij staan tijdens de
vierdaagse klaar voor
een hapje en drankje

Bredeweg 61
6562 DC Breedeweg
024-3970863
info@buurtmarktbreedeweg.nl
www.buurtmarktbreedeweg.nl

Om bezoekers nog meer
houvast te geven, is ook de
app flink verbeterd. Niet
alleen kun je zelf je eigen
voorpagina samenstellen,
er zit ook een druktemeter
in. Een soort buienradar,
met ook gele, oranje en
rode kleurtjes die over de
plattegrond van het centrum te zien is.
Soms is het op een plek niet
meer leuk, zo druk als het
is. Terwijl er bij andere
podia nog een leuk feestje
valt te vieren. Samen met
het kleurenschema verwachten we een betere
spreiding van de bezoekers.

Rustpost De Heksendans!
Actie:
met
Actie:koffie/cappuccino
koffie / thee met
appel-notentaart
€ 5,75
appel-notentaart €4,25.
Pannenkoekhuis De Heksendans
Oude Kleefsebaan 425
6572 AZ Berg en Dal
Telefoon: 024-6841610
www.deheksendans.nl

In het Kronenburgerpark kon je de afgelopen 7
edities genieten van Otis Park. Je vindt de jazzprogrammering van Otis deze zomer terug op diverse
andere locaties in de stad, maar het
Kronenburgerpark wordt nu het terrein van Hubert
in samenwerking met Subcultuur, PAAK en
Bijsmaak. Zij presenteren een prachtig elektronisch (live)programma, toffe acts en dj’s op één
van de mooiste locaties van de stad.
Het Waalpark was de afgelopen 14 edities het terrein van Hennes Latin Stage. Nu breidt het naastgelegen Valkhof Festival uit met een nieuw podium, genaamd ‘Bloem’. Met deze aanwinst bij het
bloemenwapen verbreedt het spectrum van dit ontdekkingsfestival nog meer richting jazz, soul, funk
en muziek uit alle uithoeken van de wereld.
Hiervoor werkt het Valkhof Festival onder meer
samen met Otis, Music Meeting en Baobob en
keert er ook een vleug latin terug in het park.
Op Kelfkensbos vond je in 2019 nog Zomerbar
024. Nu strijken hier de makers van Smaakmarkt
Labyrinth neer met een tweede concept:
Kelfkensbos Festival. Het plein wordt omgetoverd
tot the place to be waar jong en oud samen dansen
op tijdloze popklassiekers.
De In de Betouwstraat wordt dit jaar door café
Groots omgetoverd tot het Villa Groots Plein. Van
pianobar-pianisten tot feest-dj's, hier vind je gezelligheid en feest: pop, rock of Nederlandstalig.
Nieuw dit jaar is een podium in de Bloemerstraat,
waarvoor PAAK, De Bloemerbar, Terra Rossa en
Café de Gezelligheid de handen ineenslaan. In de
Bloemerstraat tref je twee podia met diverse programma’s voor een gezonde balans tussen gezelligheid en ontspanning. Op één dag kan het programma zomaar afwisselen tussen disco & house DJ's,
singer-songwriters én oude bekenden met een
Nederlandstalig repertoire.
Op de Ganzenheuvel verschijnt een nieuw podium. Voor de deur van en georganiseerd door
Nibbles, Holt en De Heerlijckheid wordt een oase
van rust gecreëerd. Op de Ganzenheuvel vertonen
lokale artiesten hun kunsten in een semi-akoestische setting.
De Stichting Vierdaagsefeesten is blij met de invulling van deze nieuwe locaties. Directeur-bestuurder Joris Bouwmeister: “We zijn verheugd dat er
zoveel nieuwe samenwerkingen zijn ontstaan bij
het invullen van deze nieuwe podia. Of het nu gaat
om ondernemers uit de straat die elkaar vinden of
culturele instellingen, evenementorganisatoren en
feestconcepten die samenwerken, we geloven
in kruisbestuivingen om het beste van wat
Nijmegen te bieden heeft te laten zien.”
Doordat ieder z’n specifieke kennis inzet vind
je op de Vierdaagsefeesten de breedste programmering die er maar mogelijk is. Van feestmuziek tot pop, van klassiek tot urban en van
jazz tot levenslied. Grote namen, aanstormend
talent uit binnen- en buitenland, coverbands,
maar ook theater, dans, workshops en lezingen.
Een bezoekje aan de podia maak je compleet
met feesten bij jouw favoriete artiest. Op

Foto: Jan Willem de Venster
Vierdaagsefeesten.nl vind je al de eerste line-up en
een overzicht van alle locaties. Over een aantal
weken wordt deze aangevuld en het programma
compleet gemaakt. Volg daarom de updates over de
livegang van het nieuwe programma, zodat je niks
mist!
Over de Vierdaagsefeesten Nijmegen
In ruim 50 jaar is de Vierdaagsefeesten uitgegroeid
tot het grootste evenement van Nederland en een
van de grootsten van Europa: verspreid over zeven
dagen vinden ruim anderhalf miljoen bezoekers
hun weg naar Nijmegen. Maar de ambitie is niet:
groot, groter, grootst. Van de 50 grootste evenementen van het land, staat de Vierdaagsefeesten
óók bovenaan de lijstjes staan als het gaat om sfeer:
op Vierdaagsefeesten vind je de prettigste sfeerbeleving van Nederland!
Stichting Vierdaagsefeesten maakt, samen met talloze partners, een duurzaam evenement van betekenis, met een grote positieve maatschappelijke
impact. Op de Vierdaagsefeesten komen mensen en
generaties samen, in een veilige, fijne omgeving
waar je uit je comfort zone kunt treden en open
staan voor nieuwe ervaringen. Voel de ruimte om te
genieten, het beste van jezelf te laten zien en je
wereld te vergroten. Vier de feesten!
Alle buitenpodia Vierdaagsefeesten
Op welke plekken je dit jaar allemaal zingt, danst,
chillt, van theater geniet en proost? Elk podium en
elke organisator heeft zijn eigen line-up en programma. Sommige organisatoren zijn oud en vertrouwd en zes zijn er dit jaar nieuw. Hieronder vind
je alle buitenpodia.
Matrixx Live aan de Kade – Waalkade
Molenstraat
Valkhof Festival – Voerweg
Festival op ’t Eiland – Stadseiland Veur Lent
Plein 1944
Faberplein
De Kaaij – Lindenberghaven
Grote Markt
Matrixx at The Park – Hunnerpark
Joris Ivensplein – Oerhollands
Koningsplein
Kelfkensbos Festival
Park Kronenburg – Kronenburgerpark
Hotel Credible – Hertogstraat
Matrixx Rade aan de Kade – Waaltheater
Smaakmarkt – Labyrinth Waalkade
Hertogplein
Groots in de Grotestraat
Bloemerstraat
Ganzenheuvel
Mariënburgplein
De Regenboog straatfeest – Van Welderenstraat
Café Samson – Houtstraat
Arsenaal 1824 – Arsenaalpoort
Ramblas – Van Schaek Mathonsingel
Van Ouds – Augustijnenstraat
De Hemel – Franseplaats
Roze Huis
World Street Kitchen – Mariënburg
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Wanneer en hoe laat zijn de Vierdaagsefeesten?

Dag 4 van Cuijk
De vierde wandeldag brengt je naar de Via Gladiola. ’s Morgens loop je door een
fraai vennengebied. Geniet van de rust, want direct in Cuijk is het één groot feest.
Je oversteek over de Maas is een bijzondere. Militairen leggen een pontonbrug voor
je aan. Eenmaal aan de overkant neemt bij iedere stap de spanning toe. De Via
Gladiola wacht op je…
Je wandelt door de prachtige Hatertse en Overasseltse Vennen richting de uiterwaarden van de Maas. De rivier geeft je prachtige vergezichten over de fraaie
Kraaijenbergse Plassen. Loop je de 50? Dan doe je drie provincies aan: Gelderland,
Brabant en Limburg. Onderweg kom je door de levendige dorpjes Linden, Mook,
Molenhoek en Malden. Net als in Cuijk krijg je er een voorproefje van de intocht
straks.

Via Gladiola
Bomvolle tribunes, rijen dik feestend publiek, overal dj’s, orkestjes en blaaskappelen en tienduizenden blije lopers met een gladiool in de hand. De kilometerslange
Via Gladiola is één groot feest en jij bent het middelpunt. Op de Via Gladiola word
je gedragen door honderdduizend toeschouwers. Je vergeet je blaren, je spierpijn
en hoe je soms hebt afgezien. Nog even en het 4Daagsekruisje is van jou!

We vieren de Vierdaagsefeesten van 16 t/m 22 juli
2022!
De buitenpodia starten, afhankelijk van de locatie, tussen 14.00 en 15.00 uur of tussen 18.00 en 20.00 uur. De
acts op de buitenpodia eindigen op zaterdag tot en met
donderdag om 00.30 uur. Op vrijdag is dit om 01.00
uur. Na afloop van de acts blijven de terrassen zonder
muziek open tot 02.00 uur.
‘s Nachts gaat in sommige uitgaansgelegenheden binnenprogrammering door, de openingstijden zijn gelijk
aan de reguliere afspraken gedurende het gehele jaar.
Deze binnenprogrammering is opgenomen in ons programma.

zaamheidsinitiatieven en hoe jij hierbij kunt helpen!

Hoe krijg ik informatie tijdens
Vierdaagsefeesten?

Het circulaire bekersysteem

Wanneer je onze app hebt gedownload ontvang je, na
toestemming, een pushbericht bij een calamiteit of
grote drukte. Bovendien blijf je dan automatisch op de
hoogte van actuele informatie. Je kunt de
Vierdaagsefeesten app downloaden in de Google Play
Store of in de App store.
Nieuws en updates kun je ook volgen via Instagram,
Facebook en Twitter.
Tevens zijn er tijdens Vierdaagsefeesten verspreid door
het centrum een aantal lichtkranten. Wanneer er belangrijke mededelingen of calamiteiten zijn, worden deze
hierop gemeld.
Omdat de stad tijdens de Vierdaagsefeesten wordt
bezocht door duizenden bezoekers adviseren wij zoveel
mogelijk met het openbaar vervoer, per fiets of te voet
naar het centrum te komen.
De gehele stad is rolstoeltoegankelijk. Dit houdt in dat
de straten vrij zijn van verkeer en de op- en afgangen
van de stoepen bedoeld voor rolstoelen worden vrijgehouden van obstakels.

Wat doet stichting Vierdaagsefeesten
aan duurzaamheid?
We zijn op veel vlakken bezig met duurzaamheid. De
energie is bijna volledig lokaal opgewekte groene
stroom. Op de paar plekken waar de vaste stroomaansluitingen niet toereikend zijn, werken we batterijen
(opgeladen met duurzame stroom) of bio-diesel generatoren.
Verder hebben we dit jaar voor het eerst een aantal circulaire toiletvoorzieningen en een circulair bekersysteem om de hoeveelheid afval terug te dringen. Al het
ingezamelde afval wordt nagescheiden voor recycling.
We stimuleren en faciliteren onze bezoekers met de
fiets of het OV te komen.
We zijn aangesloten bij de Green Deal Circular
Festivals en Plastic Pact. Lees hier alles over onze duur-

Geen
eigen
drank
meenemen
naar
de
Vierdaagsefeesten?
Het is niet toegestaan om eigen drank mee te nemen en
op diverse locaties wordt hierop gecontroleerd. Tijdens
dit vrij toegankelijke evenement is iedereen welkom
om te komen feesten en genieten van live optredens op
bijzondere locaties. Maar helemaal kosteloos is het evenement natuurlijk niet. Van de drankjes die jij koopt aan
de bar worden onder andere artiesten, acts, podia en
aankleding betaald. Koop jij je drankje aan de bar, dan
regelen wij de rest. Goede deal, toch?

Wat houdt het bekersysteem precies in?
Bij de aankoop van je eerste drankje betaal je eenmalig
€ 0,50 als milieubijdrage voor de beker. Bij elke volgende bestelling betaal je alleen de consumptieprijs, als
je je gebruikte beker weer inlevert. In de hele stad worden dezelfde bekers gebruikt, te herkennen aan het
Vierdaagsefeesten-logo in de rand. Je kunt je beker dus
bij een buitenbar of terras inwisselen voor een nieuwe.
Het maakt niet uit of de beker opgevouwen of
gescheurd terugkomt naar de bar, als deze maar niet
onder het zand of ander vuil zit. Dan kan de beker
namelijk niet meer goed worden gerecycled.
Breng óók je laatste beker terug naar de bar, zodat er
nieuwe bekers van kunnen worden gemaakt. Een beker
is niet inwisselbaar voor geld. Je kunt je beker mee naar
huis nemen en de volgende dag (opnieuw) inwisselen.
Bekijk de infographic.
Waarom wordt dit bekersysteem ingevoerd?
De enorme afvalberg van plastic bekers op straat tijdens
en na de Vierdaagsefeesten is ons al jaren een doorn in
het oog. Dit past niet bij onze duurzaamheidsambities.
We hebben de afgelopen jaren veel kleinschalige pilots
gedaan om meer bekers in te zamelen. En gaan nu werken met één duidelijk systeem voor de hele stad.
Hiermee lopen we vooruit op aankomende wetgeving,
die vanaf januari 2024 het gebruik van plastic wegwerpbekers zonder circulair systeem verbiedt. Het is
uniek in Nederland en een hele prestatie dat we met zo
veel verschillende ondernemers op zo’n groots, open
evenement allemaal hetzelfde systeem gebruiken!

Spreek tijdens
de 4-daagse af
bij Cafetaria Rikken
als rustplaats,
om lekker te eten
en maak gebruik van onze WC!

Festivalbandjes en Vriendenprogramma

ADMINISTRATIE- EN

Wat is het verschil tussen een festivalbandje en een vriendenbandje?
Speciaal voor trouwe Vierdaagsefeestenbezoekers bieden we graag iets extra’s. We hebben
gevraagd waar we hen blij mee kunnen maken, en daar kwamen twee wensen uit naar voren: een
speciale extra beleving én niet steeds apart afrekenen bij de wc’s. Dat hebben we verwerkt in een
C
C
mooi aanbod van elke dag van de Vierdaagsefeesten iets leuks én de betaalrij overslaan bij de
wc’s. Toegang tot het speciale dagprogramma en doorlopen bij de toiletten kan op vertoon van beiden bandjes: zowel een festivalbandje als een vriendenbandje.
Bosweg 2c - Berg & Dal
024-6844199
We merkten in de panelgesprekken dat veel van ons publiek ons een warm hart toedraagt en bereid
is om iets extra’s bij te dragen aan de Vierdaagsefeesten. Daarmee werken we aan onze doelstelFijne vierdaagse en
lingen als zo klimaatneutraal mogelijk feesten en een feest organiseren voor iedereen, ook doelvierdaagsefeesten!
groepen voor wie dat wellicht minder voor de hand licht. Om onze dankbaarheid te tonen aan
mensen die hier graag aan bij dragen hebben we voor hen een speciaal gouden vriendenbandje
ontwikkeld. Hiermee krijg je bovendien tijdens de feesten korting op de merchandise!
De makkelijkste manier om Vriend te worden of een festivalbandje aan te schaffen is via de webshop.
Stappershoefstraat 4
Hoe kan ik Vriend van de
024-6633020
Vierdaagsefeesten worden of een fesGrotestraat 13, Nijmegen
tivalbandje kopen?
De makkelijkste manier om Vriend te
ponchos,
rugzakken
worden of een bandje aan te schaffen is
via de webshop. Je kunt bij aanschaf
vlaggen en alles om
kiezen of je je bandje wilt laten opsturen, afhalen op de donderdag of vrijdag
de 4-daagse
uit te lopen
vóór de feesten of in de week zelf.

BELASTINGADVIESKANTOOR

C

NIJMEEGS JOPIE

I.v.m. vakantie

gesloten

van
15 t/m 22 augustus
Denk aan uw zonbescherming
van het haar! Nu bij ons te koop.

Bredeweg 56, Groesbeek
Tel: 024-397 1037

www.cafetariarikken.nl
Telefoon: 024 684 1453
E-mail: info@meijerassurantien.nl
Rijksstraatweg 199 - Beek

MEIJER ASSURANTIËN
Voor (advies bij) al uw
verzekeringen, hypotheken
en financiële zaken
in uw eigen dorp!

ook voor kampeer-artikelen
militaire kleding
en regenkleding
Bekijk onze webshop:

T (088) 024 78 00

www.jopieswebshop.nl

E info@daadnotarissen.nl
daadnotarissen.nl

tel.: 024-3225480
centrum Nijmegen

www.nijmeegsjopie.nl

Beek • Beuningen • Druten • Groesbeek
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De routes
Ook in 2022 Alternatieve Vierdaagse
De Alternatieve Vierdaagse is terug! Koninklijke
Wandelbond Nederland (KWbN) bood de afgelopen
twee jaar dit digitale alternatief aan omdat de 4Daagse
in Nijmegen vanwege de coronamaatregelen niet door
kon gaan. Vanwege het succes van de afgelopen jaren,
omdat het past binnen de doelstelling van KWbN om
zoveel mogelijk mensen wandelend in beweging te
brengen én op verzoek van vele wandelaars besloot
KWbN ook in 2022 De Alternatieve Vierdaagse aan te
bieden. De inschrijving is reeds gestart via dealternatievevierdaagse.nl.
Digitaal
De afgelopen twee jaar was De Alternatieve
Vierdaagse het succesvolle, coronaproof alternatief
voor de 4Daagse. Het digitale event telde jaarlijks
ruim 20.000 deelnemers. De opzet van het evenement
blijft in 2022 ongewijzigd. Wandelaars lopen tijdens
de Vierdaagseweek op hun eigen locatie hun eigen
route, bijgehouden door een app. Na afloop verdienen
zij een medaille.
Kortere afstanden geliefd
Naast de geijkte 4Daagse afstanden (30, 40 en 50 kilometer) is het tijdens De Alternatieve Vierdaagse ook
mogelijk te kiezen voor kortere afstanden als 5, 10 of
20 kilometer. Met name de 10 en 20 kilometer blijken
onder de deelnemers zeer geliefd. Dat KWbN met het
digitale evenement in een behoefte voorziet, blijkt wel
uit de vele vragen die de wandelbond de laatste maanden ontving van wandelaars die wilden weten of De
Alternatieve Vierdaagse ook dit jaar werd aangeboden.
Op maat
Met De Alternatieve Vierdaagse 2022 biedt KWbN
deelnemers van de afgelopen twee jaar de mogelijkheid ook hun derde medaille van dit unieke evenement
te verdienen. Daarnaast biedt het nieuwe deelnemers

Compleet programma
Vierdaagsefeesten
Na drie jaar mag Nijmegen eindelijk weer de mooiste zeven dagen van het jaar vieren. De organisatie van de Vierdaagsefeesten is in volle gang en de ruim 40 podia
maken zich klaar voor het grootste evenement van Nederland. De geweldige sfeer
die het evenement met zich meebrengt is niet de enige voorbode: de programmering van meer dan 1000 acts is dit jaar méér dan divers.

en liefhebbers van kortere afstanden de mogelijkheid
een Vierdaagse op maat te lopen. Ook wandelaars die
niet de tijd, mogelijkheid of wens hebben om naar
Nijmegen af te reizen, beschikken met De
Alternatieve Vierdaagse over een optie. De
Alternatieve Vierdaagse kan in binnen- en buitenland
gelopen worden.
Inschrijven
De Alternatieve Vierdaagse vindt plaats van 19 tot en
met 22 juli 2022. In deze week lopen deelnemers vier
dagen hun eigen route tussen 5 en 50 kilometer per
dag. Zij maken hierbij gebruik van het digitale evenement De Alternatieve Vierdaagse in de Wandel.nl-app
(zichtbaar na inschrijving en betaling). De app houdt
bij of zij de afstand hebben afgelegd. Na afloop ontvangen de deelnemers De Alternatieve Vierdaagse
medaille. Deelname kost €11,95 (KWbN-leden ontvangen een euro korting). Bij de inschrijfprijs is de
medaille inbegrepen. Deelnemers uit het buitenland
betalen hiernaast €8,95 verzendkosten voor de
medaille. Inschrijven is mogelijk via: www.dealternatievevierdaagse.nl.
De Alternatieve Vierdaagse is een initiatief van House
of Sports en KWbN.

Ontdek de mooiste verhalen
Ook de Bibliotheek Gelderland Zuid is weer van
de partij bij de Vierdaagsefeesten. Het
Mariënburgplein wordt omgetoverd tot een gezellige stadscamping, met bekende kinderboekenschrijvers, voorlezen en muziek. Voor een rustpuntje in het feestgedruis staan schrijvers Rosita
Steenbeek en Pieter Waterdrinker in de
Stevenskerk. Op woensdag 20 juli is het
Mariënburgplein dé plek voor queer-jongeren tijdens Roze Woensdag Jong!
De Stevenskerk is een oase van rust tijdens het feestgedruis. Op zondag 17 juli en maandag 18 juli kun je
hier van 14.00 tot 15.00 uur lekker achteroverleunen
en luisteren naar lezingen van schrijvers Rosita
Steenbeek en Pieter Waterdrinker. Steenbeek heeft
inmiddels 17 boeken op haar naam staan, waaronder
diverse over haar woonplaats Rome. In april van dit
jaar verscheen haar roman Julia, over de keizersdochter die in 39 v. Chr. in Rome werd geboren. Op maan-

Oogmetingen
Monturen
Contactlenzen
Zonnebrillen
Ongediertebestrijding
en steenmarterwering
Schellingshof 5 • 6573 DK Beek-Ubbergen
024-6843105 • www.laveroptiek.nl • info@laveroptiek.nl
LaVér Optiek

Ray Ban • D&G • Dutz • Porsche Design
Odette Lunettes • Serengeti

dag 18 juli spreekt schrijver en journalist Pieter
Waterdrinker in de monumentale kerk. Waterdrinker
woonde lange tijd in Moskou en Sint Petersburg. In
april verscheen zijn meest recente roman, Biecht aan
mijn vrouw.
Stadscamping De Mariënburg
Het Kidsplein voor de bieb, Regionaal Archief
Nijmegen, LUX en het Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis wordt dit jaar door deze organisaties
omgetoverd tot Stadscamping De Mariënburg. Je kunt
hier badmintonnen, stoepkrijten, knutselen en jeu-deboulen. Het animatieteam organiseert een speurtocht,
silent disco, voorstellingen, optredens van kinderboekenschrijvers én voorleesuurtjes. De stadscamping is
geopend van zaterdag 16 juli t/m dinsdag 19 juli en
donderdag 21 juli van 13.00 tot 17.00 uur. Dagelijks
wordt er om 13.00 uur voorgelezen (op 18 juli met
gebarentolk) en bijna alle dagen is er een voorstelling
of een workshop. Ontdek het volledige programma
op www.obgz.nl/stadscamping.
Roze Woensdag Jong!
Op Roze Woensdag 20 juli kleurt de hele stad roze.
Tijdens Roze Woensdag Jong! kunnen jongeren tussen 13 en 17 uur op het Mariënburgplein feest vieren, shoppen, schrijvers ontmoeten, geïnspireerd
raken en nog veel meer. Er is een panelgesprek over
‘Queer in Young Adult’, met schrijvers Valentijn
Ringelberg, Nadine Swagerman en Marieke
Nijkamp. Booktokker Dilayra Verbrugh geeft boekentips. Er zijn korte films te zien in LUX. In het
Huis van de Nijmeegse Geschiedenis kunnen jongeren samen met Terra Nova in gesprek over hoe hun
ideale samenleving eruit zou zien. En last but not
least: in de bieb wordt op deze dag de regenboogkast
onthuld, vol met boeken over en voor LHBTIQ+
jongeren. Het volledige programma is binnenkort te
vinden op www.obgz.nl/rozewoensdagjong. Roze
Woensdag Jong! is een initiatief van de Bibliotheek
Gelderland Zuid in samenwerking met Stichting
Roze Woensdag, LUX, Dito Nijmegen en het Huis
van de Nijmeegse Geschiedenis.

Verzorging 4 - Daagselopers
De 104e editie van de 4-Daagse is van
dinsdag 19 juli t/m vrijdag 22 juli 2022
Ook dit jaar is het
mogelijk om zich tijdens de 4-Daagse van
Nijmegen elke avond
te laten verzorgen,
zodat u de volgende
dag weer fris en monter aan de start verschijnt.
Deze verzorging voor
de
4-Daagselopers
gebeurt in de verzorgingsruimte en kleedkamers van het clubhuis van SC Millingen
/ ODIO op Sportpark De Hove in
Millingen aan de Rijn aan de
Hoefseweg 21. Samen met sportmasseurs en blarenprikkers staat Alex
Janssen voor u klaar voor de verzorging van blaren, voeten, benen en rug.
Denk hierbij ook aan afplakken, tapen
en masseren.
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich
aanmelden. Bij aanmelding zijn de kos-

ten € 15 p.p.
als borg. Na de verzorging wordt deze
borg verrekend met de gemaakte
onkosten.
Voor aanmelding of meer informatie
kunt u met Alex Janssen contact opnemen:
Alex Janssen 06 - 10434247 of via
mail alexdoortje@kpnmail.nl
Team Verzorging 4-Daagselopers

Service - Onderhoud - Reparatie

Service, Onderhoud & Reparatie van alle automobielen

van alle merken!

024-6843433
www.autoservicedestollenberg.nl
info@autoservicedestollenberg.nl
Oude Kleefsebaan 69 - Berg en Dal

Wij wensen u een fijne en
sportieve 4-daagse toe
Berg en Dalseweg 432 in Nijmegen bij tankstation Tinq

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

NIEUWE HOLLEWEG 11
BEEK TEL: 024 - 684 22

73

ivm de 4daagse op
21 en 22 juli gesloten.

12 juli 2022
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Uitreiking vierdaagse-shirts 2022 op ■ Verkeersmaatregelen Vierdaagse 21 juli
16 juli
Van 19 tot en met 22 juli is de andere evenementinformatie op Parkeren
Wat hebben we de wandelaars
gemist in 2020 en 2021! Gelukkig
gaat de Vierdaagse dit jaar wel
door. Daarom pakken we onze
traditie ook weer op: alle vierdaagse-lopers uit de gemeente
Berg en Dal krijgen een vierdaagse-T-shirt. Op zaterdag 16 juli
2022 vanaf 15.00 uur kunnen alle
vierdaagse-lopers
uit
de
gemeente het T-shirt ophalen in
het gemeentehuis in Groesbeek.
Wat: uitreiking vierdaagse-shirts
2022
Wanneer: zaterdag 16 juli van
15:00-17:00 uur
Waar: in de hal van het gemeentehuis in Groesbeek (Dorpsplein 1)
Wie: alle vierdaagse-lopers uit de
gemeente Berg en Dal
Hapje en drankje
De lopers kunnen elkaar onder het
genot van een hapje en een drankje ontmoeten. Na een woordje van

burgemeester Mark Slinkman ontvangen zij het nieuwe T-shirt van
2022.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor
het T-shirt:
▪ komt u zaterdag 16 juli van 15.00
uur tot 17.00 uur naar het
gemeentehuis;
▪ hoeft u zich niet vooraf aan te melden;
▪ kunt u aantonen dat u in de
gemeente Berg en Dal woont en
▪ laat u uw inschrijfkaart van de
Vierdaagse zien.
Wij hopen veel van onze vierdaagse-lopers te ontmoeten op 16 juli.

Vierdaagse. Traditiegetrouw is
de donderdag de 'dag van
Groesbeek'. Hieronder leest u
meer over de doorkomst door
onze gemeente.
Wandelroute
▪

De route van 30 km komt vanaf
Mook via de Groesbeekseweg/Mooksebaan,
verder
via
Knapheideweg, Baden Powellstraat/Vlasrootweg. Hierna gaat de
route net zoals bij de 40 en 50 kilometer
verder
via
de
Herwendaalseweg.
▪

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Monique
Wolsing van de gemeente Berg en
Dal via 06 - 1462 3125 of
m.wolsing@bergendal.nl.

30 kilometer

40 en 50 kilometer

De wandelroutes van 40 en 50 kilometer komen vanaf Milsbeek via
Bredeweg de gemeente binnen.
De route gaat verder via
Herwendaalseweg, Pannenstraat,
Dorpsstraat,
Nieuweweg,
Zevenheuvelenweg
door
Groesbeek. Dan in Berg en Dal via
de Watertorenweg, Vinkweg en
Kerstendalsweg naar de Oude
Kleefsebaan, waar de route richting
Nijmegen gaat.
Kijk voor de volledige routes en

www.4daagse.nl
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Tijdens het evenement zijn er verschillende tijdelijke verkeersmaatregelen zoals afgesloten wegen,
parkeer- en/of stopverboden en tijdelijk eenrichtingsverkeer. Let goed
op de borden; alle tijdelijke verkeersmaatregelen staan aangegeven met verkeersborden.
Let op: u kunt niet zomaar oversteken met uw auto. Er zijn drie plekken waar dat wel kan. Het oversteken wordt op deze 3 plekken begeleid door verkeersregelaars.
3 Plekken waar u met de auto
kunt oversteken:
1. de rotonde bij de molen in
Groesbeek, van de Mooksebaan naar de Gooiseweg en
andersom;
2. van de Kamp naar de Siep in
één richting; van oost naar
west;
3. in Berg en Dal van de Oude
Holleweg naar de Molenbosweg
in één richting; van noord naar
zuid.
Buiten deze mogelijkheden moet u
omrijden om de route van de
Vierdaagse heen.

Wilt u graag de lopers aanmoedigen? Parkeer dan bij de volgende
plekken:
▪ Weiland Zevenheuvelenweg 57
Een deel van het weiland aan de
Zevenheuvelenweg 57 is een openbare parkeerplaats. Om hier te
komen kunt u alleen via de
Meerwijkselaan
(bij
rotonde
Sionsweg) en Postweg rijden.
Het aanrijden vanuit Nijmegen naar
deze
parkeerplaats
over
Nijmeegsebaan en Derde Baan is
dus niet mogelijk en niet toegestaan. Dat deel van de Derde Baan
(westelijk van Zevenheuvelenweg)
is namelijk een route voor hulpdiensten/incidenten. De weg moet daarom vrij blijven van verkeer.
▪ Weiland tegenover Derde Baan
14
Aan de oostzijde van de
Zevenheuvelenweg is ook een parkeergelegenheid. Dit is een deel
van het weiland tegenover de
Derde Baan 14. Om hier te komen
moet u via de Wylerbaan - Derde
Baan rijden.
Meer informatie over de Vierdaagse ziet u op www.4daagse.nl/festiviteiten/bereikbaarheid

■ Koninklijke Onderscheiding Sjef Wieland
De uitreiking van de vierdaagse T-shirts in 2018.

Sociaal Team Berg en Dal

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

Op vrijdag 1 juli kreeg Sjef
Wieland uit Ooij een Koninklijke
Onderscheiding. Burgemeester
Mark Slinkman van Berg en Dal
reikte de onderscheiding uit tijdens een besloten bijeenkomst
in Oortjeshekken. Sjef Wieland is
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
Sjef Wieland is in Ooij altijd actief
geweest op vele gebieden. De
Koninklijke Onderscheiding kreeg
hij voor al zijn verdiensten.
KBO
Sjef Wieland heeft zich lange tijd
ingezet voor de ouderen. Sinds
2011 was hij voorzitter van KBO
Ooij. Daarvoor was hij de penningmeester. Hij verzorgde onder andere de themamiddagen van de KBO
en bezocht de vergaderingen van
de Unie KBO/PCOB. Ook was hij
lid van de seniorenraad van de
gemeente Ubbergen.
SVO’68
Ook bij voetbalvereniging SVO’68
heeft Sjef Wieland zijn sporen verdiend. Hij was daar onder andere
15 jaar voorzitter, verzorgde de
administratie van het clubhuis en
leverde een belangrijke bijdrage
aan de totstandkoming van het
nieuwe sportcomplex.
Overige verdiensten
Sjef Wieland was interim-voorzitter

en vele jaren burgerlid van de commissie Algemene zaken en
Financiën van het CDA Ubbergen.
Hij was lid van de commissie 100
jaar kerk van de Parochie St.
Hubertus. Hij heeft ook meegewerkt aan het rapport van de commissie Vraaggericht Werken. En
van 2006 tot 2020 leidde hij bezoekers in de Ooijpolder rond, als gastheer in de zonnetrein van Stichting
Van Steen en Natuur. Hij was penningmeester van de seniorenraad,
bestuurslid van de klussendienst en
lid van het Oranje comité Ooij. In
het verleden was hij ook nog penningmeester van het schoolbestuur
van basisschool ‘Op Weg’.

Eerdere onderscheidingen
Sjef Wieland is in het verleden al
vaker onderscheiden. Hij kreeg op
7 mei 2022 de zilveren goudomrande speld van de KBO-afdeling
Gelderland. Hij was erelid van SVO
voetbal en kreeg in 2012 de
Gouden KNVB speld voor zijn vele
verdiensten
voor
SVO’68.
Carnavalsvereniging
De
Deurzakkers reikte hem in 2020 de
Ballenmakerspenning uit voor zijn
inspanningen voor de ouderen in
de Ooijse gemeenschap.
Na al deze onderscheidingen volgde nu dus een welverdiende
Koninklijke Onderscheiding voor
Sjef Wieland.
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Mededelingen

■ 1388 Infiltratiekratten onder Wilgplein en Wilgstraat

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

In Breedeweg vangen we binnenkort 300.000 liter regenwater op.
Dit doen we met 1388 infiltratiekratten onder de grond. We
plaatsen de kratten onder de
Wilgstraat en het Wilgplein.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Bosweg 2, kap boom (aanvraag)
▪ Hazeldonklaan 12, verbouwen woning en plaatsen van een
tweelaagse aanbouw met vervangende garage (verleend)
▪ Hazeldonklaan 17, uitbreiden garage (verlengen beslistermijn)
▪ Koningsholster 30, aanleggen in- uitrit (verleend)
▪ Rijksstraatweg 178, schilderwerkzaamheden buitenzijde pand
(verlengen beslistermijn)
Berg en Dal
▪ Oranjelaan 21, aanbouw op eerste en tweede verdieping waarbij
huidige aanbouw wordt opgetopt (aanvraag)
Groesbeek
▪ Kadastraal perceel GBK00-P-831, nabij Ambachtsweg, bouw kantoor
met bedrijfshal, plaatsen erfafscheiding en reclame (aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 62, kap boom (aanvraag)
▪ Grafwegen 55a, legaliseren bestaande overkapping (verlengen
beslistermijn)
▪ Hobbemaweg 11, plaatsen warmtepomp (aanvraag)
▪ Houtlaan 10, bouw schuur (buiten behandeling stellen)
▪ Kamp 20, bouw carport (aanvraag)
▪ kadastraal perceel GBK00-R-621, nabij Klein Amerika 7, bouw
woning (verlengen beslistermijn)
▪ Knapheideweg 55, kap boom (aanvraag)
▪ Reestraat 10, wijzigen bedrijfswoning naar burgerwoning (aanvraag)
▪ Siep 14, realiseren zorgwoning (verlengen beslistermijn)
▪ Spoorlaan 32, plaatsen terrasoverkapping en carport (aanvraag)
Kekerdom
▪ Schoolstraat 11, plaatsen dakkapel (verlengen beslistermijn)
Leuth
▪ Lieskes Wengs 5, plaatsen magazijnvloer (aanvraag)
▪ Steenheuvelsestraat 39, plaatsen reclamezuil (verlengen
beslistermijn)

Het plaatsen van de infiltratiekratten hoort bij het project ‘Breedeweg
maakt ruimte voor water’. Met dit
project pakken we wateroverlast en
verdroging in Breedeweg aan.
Infiltratiekratten
Infiltratiekratten zijn waterdoorlatende boxen die regenwater in de
grond opvangen. De kratten zijn
open aan de onderkant en hebben
openingen aan de zijkanten.
Hierdoor kan het water vanuit de
kratten in de bodem wegstromen.
We plaatsen worteldoek om de
kratten zodat er geen grond in
terecht komt.
De infiltratiekratten leggen we
onder de bestrating. Ze kunnen
straks in totaal 300.000 liter regenwater opvangen: 100.000 liter bij
het Wilgplein en 200.000 liter bij de
Wilgstraat.
Officieel startsein
Wethouder Ria Barber en heemraad Mathieu Gremmen van
Waterschap Rivierenland gaven op
22 juni het officiële startsein voor
het plaatsen van de kratten. Ook
gaven ze het startsein voor maatregelen die we in het buitengebied
nemen tegen wateroverlast in
Breedeweg.

Zo gaan we bij de Knapheideweg
en het Hemeltje regenwater opvangen in bovengrondse infiltratiebekkens. Een bovengronds infiltratiebekken is een verlaagd terrein
waarin regenwater wordt opgevangen en in de bodem kan wegzak-

Ruimtelijke Ordening en Milieu
▪ Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Recreatieterrein de Oude
Molen'
▪ Ontwerpbestemmingsplan 'De Dries 25 -35, Groesbeek'
▪ Vastgesteld bestemmingsplan 'Hogewaldseweg 22-24, Groesbeek'
▪ Ontwerpbestemmingsplan 'Groen Groesbeek'
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan contact op met de
Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024
- 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke Ordening en
Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en Dal via telefoonnummer 14 024.

De werkzaamheden in het buitengebied starten na de zomer. We
starten direct nadat de provincie
Gelderland ons toestemming geeft
om te graven.
Ria Barber: 'Ik ben erg blij dat er nu
begonnen wordt met de daadwerkelijk
uitvoering.'
Mathieu
Gremmen vervolgt: 'Al deze maatregelen samen moeten voldoende
zijn om op deze plekken wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.
Daarnaast zorgen deze maatregelen er ook voor dat we water langer
kunnen vasthouden en het de tijd
krijgt in de grond te infiltreren, zodat
het verdroging kan tegengaan.'

Millingen aan de Rijn
▪ Burgemeester Hermsenstraat 29, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Graaf van Bijlandtstraat 15, verbouwen woning (verleend)
▪ Heerbaan 7, realiseren carport (aanvraag)
▪ Heerbaan 161, realiseren aanbouw, plaatsen zonnepanelen en
plegen van onderhoud (verlengen beslistermijn)
▪ Heerbaan 166, verzoek tot vrijstelling voor bewoning van het
volledige pand (verlengen beslistermijn)
▪ Heerbaan 252, uitbreiden woning en bouw bergruimte (verleend)
▪ Molenveld 6a, bouw zoutloods (aanvraag)
▪ Molenveld 20, legaliseren van een gerealiseerde in- en uitrit met poort
(verleend)
▪ Pastoor Graatweg 32, realiseren schuurtje (verleend)
▪ Rijndijk 31, realiseren duinhuis (aanvraag)
Ooij
▪ Leuthsestraat 1, bedrijfswoning tijdelijk gebruiken als dagbesteding
voor ouderen (aanvraag)
▪ Ooijse Bandijk 4, plaatsen mestopslag (aanvraag)

ken. Door het regenwater hier op te
vangen stroomt het niet meer vanaf
de helling het dorp in.

Mathieu Gremmen en Ria Barber met één van de infiltratiekratten.

Meer informatie over dit project?
Kijk op www.bergendal.nl/wateroverlast-breedeweg
of
www.wsrl.nl/breedeweg.

■ Eikenprocessierups of toch niet?
De spinsels van de spinselmot(rups) lijken op die van de
eikenprocessierups
(epr).
Daardoor krijgen we soms onterechte meldingen, want de spinselmot is ongevaarlijk.
Als u goed kijkt kunt u het verschil
eenvoudig zien. De epr is behaard
(wel tot 700.000 brandharen per
rups) en de rups van de spinselmot
niet. Daarnaast zijn de processierupsen wat groter en hebben wat
meer grijstinten. De eikenprocessierups komt ook alleen maar in
eiken voor.
Melden eiken eikenprocessierups
Ziet u een epr-nest? Meld dit dan
via de gemeente-app 'meldpunt
buitenruimte'.
De rups op de bovenste foto is een spinselmot(rups), de onderste foto is
van een eikenprocessierups.
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■ Veteranendag 2022
Woensdag 29 juni was de Veteranendag in het nieuwe
Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Er waren 70 veteranen,
familie en vrienden aanwezig.
Toespraak van kolonel Y. Herashchenko
Militair attaché van Oekraïne, kolonel Y. Herashchenko was
de speciale gast. De kolonel en burgemeester Mark Slinkman
gaven indrukwekkende toespraken over de oorlog in
Oekraïne en de gevolgen voor de bevolking. Daarna was er

een moment van samenzijn. Tijdens de borrel wisselden de
aanwezigen verhalen en ervaringen uit. Als afsluiting werd
een ‘blauwe hap’ geserveerd. Dit is een rijstmaaltijd zoals bij
de Koninklijke Marine wordt gegeten.
Wie zijn veteraan?
Veteranen zijn militairen met de Nederlandse nationaliteit die
het Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of
vergelijkbare situaties. Dit geldt ook voor vredesmissies in

internationaal verband. Het maakt daarbij niet uit of ze nu nog
militair zijn of niet.
Alle veteranen uit de gemeente Berg en Dal waren uitgenodigd.
De gemeente Berg en Dal is blij haar veteranen op deze
manier te mogen bedanken voor hun inzet.

Veteranendag 2022

■ Uit de raad van Berg en Dal 23 juni 2022
De gemeenteraad van Berg en
Dal vergaderde op 23 juni 2022.
Hieronder leest u welke onderwerpen de raadsleden onder
andere bespraken.
Petities over kindcentrum Op de
Horst en de Beekse Stuwwal
Deze vergadering zijn er twee petities aangeboden. De heer Vincent
Graauwmans diende een petitie in
namens Kindcentrum Op de Horst.
Zij vragen het college van burgemeester en wethouders om met
spoed te zorgen voor vervangende
nieuwbouw voor het kindcentrum.
De petitie is 755 keer ondertekend.
De tweede petitie kwam van
mevrouw Roos Awater en mevrouw
Trudy Hoenselaar. Zij vroegen aandacht voor (het behoud van) de
Beekse stuwwal. Deze petitie is
inmiddels al 2.154 keer ondertekend.
Burgemeester
Mark
Slinkman nam beide petities in ontvangst.

Nieuwe carrouselleden
De carrousel is een commissie
waarin onder andere raadsvoorstellen worden voorbesproken. In de
raadsvergadering van 19 mei
benoemde de gemeenteraad 19
carrouselleden. 2 carrouselleden
konden toen niet bij de beëdiging
aanwezig zijn. Gerhard Boot (D66)
en
Meike
ten
Westeneind
(LOKAAL!) legden 23 juni alsnog
de belofte af in de raadsvergadering. Zij kregen een bos bloemen.
Moties
In totaal zijn er vier moties besproken, waarvan er drie de eindstreep
haalden:
▪ Het college van burgemeester en
wethouders nam een motie over
de gebiedsontwikkeling van de
locatie Achilles ’29-melkfabriekDe Linde over. VVD en D66 dienden de motie in. Ze vroegen het
college om het gebied als één
geheel te behandelen en ontwikkelen. Tot er een plan is voor het

gebied, worden geen nieuwe individuele plannen geaccepteerd.
▪ Een motie van PvdA en
GroenLinks over de verhuizing
van OJC Maddogs en fanfare
Wilhelmina naar De Mallemolen
haalde een kleine meerderheid.
De raad vraagt het college om
opnieuw naar het collegebesluit
over deze verhuizing te kijken. En
om andere mogelijkheden te
onderzoeken.
▪ De raad heeft een motie van
GroenLinks en D66 over de
Regioagendacommissie aangenomen.
De
Groene
Metropoolregio moet voor de versterking van de samenwerking in
de regio Arnhem/Nijmegen zorgen. Onderdeel hiervan is de
Regioagendacommissie. Hierin
zitten leden van de gemeenteraden in de regio. De motie ging
over het verbeteren van het vergaderschema
van
de
Regioagendacommissie.
De
leden hebben door het krappe
schema te weinig tijd om de stukken goed te behandelen.
Overige genomen besluiten
Tijdens de raadsvergadering zijn
verder de volgende besluiten genomen:
▪ Vaststellen
bestemmingsplan
‘Recreatieterrein De Oude Molen,
Groesbeek’.
▪ Vaststellen
bestemmingsplan
‘Hogewaldseweg
22-24,
Groesbeek’.
▪ Instemmen met begrotingswijziging Groene Metropoolregio
(Circulaire Regio/RES 2.0).
▪ Aanbevelingen
uit
het
Rekenkamerrapport ‘Van Wob

naar Woo’ overgenomen.
▪ Leden benoemd in de raadscommissies en externe vertegenwoordigingen voor de raadsperiode
2022-2026.
▪ Akkoord gegaan met de jaarrekeningen 2021 en zienswijzen op de
begroting 2023 van de gemeenschappelijke regelingen (onder
andere VRGZ, GGD, ODRN).
▪ Akkoord
gegaan
met
de
Jaarrekening 2021 en zienswijze
op begroting 2023 van de Groene
Metropoolregio (het voorgestelde
besluit is gewijzigd door D66 en
GroenLinks).
▪ Benoeming van de deskundigen
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
(CRK).
Hans Peters is door de raad
benoemd tot eerste waarnemend
voorzitter van de raad. Bij verhindering of ontsteltenis van de burgemeester wordt het voorzitterschap
van de raad door de Hans Peters
waargenomen. Jos Verstegen is
tweede waarnemend voorzitter.
Meer zien en lezen?
Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via de website
http://bergendal.raadsinformatie.nl.
Daar staan ook de vergaderstukken. Die kunt u ook vinden via de
app Politiek Portaal in de App
Store. U kunt de gemeenteraad volgen via Twitter, Facebook en
Instagram.
Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met
griffie@bergendal.nl. De volgende
raadsvergadering is op 14 juli 2022.
Dit is de laatste raadsvergadering
voor de zomervakantie.

■ Aangepaste
openingstijden
milieustraten
Vierdaagse
Tijdens de Vierdaagse hebben de
milieustraten andere openingstijden.
▪ Woensdag 20 juli is de milieustraat Kanaalstraat 401 in
Nijmegen gesloten.
▪ Donderdag 21 juli is milieustraat
Groesbeek Ambachtsweg 16
gesloten.
▪ Vrijdag 22 juli is milieustraat
Kanaalstraat vanaf 13.00 uur
gesloten en milieustraat Millingen
aan de Rijn Molenweg 22 vanaf
14.00 uur gesloten.
Houd in deze periode, vooral op de
zaterdag, rekening met extra drukte
op de milieustraat!
Meer info over de milieustraat en
openingstijden?
Kijk
op
www.dar.nl/milieustraat
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■ Veilig reizen
Eindelijk is het tijd voor vakantie! Even
lekker zorgeloos genieten en ontspannen.
Maar het is natuurlijk ook belangrijk om
veilig te reizen. Hieronder wat tips om veilig te kunnen reizen.
Alarmnummer 1-1-2
Alle landen van de Europese Uni (EU) hebben hetzelfde alarmnummer: 1-1-2.
Bij een noodsituatie of een acute (medische)

alles op een rijtje gezet zodat u niks vergeet.
Kijk op de website van de ANWB:
www.anwb.nl

hulpvraag belt u in Europa met 1-1-2. Binnen
de EU kunt u Engels spreken met 112.
Ieder land heeft zijn eigen noodnummer voor
niet levensbedreigende situaties. Zoek dit
noodnummer op voordat u met vakantie gaat.
En sla het nummer op in uw telefoon.
Wilt u meer informatie over uw vakantiebestemming? Dan heeft het ministerie van
Buitenlandse zaken en Douane een handige
reisapp. De app geeft informatie over verkeer, veiligheidsrisico’s en het coronavirus.
Download de app via www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-enantwoorden/reis-app-buitenlandse-zaken.
Hectometerpaaltjes
Een ongeluk of een andere noodsituatie op
de snelweg is natuurlijk erg vervelend. Maar
hoe kunt u de hulpdiensten naar de juiste
locatie sturen? Daarvoor zijn de hectometerpaaltjes. Dit zijn de groene bordjes die elke
100 meter naast de snelweg staan. De bordjes bevatten alle informatie die 112 nodig
heeft:

Vluchtweg vakantieadres
Weet u welke vluchtwegen uw vakantieverblijf heeft? Hoe u op de snelste manier uw
vakantieverblijf kunt verlaten in een noodsituatie?

1 Het nummer van de snelweg waar u op
rijdt.
2 De rijrichting (links of rechts) waarop het
incident is gebeurd.
3 De exacte locatie.
4 De zwarte letter in het gele vlak is alleen
toegevoegd bij op- en afritten en lussen bij
knooppunten.
Inpakken maar
Denk bij het inpakken ook aan wat er verplicht mee in de auto moet in het buitenland.
In sommige landen zijn een brandblusser en
zelfs reservelampjes verplicht. ANWB heeft

▪ Kies de snelste route naar buiten, bij voorkeur de straatkant of waar de hulpdiensten
aankomen.
▪ Zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is
van de verzamelplaats waar jullie elkaar
ontmoeten na het vluchten.
▪ Bespreek wie voor welk(e) baby, kind,
oudere of huisdier zorgt.
Rookmelder
Je weet nooit of er een rookmelder in een
vakantiehuisje hangt. Het is daarom verstandig om deze zelf mee te nemen. Wilt u meer
tips over veilig vluchten? Kijk dan op:
https://www.brandweer.nl/onderwerpen/vluch
t-met-je-vluchtplan/

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

Boeren acties in de regio
Vervolg van de voorpagina
Bij de bijeenkomst in het gemeentehuis met de boeren op 4 juli
hield burgemeester Mark Slinkman de volgende toespraak
De toespraak van de burgemeester
Beste mensen,
Van harte welkom hier vanavond in het gemeentehuis, en dank dat
jullie in zo groten getale in zijn gegaan op de uitnodiging die ik
namens het gemeentebestuur heb gedaan om met elkaar in gesprek
te gaan. Dat waardeer ik heel erg. We zijn gekomen aan het eind van
wederom een lange dag van demonstreren. Demonstreren, dat is niet
iets dat boeren van nature in het bloed zit. Als je ze zo massaal de
weg op krijgt als de laatste tijd, dan moet er wel echt wat aan de
hand zijn. En dat is ook zo. Aandacht is er ook genoeg voor de
demonstraties, en dat komt natuurlijk vooral door het materieel dat
jullie kunnen inzetten. Wie heeft er bijvoorbeeld iets gehoord over
het protest van de huisartsen op het Malieveld van 3 dagen geleden?
Bijna niemand. De boeren zijn dus veel effectiever dan andere groepen in het vragen van aandacht, maar met die aandacht komen óók
zorgen over het draagvlak voor die acties.
Mensen die het gevoel hebben dat ze niet gehoord worden, die gaan
vanzelf harder praten. En als dat niet helpt, gaat er nòg een schep
bovenop. Tot je uiteindelijk uit machteloosheid tegen elkaar staat te
schreeuwen en de boodschap onverstaanbaar wordt. De excessen
die we her en der hebben zien gebeuren, daar wordt door het gros
van de boeren terecht afstand van genomen. Ik begrijp het wel, maar
ik heb er geen begrip voor. Het doet de zaak van de boeren veel
meer kwaad dan goed. We moeten het uiteindelijk toch samen doen.
Daarom ben ik blij met jullie bezoek, en dat geldt ook voor de wethouders, die hier ook alle vanavond zijn. Vanuit hun verantwoordelijkheid, of dat nu voor economie, ruimtelijke ordening of recreatie
& toerisme is, willen ook zij vanavond graag met jullie in gesprek.
Als gemeente leggen wij het stikstofprobleem niet bij jullie neer, dat
is Rijksbeleid. Wij hoeven het beleid ook niet uit te voeren, dat doet
de provincie. Wij willen wèl graag samen met jullie onderdeel zijn
van de oplossing.
Het landschap van Berg en Dal is in hoge mate een boerenlandschap. Dat geldt natuurlijk voor het cultuurlandschap van weiden en
akkers. Het geldt óók voor onze waardevolle open natuurgebieden,
die zonder agrarisch natuurbeheer vanzelf in bos zouden verande-

Een aantal Duitse boeren had zich die maandagavond met hun
landbouwvoertuigen aan de Duitse kant van de grens Beek-Wyler
verzameld om hun Nederlandse collega’s een ”hart onder de riem”
te steken. De Nederlandse boeren waren die avond met ruim 40
landbouwvoertuigen vanuit de Ooijpolder naar het gemeentehuis
in Groesbeek vertrokken. Bij terugkomst werden ze verwelkomd
door hun Duitse collega’s.

ren. Een Berg en Dal zonder boeren willen en kunnen wij ons niet
voorstellen. De stikstofcrisis is er, en die praten wij hier vanavond
niet weg. Er zullen hier vanavond niet veel aanwezigen zijn, die
denken dat er niets hoeft te gebeuren. Er zal voor de boeren echt wat
gaan veranderen, daar zal niet aan te ontkomen zijn. Dat is op zich
niet erg. Niemand van jullie boert nog zoals zijn opa het in de jaren
’50 deed. En ook die deed het al weer heel anders dan zijn opa rond
1900. Juist de kracht van de Nederlandse boeren ligt in het vermogen om steeds maar weer met de tijd mee te veranderen. Wat heeft
de mechanisering van de landbouw niet voor een impact gehad, met
een enorm verlies van werkgelegenheid op het platteland tot
gevolg? En de ruilverkaveling dan? Een enorme operatie, die
schaalvergroting en meer efficiëntie mogelijk maakte. Maar die ook
grote offers heeft gevraagd, en het verdwijnen van een eeuwenoud
en vertrouwd landschap. De invoering van melk- en mestquota,
natuurlijk, en zo kan ik wel doorgaan. Wàt er ook gebeurd is; aan
het eind van de rit was het resultaat steeds hetzelfde: er kon nog
steeds worden geboerd. Dat moet nu ook zo zijn. Op 24 juni heeft
onze koning zich ook uitgesproken. Hij heeft benoemd dat de
Nederlandse boeren de dragers zijn van het culturele erfgoed op het
platteland. Dat zij een belangrijk deel zijn van de geschiedenis van
Nederland, en hopelijk ook van de toekomst. Belangrijker nog is dat
hij heeft gezegd dat de boeren perspectief moeten krijgen, en dat
ben ik van harte met hem eens. De provincie Gelderland ook. Die
heeft nadrukkelijk laten weten géén kaalslag te willen zien op het
Gelderse platteland. Er moet in Gelderland ruimte zijn voor agrarische bedrijven die door willen gaan. Boeren die hun bedrijf willen
beëindigen moeten kunnen worden opgekocht, en de boeren die
door willen gaan moeten worden geholpen met investeringen in
innovatie. Kansen voor jonge boeren moeten er in Gelderland blijven. Aldus de website van de provincie. Ik rond af, door terug te
gaan naar het begin van mijn verhaal. Als gemeente willen we
onderdeel zijn van de oplossing. Dat kan door de inrichting van ons
ruimtelijk beleid voor het buitengebied, en de ruimte die we willen
bieden voor nevenactiviteiten op het erf. Ook hier zijn dikwijls geen
makkelijke oplossingen. Als we een bedrijfsbeëindiging kunnen
helpen faciliteren met een ruimhartige invulling van de rood-voorroodregeling, helpt dat iemand uit de brand. Maar grote kans dat de
buurman er juist ín raakt, als de nieuwe bewoners van huizen die in
de plaats van de stallen zijn gekomen, eisen dat er na tienen niet

Ook op donderdagavond 7 juli had een aantal Duitse en
Nederlandse landbouwers had zich opgesteld langs de grens bij
Beek-Wyler. Problemen hebben zich daarbij niet voorgedaan. Aan
beide zijden van de grens stond de politie het in de gaten te houden.
Van elk land een politieauto.

Protesterende boeren dreigden donderdagavond 7 juli met hun tractoren en landbouwvoertuigen het Keizer Karelplein in Nijmegen te
blokkeren. De politie zette het plein gedeeltelijk af maar de boeren
mochten toch een rondje Keizer Karelplein rijden. Daarna vertrokken ze weer. De stoet tractoren trok toeterend via de Graafseweg
naar het plein. De politie begeleidde het verkeer tijdens de protestactie.
Foto: Eric van Haalen
meer gehooid mag worden. Omdat het op het platteland rustig moet
zijn. Denk ook maar aan vakantiegangers in ruimere verblijfsaccommodaties op het erf, die graag met een glaasje witte wijn op het
terras van het uitzicht genieten. Maar waar dan niet de luchten van
een gierende buurman bij worden getolereerd. Kortom: de oplossing
van de één moet niet het probleem van de ander worden. Er ligt een
lange weg voor ons, en het zal niet eenvoudig zijn. Samen moeten
we er toch uit kunnen komen, daar ben ik van overtuigd. Op alle
wensen “ja” zeggen, dat kan en ga ik jullie niet beloven. Wel dat de
deur hier altijd open staat, en we ons samen met jullie in willen zetten voor een vitaal platteland, met een gezonde, groene en gewaardeerde landbouw. Dank jullie wel.

Woning minister Jetten in Ubbergen beveiligd
Bij de woning van minister Jetten in Ubbergen staat al ruim een
week opvallend een politiewagen geposteerd. Daarbij staan er ook
twee in het oog springende cameratorens. De beelden daarvan worden volgens ingewijden 24/7 gemonitord.
De beveiliging van huize
Jetten is opgeschroefd op
advies van de Nationaal
C o ö r d i n a t o r
Terrorismebestrijding en
Veiligheid (NCTV). Het
is rechtstreeks gevolg van
de opgelaaide boerenwoede in het land, bevestigen ingewijden. Veel
boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet waarin
Jetten zitting heeft als minister voor Klimaat en Energie.
Afgelopen zondagmiddag reed een stoet van dertig trekkers langs
zijn huis, maar ze stopten niet en zijn gewoon doorgereden.

Foto’s: Henk Baron
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Doe mee met de tuinvlindertelling
In het weekend van 15 tot en met 17
juli is de jaarlijkse tuinvlindertelling
van De Vlinderstichting. Iedereen
met een tuin of een balkon kan meedoen via www.tuintelling.nl. Dankzij
deze telling weet De Vlinderstichting
welke vlinders er in de zomer in tuinen rondvliegen. Met die informatie
kunnen ze beter beschermd worden.
Eind juni en begin juli vlogen er veel
vlinders. Vooral de dagpauwoog was
veel te zien. Hoe zal dat half juli zijn?
Dat zal blijken als er veel mensen meedoen aan de telling. De weersverwachtingen zijn gunstig: het wordt behoorlijk warm, dus er zullen waarschijnlijk
veel vlinders geteld kunnen worden.
2021
Vorig jaar zijn er ruim 10.000 tellingen
gedaan en werden ongeveer 110.000
vlinders geteld. De nummer 1 was
toen al heel erg snel duidelijk: de atalanta. Deze was ontzettend talrijk in
2021. Er werden tienduizenden exemplaren gezien en hij was ook in veel tuinen aanwezig: 84 % van de tellers zag

De Rozet

Vlinders herkennen en melden
Iedereen kan zijn of haar waarnemingen van vlinders in de tuin direct doorgeven via www.tuintelling.nl. Klik op
de knop Start met tellen om bij de tuinvlindertelling te komen. Kunt u de vlinders nog niets zo goed uit elkaar houden? Download dan de vlinderherkenningskaart (of bestel de papieren versie) op www.vlinderstichting.nl.
Drie tips voor een vlindervriendelijke tuin
Tuinen zijn belangrijk leefgebied voor
vlinders. Wat kun je doen om vlinders
naar je tuin te lokken?
1. Plant nectarrijke bloemen voor vlinders;
2. Zorg voor voedselplanten voor rupsen;
3. Gebruik geen gif.
Kijk voor alle informatie en meer tuintips op www.vlinderstichting.nl.

de recreatieplas trok flink wat bekijks
van fietsers en zwemmers. Uiteindelijk
liep de zaak -het bleek slechts een ruzie
tussen twee personen (expartners uit de
Ooijpolder) te zijn- met een sisser af en
hoefden de agenten niet in te grijpen.

Foto: Waldie Rutten

Duurzaam leven in Berg en Dal
Of het nu gaat om wonen, vervoer,
landbouw, lucht en waterkwaliteit,
energiegebruik, verspilling, afval…
Voortdurend krijgen we te maken met
keuzes op het vlak van duurzaamheid.
Zet ik een ventilator aan of zorg ik dat
ik mijn huis op een andere manier koel
houd, ga ik op de fiets naar mijn werk
of pak ik de (deel)auto, eet ik biologische groenten, vermijd ik onkruidbestrijdingsmiddelen?
In onze gemeente Berg en Dal bestaan
veel initiatieven om tot een gezonde
leefomgeving te komen en mensen te
helpen om goed om te gaan met de
natuur en het leefmilieu.
Een van die initiatieven is het
Duurzaamheidscafé (DZHCafé) Berg
en Dal. Al sinds 2016 organiseert dit
Duurzaamheidscafé bijeenkomsten om
informatie te geven over duurzaam
wonen en leven. In de afgelopen jaren
zijn alle dorpen in de Gemeente
bezocht met “de duurzame dorpentour”. Tijdens de bijeenkomsten was er
aandacht voor initiatieven die in het
betreffende dorp zijn genomen op bijvoorbeeld het gebied van verduurzaming van de woning, natuurlijk tuinieren, gezond koken, energiezuinig
leven. Ook werd er elke bijeenkomst
een uitgebreide presentatie gehouden
over energiebesparing in de woning.
Het DZHCafé heeft een tiental mensen
uit de gemeente bereid gevonden om
als vrijwilliger een opleiding te doen
tot energiecoach. De energiecoaches
zijn intussen gecertificeerd en ze zijn
volop aan de slag. Zij adviseren huishoudens hoe aan energiebesparing kan
worden gedaan en hoe de woning zodanig aangepast kan worden dat er minder gas en elektra hoeft te worden
gebruikt. Deze gesprekken zijn gratis
en de afspraken worden in overleg
gemaakt. Als ook u aan de slag wilt met
het energiezuiniger maken van uw huis
kunt
u
zich
via
EcoachBenD@gmail.com aanmelden,
onder vermelding van naam, adres,
telefoonnummer en e mailadres.
Wij zullen u regelmatig informeren
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Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

een of meer atalanta’s. De dagpauwoog
eindigde op nummer 2 het klein koolwitje werd derde.

Politie naar Bisonbaai voor ruzie
De politie is zondagmiddag 3 juli met
diverse auto’s en manschappen uitgerukt naar zwemplas de Bisonbaai in
Ooij. Dat gebeurde na een melding via
112 dat er een vechtpartij zou zijn uitgebroken. De komst van de politie bij
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Viswater de Molenkolk nog beter toegankelijker
MILLINGEN aan de RIJN.
Zaterdag 2 juli was het dan
toch zover dat de opening van
de nieuw aangebrachte halfverharding op de toegangspaden en viskrib feestelijk geopend kon worden. Deze opening stond vorig jaar al gepland
maar kon door langdurig hoogwater niet doorgaan.
Na de grote herinrichting van
viswater de Molenkolk in 2020
lag er op de toegangspaden nog
gebroken puin als verharding.
Dit puin ligt los en is moeilijk
te belopen. Door samenwerking met het WMO en gemeente Berg en Dal hebben wij een
nieuwe laag half-verharding
kunnen aanbrengen op de beide
toegangspaden en viskrib. Dit
is uitgevoerd met grauwacke
split. Door het aanbrengen van
deze grauwacke zijn de paden
veiliger en zelfs goed begaanbaar voor ouderen en mindermobiele mensen, ook met een
rolstoel kun je op de viskrib komen.
De opening werd gevierd door symbolisch de afsluitboom te openen. Dit
werd gedaan door wethouder Alex ten
Westeneind en de heren Jos Leenders
en Ad Scheepers van het WMO.
Na diverse toespraken van de voorzitter, wethouder en Ronald Cieraad van
de hengelsport federatie midden
Nederland was het tijd om de viskrib te
bekijken.

Samen vissen tijdens de opening van de Modderkolk
Op de viskrib zaten bewoners van
Gasthuis Millingen heerlijk in het zonnetje te vissen.
Het vissen met mensen uit een zorginstelling “Samen Vissen” is een nieuw
project van Sportvisserij Nederland
waarbij verenigingen ondersteund worden voor het vissen met deze mensen
zodat ook zij nog lekker aan het water
kunnen genieten.

Na een mooie middag konden de bewoners met een dikke glimlach weer naar
huis en is er meteen gevraagd of dit
vaker gedaan kan worden. Natuurlijk
hebben wij hier volmondig JA opgezegd.
Wij willen iedereen die meegeholpen
heeft om dit te realiseren nogmaals
bedanken.
HSV De Zeelt, Millingen aan de Rijn

STEAKHOUSE

EL TORO
STEAKGERECHTEN
BALKANSPECIALITEITEN
GROOT TERRAS

Publieksdag Millingerwaard

Große Straße 80 47559 Kranenburg

Tel.: 0049-2826-419
Reserveren mogelijk

over de resultaten en u ook kennis laten
maken met de e-coaches. Huishoudens
die al een adviesrapport hebben ontvangen gaan vertellen over hun ervaringen en – natuurlijk- over wat het hen
heeft opgeleverd!
Het Duurzaamheidscafé Berg en Dal
hervat de informatiebijeenkomsten. Op
woensdag 2 november, in de week van
het klimaat, zal er in het Kulturhus in
Beek vanaf 20.00 uur weer een gevarieerd programma zijn. Tegen die tijd
vertellen we er u meer over.
Er zijn in de gemeente Berg en Dal
diverse andere groepen die zich elk op
hun eigen manier met natuur, gezond
leven, een gezond klimaat bezig houden. Om kennis uit te wisselen, samen
te werken en soms een vuist te kunnen
maken wil het DZHCafé een
Duurzaamheidsplatform instellen. De
Gemeente, vanuit haar verantwoordelijkheid voor een duurzame leefomgeving, is verzocht hiervan deel uit te
maken.
Onze website zal in de komende maanden worden geactualiseerd en aangevuld met info over hoe wij te bereiken
zijn, over verduurzaming van de
woning, energiezuinig wonen en diverse andere duurzaamheidsthema’s.
Het Duurzaamheidscafé Berg en Dal
bestaat uit Gerhard Boot, Hans
Eysbouts, Wil Meertens, Nelleke van
der Pol, Marian Rikken, Liny Toenders
en Peer Trepels.

In de Marge

Wanneer gaan de boeren hun tractoren
nou eens parkeren voor de hoofdkantoren van Nestlé, Friesland-Campina,
Bayer, Albert Heijn of de Rabobank?
Want dáár zitten de veroorzakers en
aanjagers van hun zelfdestructieve en
elkaar tot op het bot beconcurrerende
wijze van produceren. Niet in Den
Haag of Brussel. Verre aandeelhouders van deze bedrijven bepalen al
sinds tientallen jaren tegen welke
bodemprijzen de boeren moeten produceren in akkerbouw, tuinbouw en
veeteelt. Hoe ze hun akkers en kassen
daarvoor moeten vergiftigen of hoe ze
op een onacceptabele wijze met dieren in de bio-industrie moeten
omgaan. Hoe ze eigenlijk gedwongen
worden de leefomgeving voor mens
en dier op een onaanvaardbare manier
te belasten. De grote verdieners achter
dit desastreuze systeem zijn niet de
boeren op hun boerderijen, maar de
bestuurders en aandeelhouders in hun
riante villa’s aan zonnige kusten. Dat
zijn tegelijkertijd de laatsten die last
krijgen van CO2-uitstoot, fijnstof,
landbouwgif, resistente bacteriën en
klimaatverandering. Wanneer gaan de
boeren hun gelijk eindelijk eens halen
op de plaatsen waar hun (en onze)
echte kwelgeesten zitten? Zo moeilijk
kan het toch niet zijn.
Sagittarius

Johan Bekhuis krijgt de sleutel van de Millingerwaard
Op zondag 3 juli kon het publiek de
(bijna) afgeronde werkzaamheden in
de Millingerwaard bezoeken. Er werd
een publieksdag georganiseerd door
Staatsbosbeheer en de aannemerscombinatie, waarbij het publiek vooraf
werd geïnformeerd over het wel en wee
van deze afronding van de
Millingerwaard.
Oud-journalist Rob Jaspers interviewde
als spreekstalmeester diverse medewerkers van de instanties die aan het project Millingerwaard hebben meegewerkt. Johan Bekhuis, al vanaf het
begin bij het project betrokken, kreeg
de ”sleutel van de Millingerwaard” van
Lei Willems, projectleider van
Staatsbosbeheer die hem daarvoor
gekregen had van van aannemerscombinatie vd Wetering/K3, als symbolisch
gebaar dat het werk af was en de terreineigenaar weer bezit kon nemen van

Foto: Henk Baron

zijn terrein. De aannemer had de sleutel ooit van SBB gekregen toen ze de
opdracht had gekregen om het grondverzet en de inrichting uit te voeren. Bij
de overhandiging zei Lei dat wij (Johan
Bekhuis en anderen) ooit in 1992 de
bordjes “Verboden Toegang” hadden
verwijderd en volledige openstelling
propageerden om het gebied geliefd te
maken bij bewoners en publiek. Ook na
de herinrichting blijft die openstelling
gegarandeerd en om daar op toe te zien
krijgt voortaan Kekerdom de toegangssleutel in bezit. De sleutel gaat een
plaats krijgen in de Waard van
Kekerdom.
Na het officiële gedeelte kon het
publiek deelnemen aan excursies en
andere activiteiten. Ook werd de luisterroute gelanceerd waarin de
Millingerwaard zelf het verhaal van dit
bijzondere gebied vertelt.

De Rozet
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Albert Heijn van den Hatert

Heerbaan 99 - Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481-438240
Openingstijden: ma t/m za: 08.00 tot 20.00 uur
Zondag: 10.00 tot 18.00 uur
email: hatertj@live.nl
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Actie
Horren in vele soorten
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ACTIE
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montage
gratis.

J.C. JANSEN

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

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

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

Samen houden we de Vierdaagse schoon!
Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Jij helpt toch ook?
Gooi je
afval in de
afvalbak

Recycle je
lege beker

Eerste drankje

Betaal €0,50 voor je eerste beker,
als
bijdrage aan een duurzaam
bekersysteem.

Volgende drankje

Wissel je beker in voor een nieuwe
en betaal alleen voor je drankje.

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

Wij doen alles voor uw auto

Breng je laatste beker terug naar
de
bar voor recycling.

Zo genieten we samen van de schoonste
Vierdaagsefeesten en -marsen

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

www.autobedrijfwijlhuizen.nl
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Beek Bruist: De Beekse Zomerfeesten

Vrijdag: De Wasserijspelen
De zevende editie van de schuttersfeesten/zomerfeesten in
Beek gingen vrijdagavond 1 juli van start met de
Wasserijspelen op de Rijksstraatweg. De 22 teams streden
deze avond om de hoogste eer en lieten zien wat ze in hun
mars hadden. Het was een gezellig geheel met een aantal
nieuwe spelen en waar water en bier belangrijke zaken
waren. De meesten hielden het dan ook niet droog.
Een mooi nieuw spel was het paal hangen, waarbij enkele
deelnemers het presteerden om de volle tijd de paal te
omklemmen en te blijven hangen. Anderen vielen na het
omklemmen al gelijk naar beneden. Ook de Brandweer was
vertegenwoordigd, zowel uit Beek als uit Kranenburg. Een
aantal Beekse brandweermensen moest intussen de spelen
onderbreken vanwege een gaslucht in de Koekoekstraat in
Beek. Ook de muzikanten uit het Duitse Bernau,
Musikverein Bernau, die dit weekend te gast zijn bij KNA,
deden mee aan de spelen.
Nadat de Wasserijspelen beëindigd waren konden de deelnemers verder feestvieren in de feesttent bij de kerk. Daar verzorgde DJ Levi de muziek en het lukte hem aardig om de
stemming er in te brengen. Rond 23.30 uur kwam de jury
binnen om de prijswinnaars bekend te maken. De winnaars
waren de Beekse Juweeltjes. De tweede prijs ging naar de
Freiwillige Feuerwehr uit Kranenburg en de derde prijs was
voor de Bende van Ellende.

De Beekse Juweeltjes, winnaars van de Wassserijspelen
Zaterdag: De Taptoe en Het Nieuwe Koningspaar
Deze dag begon met een rondgang door het dorp, waarbij het
oude en het nieuwe koningspaar thuis werden opgehaald. Bij
het oude koningspaar werd de vlag van de schutterij gestreken om vervolgens bij het nieuwe koningshuis geplaatst te
worden. De stoet werd voorafgegaan door de ruiterij en het
muziekkorps uit Bernau uit het Schwarzwald in Duitsland.
Daarbij werden de koninklijke hoogheden in een koets vervoerd. Het was jaren geleden dat de ruiterij van Beek voor
het laatst mee deed aan dergelijke optochten.
De taptoe ‘s middags werd gehouden op het feestterrein bij
’t Hofke. Daaraan werd meegedaan door Musikverein
Bernau, Harmonie KNA uit Beek en Batavorum Pipes en
Drums uit Nijmegen. 27 jaar geleden was er voor het laatst
een taptoe in Beek geweest. De taptoe werd afgesloten met
een gezamenlijk optreden.

van het nieuwe koningspaar, uitgesteld
naar de zondag.
Na de vele felicitaties voor het
Koningspaar, dat vanaf dat ogenblik
doorgaat als koning Wilhelmus de
Eerste en koningin Imre de Eerste, werd
het feest voortgezet met muziek van het
orkest Wahnsinn.
Na de installatie werd het woord genomen door de voorzitter van de schutterskring Rijk van Nijmegen-de Betuwe.
Hij huldigde daarna een aantal leden van
de schutterij BUB met het Zilveren
Draagpenning van de Kring voor hun
buitengewone verdiensten voor de
schutterij. Toon Lamers en en John
Cremers kregen ter plaatse de draagspeld opgespeld en de
oorkonde uitgereikt door de voorzitter Hans Schreven. De
derde, Theo Groothuijse, kon vanwege ziekte niet aanwezig
zijn. Hij krijgt de versierselen op een later tijdstip uitgereikt.
Zondag: kinderspelen en concerten
Zondagmiddag werden kinderspelen gehouden op het feestterrein bij ’t Hofke in Beek. Daarbij werd assistentie verleend door de Scouting.
Vervolgens werden de festiviteiten voorgezet met diverse
concerten op het feestterrein bij ’t Hofke in Beek. Daar was
een optreden van Musikverein Bernau, waarbij over en weer
ook geschenken werden overhandigd. De muzikanten van
Bernau, die de afgelopen dagen in Hotel Val Monte in Berg
en Dal hebben gelogeerd, moesten deze dag weer terug naar
huis. Een busreis van ongeveer 9 uur. In 2024 zal KNA bij
hen op bezoek gaan om daar een jubileum mee te vieren.

DE
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VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Hoogbouw in de Ooij?

Oproep overlast jeugd

Projectontwikkelaar Schipper Bosch
presenteerde eind mei haar nieuwe
plannen voor het Reomieterrein in
Ooij. Ten opzichte van de eerdere
ideeën lijkt dit plan beter recht te doen
aan de cultuurhistorie van het terrein en
bovendien meer aandacht te geven aan
een natuurlijke inpassing van de bebouwing.

Om de gemeente Berg en Dal inzicht te
geven in de overlast van jeugd zou het
fijn zijn als de inwoners actief worden
en de politie bellen op telefoonnummer
0900-8844 bij overlast. Dit klinkt belachelijk, maar dit is het advies van Jelle
Blijham, ambtenaar.
Dit is echter niet genoeg. Ook een melding aan het adres van de gemeente via
hun website of mailadres: gemeente@bergendal.nl onder vermelding van
eis tot handhaving.
En dan maar hopen dat er communicatie is tussen de politie en de gemeente
zodat er eindelijk verbetering komt.
P.s. Meneer Slinkman, wanneer ontvang ik antwoord op mijn brief van 17
maart jl.?

De werkgroep is niet tegen woningbouw bij het dorp Ooij. Toch willen wij
een kritische waarschuwing laten
horen. In het plan is namelijk voorzien
dat er ook hoogbouw zal komen. Het
hoogste, beeldbepalende, gebouw zal
een flat van 4 woonlagen bovenop de
ringoven worden. Omdat het hele
Reomieterrein ongeveer 6 meter opgehoogd is boven de omliggende
Ooijpolder, betekent dit dat deze flat,
inclusief de hoogte van de panoven
waarop het wordt gebouwd, ongeveer
22 meter boven het polderniveau zal
uitsteken. Dat komt overeen met een
flat van 8 verdiepingen.

Naam bekend bij de krant

Beek-peukenvrij! 2
Mijn aangekondigde peuken-actie in
De Rozet leverde heel veel zwerfpeuken op in de Esdoorn- en Acaciastraat
op de langste dag van het jaar, 21 juni
2022. Ook heb ik zwerfvuil opgepikt
(zie foto).
Hopelijk is dit een eye-opener om
zulke vervuiling overal te gaan voorkómen.
Karin Verberkt
Beek

Wij vinden dat zo’n hoog gebouw niet
past in het vlakke rivierlandschap van
de Waal. En wij roepen de gemeenten
Nijmegen, Berg en Dal, Lingewaard en
alle bewoners van dit gebied dan ook
op om Schipper Bosch te vragen de
maximale bouwhoogte op het
Reomieterrein aanzienlijk te reduceren.
Wanneer de bouwhoogte ten opzichte
van het omliggende polderniveau onder
de 15 meter blijft zal het silhouet van
de bebouwing op termijn gecamoufleerd worden door opgaande bomen
die op en rond het terrein zullen gaan
groeien.
Met vriendelijke groet,
J.L. de Valk,
Voorzitter

Oldtimerrit vanaf café de Teersdijk
WIJCHEN. Zaterdagavond 23 juli a.s.
organiseert de Teersdijkse Oldtimervrienden een oldtimerrit. Waar de rit
naar toe gaat blijft een verrassing.

kan ook komen om de voertuigen te
showen en om nader met elkaar kennis
te maken.
De tocht is beslist geen snelheidsrace.

Zondagavond was het feest. Eerst werd het koningspaar van
huis opgehaald waarna het hele gezelschap neerstreek in de
feesttent. Daar werd door de jeugdige vendeliers een vendelhulde gebracht, waarna het feest doorging met muziek van de
Triesto’s.

Zaterdagavond werd in de schutters- en feesttent op de
Kerkberg in Beek het nieuwe koningspaar Willem Booltink
en zijn vrouw Imre geïnstalleerd. Ze werden samen met het
oude koningspaar Gijs en Joyce Arts met muziek van KNA
en Musikverein Bernau begeleid naar de feesttent.
Daar volgde de officiële overdracht en werd het oude
koningspaar bedankt door voorzitter Bart Huilmand van
schutterij BUB. Ook de bevriende schutterij uit Kranenburg
was deze avond aanwezig. Omdat alles een beetje uitliep
werd het vendelzwaaien, dat gebruikelijk is na de installatie

Maandag: Senioren Frühshoppen en matinee
Maandag was alweer de laatste dag van Beek Bruist: 's ochtends was het Frühshoppen voor senioren met DJ en entertainer Robert Pouwels in de tent. De tent zat vol met senioren, waarvan de meeste mensen afkomstig waren van van de
verpleeg- en verzorgingshuizen Kalorama en ’t Höfke. Het
werd een gezellige dag voor deze mensen en hun begeleiders. Ook Koning Wilhelmus en koningin Imre met hun
troon waren aanwezig. Robert Pouwels zorgde er voor dat de
stemming er goed in bleef.
Na de morgenactiviteiten werd ’s middags schutterskoning
Wilhelmus de 1e met koningin Imre thuis opgehaald en met
muziek van KNA naar de feesttent op de Kerkberg gebracht.
Daar werd vervolgens nog uitbundig feest gevierd met
muziek van DJ/entertainer Robert Pouwels. Hij zorgde er
voor dat jong en oud zich kon vermaken. Maar ook de jonge
vendeliers lieten weer zien wat ze in korte tijd geleerd hebben. Het feest eindigde rond 20.00 uur met het neerhalen en
wegbrengen van de kroon.
Foto’s: Henk Baron

Het nieuwe koningspaar Wilhelmus de 1e en Imre

De “Seniorenkermis” op maandagochtend

Het gezamenlijke optreden tijdens de taptoe

De Rozet

INGEZONDEN BRIEVEN

Dat betekent dat dit gebouw vanaf de
wijde omgeving zichtbaar zal zijn.
Vanaf Nijmegen, Bemmel, Gendt,
Millingen, Kranenburg. Ook overal
waar je wandelt of fietst in de mooie
Ooijpolder of langs de uiterwaarden
aan de overkant van de Waal, zal deze
kolos in je blikveld aanwezig zijn.

Na Bernau was het de beurt aan KNA zelf. Het werd een
mooi optreden. De leden van Bernau riepen nog om een
Zugabe maar dat zat er niet in, want ook de Jeugdbende
onder leiding van Marieke van Ruitenbeek moest nog optreden. Ook enkele scholieren van de Biezenkamp werden hierbij betrokken. Bij elkaar een geslaagde morgen met leuke
concerten.
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Er kan verzameld worden vanaf 16.30
uur en de vertrektijd is om 17.30 uur.
De deelnemers moeten in het bezit zijn
van een Oldtimer die minimaal 25 jaar
oud is, zowel auto's, brommers, vrachtwagens en motoren zijn welkom. Men

Het vertrek en de terugkomst is bij:
Café - Petit Restaurant "de Teersdijk"
Graafseweg 985, 6603 CH Wijchen
Voor meer info kunt U bellen. Tel: 0246412529.

St. Johannes Schützenbruderschaft eert hun ”Dorf Sheriff”
De St. Johannes Schützenbruderschaft
uit Wyler kreeg voor de laatste keer
begeleiding van hun, zoals Johannes
Hagemann het noemde, ”Dorf sheriff”
Klaus Dercks.
Klaus heeft de laatste vijftien jaar als
politieman de begeleiding gedaan van
onder andere de optochten van de

schutterij. Daarvoor had Musikverein
Zyfflich speciaal een lied ingestudeerd
dat voor ze voor hem speelden en zongen. Officieren van de schutterij begeleidden hem naar de muziek.
Overigens is deze politieman geboren
en getogen in Wyler. Over enkele
maanden gaat hij met pensioen.

Politieman Claus Dercks bij de schutterij in Wyler

Foto: Henk Baron
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Avonturenbos Stekkenberg Groesbeek, wie kent de plek niet?
Ze verzamelen 1x in de week in de ochtend bij
de speeltuin vlakbij de ingang van het avonturenbos. De een is al ruim op tijd aanwezig en
staat al in zijn handen te wrijven van enthousiasme. De ander is wat later omdat hij wat
moeilijker uit zijn bed kwam. Maar rond de
klok van 9:00 zijn ze er allemaal. Een rondje
koffie, een praatje, een grapje en dan gaan ze
aan de slag. Boswachter Henk Klaasen is er
vandaag bij. Dat betekent vaak dat er een paar
bijzondere werkzaamheden kunnen worden
gedaan.
Het Avonturenbos Stekkenberg Groesbeek, wie
kent de plek niet? Een prachtig speelbos gelegen
in de bosrand van de wijk Stekkenberg-West in
Groesbeek. Het beheer van het Avonturenbos is in
handen van de Stichting Avonturenbos
Groesbeek,
in
samenwerking
met
Staatsbosbeheer.
Het Avonturenbos Stekkenberg is op 15 mei 2013
geopend. Sinds februari 2022 jl. doet Pluryn dagbesteding 1 dagdeel in de week zijn intrede.
Woensdagochtend 9:00 uur. Daar zitten ze, de
jongemannen van ons woensdagclubje.
Activiteitenbegeleidster Marjolein Daam schenkt
de koffie in. Avonturenboswachter Henk Klaassen
herstelt tussendoor even een loszittende vlonderplank. Het belooft een mooie ochtend te worden.
De zon schijnt al, de vogels zorgen voor rustgevende achtergrondmuziek.
Werkzaamheden die gedaan kùnnen worden, dat
is de insteek van deze dagbesteding. Bij de dagbestedingsplekken van Pluryn is de focus niet
gericht op het moeten. Wat wìl jij met je dag
doen? Jouw doel en wensen staan daarbij voorop.
Waar nodig en gewenst, kan Pluryn je daarbij
ondersteunen.
Nadat de vogelgeluiden van het Avonturenbos
even op de achtergrond leken te verdwijnen door
het gezellige gekakel van deze jonge mannen, is
het tijd om de dag door te nemen.
Activiteitenbegeleidster Marjolein Daam legt
voor welke werkzaamheden er gedaan kunnen
worden. “Onze Henk heeft prachtige boomstamplanken geschuurd en gelakt, die zouden we vandaag graag een mooie plek in het bos willen
geven. Ans, partner van Henk, is er vandaag en die
kan wel wat hulp gebruiken bij het schoonmaken
van de stoep. Er kan een vogelhuisje opgehangen
worden. Deze is gemaakt door een bezoekster van
Pluryn dagbesteding Treffers. Het zou fijn zijn als
er wat houtsnippers worden aangevuld onder de
speeltoestellen.” Nog voordat Marjolein de moge-

OSTER

OSTER

ken, proef-zitten zijn ze het er samen over eens.
Boren, schroeven, en bewonderen dat resultaat.
“Hoe zit de nieuwe bank heren?” Hij wordt
goedgekeurd. De hoogte is goed, het regenwater kan er gemakkelijk aflopen en je hebt mooi
uitzicht op het speelbos.
Jeoffreys hoofd gaat de lucht in en hij lacht
ingetogen. Als Jeroen ruikt dat zijn vriend een
wind heeft gelaten, schiet ook hij hard in de
lach. Lekker stel, die twee.
L. zit inmiddels aan een van de boomstamtafels. “Is het al koffietijd?” Dat klinkt meer mannen goed in de oren. Even bijkomen samen.
Melvin gaat even kaarten, Jeoffrey schrijft allemaal vragen op voor Ans (zoals geboortedatum, schoenmaat, aantal kinderen). L. zit zonder T-shirt even na te zweten onder het genot
van koffie en een lekkere koek. Robin heeft van
de kruiwagen een relaxed-stoel gemaakt.
Robin: “Ik heb weer een goede grap… Ik ben
liever lui dan moe, haha, lekker droog he?!”
Frank Velthuizen, voorzitter Avonturenbos,
komt spontaan even buurten tijdens dit koffiemomentje. Hij spreekt zijn voldoening uit over
wat hij ziet. Een enthousiast groepje jonge mannen die enorm lijken te genieten van deze mooie
plek.
Als koffie en koeken zijn genuttigd is het tijd voor
de groepsfoto. “Wie heeft er een goed idee waar
we deze het beste kunnen maken?” Bij de ingang
onder het Avonturenbord, zo wordt besloten.
Terwijl de duimpjes omhoog gaan voor de foto,
blijft L. liever nog even zitten bijkomen van zijn
harde werken.
Voordat we het bos weer in gaan merkt Jeroen nog
even op hoe schoon het plattegrondbord is. “Zo
schóón, zo schóón, hoe zou dat nou komen?” Ja
Jeroen, die heb je vorige week inderdaad keurig
schoongepoetst.
We monteren nog wat boomstamplanken, L. en
Melvin kruien nog wat houtsnippers de bult op en
Jeoffrey verdeeld deze netjes onder de speeltoestellen. Robin bewondert de nieuwe banken. Hij
heeft de weken hiervoor hard gewerkt aan het
afschaven van de bast op de randen en heeft meerdere knoesten verwijderd.
Voordat we afronden laat Melvin nog weten hoeveel scheppen houtsnippers hij in totaal heeft
geschept. 403 scheppen! Wauw! L. wil nog even
zijn foto’s samen bekijken. Jeroen bekijkt samen
met Henk een stukje schors. Er zit een gaatje in en
ze proberen samen te onderzoeken welk diertje dit
zou hebben gedaan.

Jeoffrey moet nog even Marjolein plagen door een
paar keer per ongeluk expres tegen haar aan te
lopen. Robin klimt nog even op de ladder voor
weer een graag gemaakte grap: “Ik zoek het
hogerop Marjolein”.
Tijd om af te ronden. “Ha hoo ha hoo” met alle
spullen terug richting de schuur.
Wat was het een heerlijke ochtend. De voldoening
straalt van iedereen af. Marjolein krijgt meerdere
stevige armen om haar heen. “Stuur je de foto’s
door? Volgende week weer he!? Wat hebben we
veel gedaan weer! Ik ga vanmiddag lekker bijkomen.”
Niet alleen deze jongemannen gaan tevreden naar
huis. Avonturenboswachter Henk deelt zijn voldoening. “Prachtig vind ik het, dit zou ik altijd
wel willen doen”. En ook Marjolein sluit zicht
hier bij aan. “Het mooiste van mijn werk is, dat
het niet als werk voelt. Het samen een mooi
moment maken, de focus op kùnnen en willen, het
zien van glunderende ogen. Ik word er blij van.”
Het Avonturenbos draait grotendeels op vrijwilligers en kan alleen goed functioneren met betrokkenheid van de buurt en van bezoekers. Ze zoeken
vrijwilligers die het leuk vinden te helpen in
onderhoudswerkzaamheden, groenwerkzaamheden, ondersteunen bij groepen.
Kijk voor meer informatie op
https://www.avonturenbos.nl/

KWALITEIT VERRASSEND VOORDELIG
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lijke werkzaamheden heeft uitgelegd, glunderen
er hier en daar al wat ogen. L. is de eerste. “Ik wil
graag kruien met houtsnippers. Dan doe ik de
kruiwagen lekker vol.” Melvin vindt dit ook een
goed idee. Hij legt uit dat hij het aantal scheppen
houtsnippers die hij in de kruiwagen schept, dan
weer bij elkaar op gaat tellen. Jeroen is enorm
gesteld op avonturenboswachter Henk. Het is dan
ook niet verrassend dat hij kiest om Henk te gaan
helpen.
Jeoffrey praat niet, maar kan goed ja-knikken en
nee-schudden. Met een gesloten vraag kan hij
heel goed aangeven wat hij graag wilt. Hij kiest er
voor om bij zijn grote vriend Jeroen aan te sluiten.
Want Jeoffrey en Jeroen hebben het altijd heel
gezellig samen.
“Robin, wat zou jij willen doen vandaag? Ga je
mee het bos in om Henk te helpen of wil je Ans
helpen om de stoep schoon te maken?” Robin
toont een twijfelende blik. “Ik vind het allebei
super leuk om te doen”, zegt hij. Hij kiest voor de
combinatie. Eerst Ans helpen en dan aan de klus
met Henk.
Als ware de 7 dwergen van Sneeuwwitje, lopen
deze jonge mannen achter elkaar het bos in. De
een met kruiwagen, dan ander met de harken en
weer een ander met de net gelakte boomstamplanken. Ergens neuriet iemand het toepasselijke
deuntje ‘Ha hoo ha hoo’.
Robin loopt nog even mee, voordat hij met Ans
aan de poets gaat. Hij is sterk en kan de planken
goed vervoeren. Terwijl hij naar de planken kijkt
verschijnt er een grijns op zijn gezicht. “Ik heb er
lak aan Marjolein, haha, snap je hem?”
Melvin vervoert de kruiwagen en schep en gaat bij
de houtsnipper-bult gelijk aan de gang. 1, 2, 3,
4… Trots vult hij de eerste wagen met 36 scheppen en kruit deze de bult op richting de schommel.
Terwijl Melvin de houtsnippers netjes verdeeld
onder de schommel, gaat L. de volgende kruiwagen vullen. “Kijk Marjolein, ik ga hem heel vol
doen”. En zo is het. Met een overvolle kruiwagen
houtsnippers en de zweetdruppels op zijn voorhoofd duwt deze sterke krachtpatser hem de bult
op. “Sterk ben ik he!? Kijk mijn spierballen maar
eens! Weet je hoe dat komt? Ik eet heel veel pindakaas.”
Een eindje verderop zijn Henk, Jeoffrey en Jeroen
net begonnen met de 1e klus. Een paar boomstamplanken worden gemonteerd als bankje.
Henk vraagt om advies. “Wat vinden jullie jongens, hoe staat dit zo?” Jeroen vindt dat de plank
anders moet liggen. Na wat schuiven, meten, kij-
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99,99

Houtskoolbarbecue
Ottawa P
Verchroomd rooster
met rooster-in-roostersysteem. Ca. 57 x 42 cm.
Warmhoudrooster,
zijtafel inklapbaar.
Afm. ca. B x H x D
117 x 105 x 66 cm.
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16,99
per m2
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Grijs
Dessin

De s s in

B e ige

Vloertegels Stamford
1e kwaliteit, diverse kleuren, JHUHFWLðFHHUG
slijtklasse IV, anti-slip oppervlak (R9).
59,8 x 59,8 cm.

15,4499

12,99
kg 0,65€

LLUGATO Flexlijm
Flexibele bouw- en tegelF
llijm. Prima te verwerken
en goed klevend. Voor
e
a
alle gebruikelijke onderg
gronden, ook voor dekvloer. Muren en vloeren,
v
binnen en buiten.
Kwaliteit C2TE conform
EN 12004. 20 kg

OPRUIMING TUINMEUBELS
NU VOLOP VOORDEEL!

249,Partyset / biertafelset

199,-

www.swertz-bauzentrum.de
47574 Goch

47533 Kleve

47608 Geldern

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

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

T: +49 (0) 28 31 - 13 33 80
ma.-vr. van 8 - 19 uur
za. van 8 - 18 uur
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Nieuws uit Nijmegen
Een zomerlang beelden in Hortus Nijmegen
‘In Forma’ is de titel van de tentoonstelling die van 9 juli tot en met 25
september te zien is in Hortus
Nijmegen. De beelden zijn gemaakt
door tien leerlingen van Miss Marble
| De Nieuwe Creatieven in Nijmegen.
Met In Forma zeggen en tonen de

beeldhouwers dat alle informatie in de
vorm zit. Ze treden daarmee in de voetsporen van Michelangelo met zijn
beroemde uitspraak: ‘Het beeld zit er al
in, je hoeft het enkel te bevrijden.
Schoonheid ontstaat door de zuivering
van overtolligheden.’ De beeldhouwers
worden steeds weer uitgenodigd om de
informatie in de vorm te vinden.
Docent Ellis Schoonhoven van Miss
Marble | De Nieuwe Creatieven gaat
ver om haar leerlingen tot die zuivere
vorm te laten komen. ‘Het trage proces

staat centraal, niet het eindresultaat.
Dat volgt vanzelf’, zegt ze. De beeldhouwers van wie werk te zien is, zijn
Paulien van Berlo, Carien Beurskens,
Annie Beije, Marjo Dubbeldam, James
Huldman, Peter-Paul Mazure, Barrie
Needham, Suzanne Toebast, Jorke de
Witte en Corinda Coenraadts.
Hortus Nijmegen aan de Victor
Westhofflaan 22 (Google Maps:
D’Almarasweg 22d) is vrij toegankelijk. Kijk voor de openingstijden op
www.hortusnijmegen.nl

EuroGames 2022 in Nijmegen

Werk van James Huldman
Foto: James Huldman

Gratis
rondleidingen in
Het Landhoofd

Dit markante bastion bij de spoorbrug
van Nijmegen is al enige tijd te bezoeken, maar met ingang van 1 juli j.l. zijn
de openingstijden gewijzigd.
Elke zondag start, vanaf 11:00 uur, elk
heel uur een rondleiding voor max. 10
personen. De laatste start om 16:00 uur.
De gratis tickets zijn vanaf 10:30 uur af
te halen bij de ingang. Online reserveren kan desgewenst via de website,
daar zijn wel kosten aan verbonden.
Het zuidelijke landhoofd van de
Nijmeegse spoorbrug werd opgeleverd
in 1879 en is ontworpen door Pierre
Cuypers. Het heeft een bijzondere en
roemruchte geschiedenis doorgemaakt
en speelde o.a. een dramatische rol in
WOII, tijdens operatie Market Garden.
Het is om meerdere redenen een uniek
bouwwerk met een uitzonderlijk verleden.
Tijdens de rondleiding die ca. 1 uur
duurt, ontdekt men de ontstaansgeschiedenis van het gebouw, bekijkt men
het volledige pand en laat een rondleider de bezoeker kennis maken met de
bijzondere historie.
Het Landhoofd, Spoorbrugkade 3a
6511XV Nijmegen
www.landhoofd024.nl

EuroGames 2022, een inclusief sportevenement, dat van 27 tot 30 juli in
Nijmegen plaatsvindt en zo’n 2000
atleten verwelkomt, viert diversiteit
en inclusiviteit in een reeks van
sportwedstrijden waar iedereen aan
kan deelnemen.
FedEx Express, een dochteronderneming van FedEx Corp. , 's werelds
grootste exprestransportbedrijf, kondigde 7 juli aan hoofdsponsor te zijn
van EuroGames 2022. Dit partnerschap
weerspiegelt het belang dat FedEx
hecht aan inclusiviteit, waarbij verschillen van mensen worden omarmd
en zij in staat worden gesteld om hun
hele zelf mee te nemen, zij het op het
werk of in sport.
Naar schatting 2.000 atleten zullen
strijden in 17 sporten en zo’n 450 vrijwilligers maken dit evenement mede
mogelijk. Er is een uitgebreid programma met entertainment, afterparty's,
excursies en andere leuke activiteiten.
De prequal vond plaats in Kopenhagen
2021 (in combinatie met WorldPride).
Op dinsdag 26 juli om 11.00 uur worden op de Waalkade bij de trappen naar
de Waal de games officieel geopend
met het Zero Flags Project. De opening
wordt verricht door wethouder
Vergunst, namens het college van B en
W van Nijmegen. Het Zero Flags
Project toont de vlaggen van 71 landen
waar homoseksualiteit nog verboden is
en waar gevangenisstraffen en lijfstraffen worden opgelegd. In elf van deze
landen wordt de doodstraf opgelegd
voor homoseksualiteit. Mensen worden

JustWork24
Pepijn Oostervink en Jasper Loijson
zijn twee jonge ondernemers (18 en 19
jaar) uit Nijmegen Oost die in hun tussenjaar een freelanceplatform hebben
opgericht. Ze deden dit omdat ze merkten dat bedrijven in Nijmegen te maken
hadden met personeelstekorten, en ze
zelf hieraan iets wouden doen. Hun
visie is om deze tekorten op flexibele
wijze op te vullen met jonge freelancers en studenten. Sinds eind juni zijn
ze officieel live.
www.justwork24.nl

hier gestraft puur om wie ze zijn.
Ongeveer een derde van de wereldbevolking, ruim 2 miljard mensen, leeft in
een van deze 71 landen. Ervan uitgaande dat acht procent van de mensen niet
hetero is, dan gaat dit om miljoenen
mensen. Deze mensen leven dagelijks
in angst.
Daarom is het doel van het Zero Flags
Project om het aantal vlaggen, dat hier
wappert als ‘flags of shame’, terug naar
nul krijgen.
De openings- en sluitingsevenementen
vinden plaats aan de Waalkade,
Nijmegen. In de binnenstad wordt het
Mariënburgplein omgetoverd tot The
EuroGames Village: een plek waar
sporters elkaar kunnen ontmoeten, chillen en chillen. Catering met foodtrucks
en informatie vindt u rond het terras
van Lux. Op het podium in The
EuroGames Village zal een lijst van
verschillende artiesten optreden tijdens
het evenement. De optredens zijn gratis
voor het publiek. Publiek wordt verzocht
de
website
www.EuroGames2022.eu te raadplegen voor het definitieve programma en
de toegankelijkheid.

Wethouder Onderwijs, Welzijn en Zorg Grete Visser en
Tweede Kamerlid GroenLinks Lisa Westerveld waren beiden
aanwezig om hun steun en het belang voor programma’s als
deze uit te spreken. De gemeente Nijmegen is sinds 2019 dan
ook de belangrijkste financiële ondersteuner van de activiteiten van Life Goals Nijmegen. Ook werd er in de kantine van
SV Orion stil gestaan bij het overlijden van IrisZorg-medewerker Remco van Werven. Remco was één van de voorvechters in de samenwerking en opstart van de samenwerking tussen Life Goals Nijmegen en IrisZorg, waar een waardevol voetbalproject uit is ontstaan. Lisa Westerveld gaf
daarna het startschot van het activiteitenprogramma door een

Kinderen kunnen elkaar heel goed
vertellen waarom een boek leuk is.
Dat was de insteek van de filmpjes
die op initiatief van de Kinderraad
Nijmegen zijn opgenomen met leerlingen van basisschool Het Talent in
Lent. Een motie van de Kinderraad
om samen met de bibliotheek filmpjes met leestips op te nemen, werd
vorig jaar aangenomen door de
Nijmeegse gemeenteraad. Het resultaat? Zeventien filmpjes met enthousiaste kinderen die boeken voor leeftijdsgenootjes promoten.
Jaarlijks komen kinderen uit Nijmegen
naar het stadhuis om te vergaderen over
verbeteringen in hun leefomgeving. In
2021 vond deze bijeenkomst digitaal
plaats vanwege corona. De Kinderraad
dacht toen specifiek na over het thema
'leven en leren in coronatijd'. De kinderen gaven aan lezen leuk en belangrijk
te vinden, maar het soms lastig te vinden om een fijn boek te vinden. En al
helemaal toen de bibliotheken tijdens

de eerste lockdowns gesloten waren en
je niet zelf kon speuren tussen de boeken.
Uit de vergadering met de Kinderraad
kwam de motie A-B-C, wie doet er
mee? voort. In de motie wordt aan de
bibliotheek gevraagd om filmpjes te
maken van kinderen waarin ze vertellen over een favoriet boek. Deze motie
werd door de voltallige gemeenteraad
aangenomen.
De Bibliotheek Gelderland Zuid vond
dit een fantastisch idee en ging samen
met leerlingen van basisschool Het
Talent in Lent aan de slag. De kinderen
dachten mee over de opzet van de filmpjes en de opnames vonden plaats in de
schoolbieb. Het resultaat is 17 filmpjes
vol leestips voor kinderen vanaf een
jaar of 9. De filmpjes zijn te vinden op
de website van de Bibliotheek
Gelderland Zuid: www.obgz.nl/kinderraad. De Kinderraad wordt begeleid
door Stichting SOL.

Popkoor The Anthony Singers
zoekt nieuwe leden
Popkoor The Anthony Singers is een
enthousiaste, actieve club mensen. De
leden houden van zingen en gezelligheid en combineren dat met de nodige
ambitie.
Het koor zoekt nieuwe leden en houdt
hiervoor een open repetitie op vrijdag
15 juli vanaf 20.00 uur in wijkcentrum

Ark van Oost in Nijmegen. Houd je van
samen zingen, popmuziek en gezelligheid? Meld je dan aan voor de open
repetitie via popkoortas@gmail.com.
Meer info over het koor, waaronder een
compilatie van de laatste show in
Wijchen, vind je op theanthonysingers.nl.

Bestaansbegeerte
Nieuwe poëziebundel
van Marijke Hanegraaf
Eind juni verscheen bij Uitgeverij De
Arbeiderspers de vijfde dichtbundel
van
Marijke
Hanegraaf:
Bestaansbegeerte. Hanegraaf woont
sinds 1997 in Nijmegen, was
Stadsdichter van Nijmegen in de periode 2013-2014 en is nu verbonden aan
het Poëziecentrum. Haar debuutbundel
Veerstraat verscheen in 2001.
De poëzie van Marijke Hanegraaf toont
een veelzijdig mens met diepgaande
interesse in de wereld en de mensen om
haar heen maar ook een mens geïnteresseerd in haar eigen identiteit en haar
eigen bestaan.
Bestaansbegeerte is te koop bij het
Poeziecentrum Nederland (achter in
Bibliotheek de Mariënburg) en in de
boekhandel.
www.marijkehanegraaf.nl

Life Goals Festival Nijmegen, hét maatschappelijke
sportfestival van Nijmegen bij SV Orion
Life Goals Nijmegen organiseerde op 24 juni het Life
Goals Festival Nijmegen, een sportdag bij SV Orion. De
sportdag was bedoeld voor (volwassen) deelnemers vanuit verschillende zorg- en welzijnsinstellingen uit de regio
Nijmegen en overige Life Goals teams uit de rest van het
land. Op het Life Goals Festival Nijmegen hebben de
deelnemers via een circuit kennis gemaakt met allerlei
sportactiviteiten zoals voetbal, boksen, volleybal, handbal, bootcamp, handboogschieten en frisbee. Het was een
geslaagde dag waarin plezier maken, nieuwe contacten
op doen en lekker in beweging zijn centraal stonden. De
lunch werd verzorgd door Bar Franco James uit
Nijmegen, die zorgde voor heerlijke (vegetarische) pita’s
die voor ieder – soms verrassend - goed in de smaak vielen.

Leestips voor en door kinderen
dankzij de Kinderraad

penalty op doel te schieten, die ze op een haar na mistte en
op de paal van het doel belandde. Als voetbalster bij Quick
1888 zijn de Nijmeegse voetbalvelden bekend terrein voor
haar.
‘’Ik vond het een fantastische dag, waarbij ik nieuwe
sporten heb ontdekt.’’
Life Goals Nijmegen
Life Goals Nijmegen is onderdeel van Stichting Life Goals
Nederland. Life Goals Nijmegen wil bijdragen aan een stad
waarin niemand buitenspel staat, en gebruikt de kracht van
sport om Nijmegenaren te inspireren weer mee te doen.
Sport maakt het mogelijk grenzen te verleggen en het gevoel
van eigenwaarde te hervinden. Bovenal leiden sporten en
bewegen tot sociale inclusie. Sport is het middel, niet het
doel. Life Goals ontwikkelt daarom sportactiviteiten om
sociale doelen te realiseren. Binnen dit initiatief verbindt
Life Goals Nijmegen zorginstellingen, sportaanbieders en
overige partners. Het Life Goals Festival Nijmegen is jaarlijks de afsluiting van het activiteitenseizoen van Life Goals
Nijmegen.
Voor meer informatie over Life Goals Nijmegen kunt u contact opnemen met coördinator van Life Goals Nijmegen, Rik
Jansen (Rik.Jansen@stichtinglifegoals.nl) of naar
www.stichtinglifegoals.nl/gemeenten/life-goals-nijmegen
gaan.

Boek over Begraafplaats Daalseweg
Het eerste boek over de geschiedenis
van begraafplaats Daalseweg is verschenen.
Op 24 juni jl. werd een eerste exemplaar aan burgemeester Bruls van
Nijmegen overhandigd. Op die dag,
echter exact 137 jaar geleden, werd de
begraafplaats ingewijd. Het was toen
een prachtige zomerse dag. Er was veel
belangstelling, maar de begraafplaats
zelf lag er nog uiterst sober bij. Van het
ontwerp van stadarchitect Weve was
weinig gerealiseerd.
Voor het eerst in haar bestaan worden
de oorsprong en geschiedenis van
begraafplaats Daalseweg beschreven.
Het is de combinatie van funeraire
(kunst)geschiedenis en de vele interessante ‘graven met een verhaal’ die dit
boek een unieke cultuurgeschiedenis
van Nijmegen maakt. Het boek over
deze begraafplaats voert de lezer langs
bijna honderd graven en grafkelders.
Niet alleen bekende grafmonumenten,
zoals dat van de familie Veerkamp of
Louis Sévèke, krijgen de aandacht, ook
minder bekende prachtige graven en
interessante mensen worden belicht.
Met
Begraafplaats
Daalseweg,
“…hier liggen de getelden, steen aan
steen …” verschaft Wim Desserjer een
rijk geïllustreerd beeld van het ontstaan
van deze begraafplaats in de 19e eeuw
en haar soms onstuimige geschiedenis
in de 20e eeuw. Ook schetst hij haar
rijke funeraire expressie en besteedt hij
aandacht aan de flora en fauna op deze
bijzondere plek. Origineel is het funeraire gastenboek dat Wim Desserjer
creëerde om te laten zien hoe al die verhalen over mensen die een plaats kozen
of kregen op Daalseweg de geschiede-

Wim Desserjer

Begraafplaats Daalseweg
X

“...Hier liggen de getelden, steen aan steen...”

nis van Nijmegen weerspiegelen.
Het boek kost € 25,- en is verkrijgbaar
via https://stichtinginparadisum.nl en
de boekhandels.
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen:
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Gelegenheid voor
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
gebed en kaarsje:
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Leuth Mariakapel elke
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij,
dag 9.00-17.00 uur
0623304932
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674 Beek Mariakapel Grote
Openstelling Cultureelhistorisch informatiecenBartholomaeus elke dag
trum kerk Millingen: zondag, dinsdag en vrijdag
9.30-17.30 uur
13.00-17.00 uur
Beek kapel kerkhof elke
dag
Misintenties (€12,50)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Millingen dagkapel elke
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
dag 9.00-17.00 uur
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Millingen Fatimakapel,
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Schoolstraat 4, elke dag

geplaatst tussen de kerk en de kapel. De
kapel die nog 13 jaar gratis ter beschikking wordt gesteld door de koper, is nu
mooi en passend ingericht met hulp van
Paul Vink, en Bart Lelie vanuit het
bestuur. De doopvont dient nu als
altaar; het tabernakel stond eerder in
het Gasthuis. Er is een mooie, vernieuwde bak voor devotielichtjes bij
Maria. En geschonken is een icoon van
de heilige Jacobus, fijn voor wandelaars van het Pieterpad en de Camino.
Overdag is de kapel open voor gebed
en een kaarsje. Dinsdag om 19.00 uur
is er de eucharistie.
Hebt u deze ingebruikname gemist?
BD1, Omroep Berg en Dal en Henk
Baron hebben opnames gemaakt die u
kunt bekijken.
Een selectie teksten uit Leutherlectuur
1973-1982 vindt u op de website van de
parochie.
Maria
voortaan
in
kleine
Bartholomeus Beek
Deze Maria-icoon is in 2008 ‘geschreven’ door Maria van Hoven uit
Margraten naar het voorbeeld van de
Maria-icoon van Mariapocs in
Hongarije. Op woensdag 29 juni stond
deze icoon voor het eerst in de kleine
Bartholomeus in Beek. Tijdens de
eucharistievieringen die hier worden
gehouden, krijgt deze Maria-icoon
voortaan een plaats, en wel bij de
altaartafel. Elke woensdag om 9.00 uur
en op de derde zaterdag van de maand
om 17.00 uur bent u van harte welkom
bij de eucharistie in de kleine
Bartholomeus.

Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
H. Missen en Misintenties
Woensdag 13 juli 9.00 uur Gebedsdienst Beek kl.Bartholomeus: Jes.10,57.13-16, ps.94,5-10.14-15, Mt.11,2527.
Donderdag 14 juli H. Mis Millingen
vervalt; aanbidding van 9.30 uur tot
18.00 uur.
Vrijdag 15 juli H. Mis Millingen vervalt
Zaterdag 16 juli H. Mis Millingen en
rozenkransgebed vervalt
Zaterdag 16 juli 17.00 uur H. Mis Beek
(Cantores Gregoriaans) - 16e zondag
door het jaar C: Gen.18,1-10a, ps.15,24ab.5, Kol.1,24-28, Lc.10,38-42
Henny Pijnenburg.
Zaterdag 16 juli 19.00 uur H. Mis Ooij
(Gemengd Koor Ooij) (zie boven)
Wilma Donderwinkel - ten Haaff,
Mieke en Henk Verriet –van Megen, Jo
Delsink, jaargetijde.
Zondag 17 juli 10.30 uur H. Mis
Millingen (Laurentiuskoor Kekerdom)
(zie boven)
Fred van Eck.
Dinsdag 19 juli 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Mich.7,14-15.1820, ps.85,2-8, Mt.12,46-50.
Woensdag 20 juli 09.00 uur H. Mis
Beek kl.Bartholomeus: Jer.1,1.4-10,
ps.71,1-4a.5-6ab.15ab.17, Mt.13,1-9.
Donderdag 21 juli 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Jer.2,1-3.7-8.12-13, ps.36,611, Mt.13,10-17.
Vrijdag 22 juli 09.00 uur H. Mis
Millingen; Hoogl.3,1-4a of 2Kor.5,1417, ps.63,2-6.8-9, Joh.20,1.11-18.
Zaterdag 23 juli 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Gal.2,19-20, ps.34,2-11, Joh.15,1-8.

Zaterdag 23 juli 19.00 uur H. Mis Ooij
(Mannenkoor Beek) – 17e zondag door
het jaar C: Gen.18,20-32, ps.138,1-3.68, Kol.2,12-14, Lc.11,1-13.
Wilma Donderwinkel – ten Haaf, Wim
Coerwinkel.
Zondag 24 juli 10.30 uur H. Mis
Millingen (Laurentiuskoor Kekerdom)
(zie boven)
Dinsdag 26 juli 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Jer.14,17-22.
ps.79,8.9.11.13, Mt.13,36-43.
Gedoopt: Mila van Ophuizen op 3 juli
in de H. Antonius van Paduakerk te
Millingen
Overleden:
Millingen: Dhr. Jo van de Veer.
Feestelijke ingebruikname vernieuwde Mariakapel Leuth en brochure
Onder grote belangstelling is op zaterdag 2 juli de vernieuwde Mariakapel
van de twee jaar eerder aan de eredienst
onttrokken en verkochte Remigiuskerk
te Leuth officieel in gebruik genomen,
waarna de eucharistie werd gevierd in
het Kulturhus. Een feestelijke viering
die muzikaal werd ondersteund door
het Laurentiuskoor van Kekerdom.
Ook bij de koffie met gebak was het
een gezellige drukte. Fijn dat we weer
gewoon konden samenkomen. Twee
jaar geleden bij het afscheid van de
Remigiuskerk was dit niet mogelijk.
Fijn dat we nu ook een boekje konden
uitdelen over parochie Leuth, met een
duik in het verleden en een blik op de
toekomst. Op diverse punten in Leuth
liggen ze om mee te nemen.
In juni is een afscheidingswand

Inwijding vernieuwde Mariakapel in Leuth

Foto: Henk Baron

Je rugzak delen,
Kerkkoor zingt in vele talen!
Op zaterdag 16 juli om 19.00 uur, zingt
kerkkoor Horst Sion Breedeweg, de
Vierdaagse viering in de Cosmas en
Damianuskerk aan de Pannenstraat in
Groesbeek.
De viering heeft als thema: JE RUGZAK DELEN.
Er zal in meerdere talen gezongen worden. En met toepasselijke teksten willen zij de wandelaars een hart onder de
riem steken aan de vooravond van dit
populaire wandelevenement.
Het hele pastoraal team zal voorgaan in
de viering en ook het dweilorkest:
‘Drek pak ow’ zal voor opluistering
zorgen.
Na afloop van de viering is er koffie en
thee. U bent van harte uitgenodigd bij
deze speciale viering.
Op donderdag 21 juli, de ‘Groesbeekse
dag’ tijdens de Vierdaagse, is de

Cosmas en Damianuskerk open.
Wandelaars kunnen dan een kaarsje
opsteken en even tot rust komen in de
kerk.

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Iedereen is van harte welkom in de
vieringen:
Zondag 17 juli Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: da. C. Van de Berg uit
Beuningen
De diaconiecollecte tijdens de dienst is
voor Casey Troy Foundation: organisatie die steun verleent aan gehandicapte
kinderen en hun families in Kameroen.
Digitaal doneren? NL 08 INGB
0000961922 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek O.v.v. Casey Troy
Na de dienst drinken we koffie en thee
in de Serre
Zondag 24 juli Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. J. Mol uit Gaanderen
Ook in deze viering is de diaconiecollecte is voor Casey Troy Foundation
Info: zie kerkdienst hierboven
De vieringen zijn ook online mee te
vieren en later terug te kijken:
Ga naar kerkdienstgemist.nl en vul bij
Vind uw kerk "Groesbeek" in en kies

Nieuwe uitgave parochieblad
Half juli verschijnt het nieuwe
parochieblad. Het staat op de website
en is beschikbaar in onze kerken. Ook
kunt u zich hiervoor aanmelden:
m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Spring!
Powercursus voor
vrouwen in gemeente
Berg en Dal
Heb je het gevoel dat je soms vast zit,
dat dingen niet gaan zoals jij zou willen? Wil je in beweging komen en het
stuur weer in handen nemen? Dan is
deze groep iets voor jou!
Pro Persona Connect en Sterker sociaal
werk organiseren de Spring! groep, een
empowermentgroep voor vrouwen.
Empowerment heeft te maken met grip
krijgen op jezelf en op je leven: je krijgt
vertrouwen in je eigen kunnen, neemt
regie over je leven, bent in staat om op
te komen voor jezelf en laat je minder
beïnvloeden door anderen.
De cursus is voor vrouwen die weer in
hun eigen kracht willen komen, een
positief steuntje in de rug kunnen
gebruiken, zelfvertrouwen op willen
bouwen en beter voor zichzelf op willen komen.
In de cursus ‘Spring!’ ga je samen met
andere vrouwen aan de slag. Hoor je t
ook eens van een ander. Herkenning,
maar vooral ook leren hoe je weer positief verder kunt. De cursus is geen therapie, maar een steun in de rug om verder te komen. Wij dagen jou uit: Spring
erin en Spring mee!
De groep start op woensdagochtend 21
september 2022 in Groesbeek.
Er zijn 8 bijeenkomsten, begeleid door
medewerkers van Pro Persona en
Sterker sociaal werk. De cursus is
bedoeld voor vrouwen uit gemeente
Berg en Dal. Er zijn geen kosten aan
deelname verbonden.
Neem voor meer informatie en/of aanmelden contact op met Pro Persona
Connect afdeling Preventie tel. 0263124483 of preventie@propersona.nl.

Foto: Jannie Schaapman
daarna PKN-Groesbeek
Voor verdere informatie zie www.pkngroesbeek

Deel evacuatie herinneringen aan
de Slag om Arnhem (‘44/45)
In het project IK KOM TERUG herinneringen aan de evacuatie- worden de herinneringen van burgers
die na de Slag om Arnhem (1944)
huis en haard moesten verlaten verzameld en vastgelegd.
De evacués raakten veel kwijt: hun
huis, hun huisraad, De evacuatie, de
terugkeer en de wederopbouw zijn nog
altijd onderwerpen waar de vluchtelingen van toen weinig over praten, omdat
die generatie, die nu 80+ is, geacht
werd niet terug te kijken maar juist
vooruit! Deze burgerslachtoffers voelen zich verbonden met de huidige
vluchtelingen. ‘Alsof wij onszelf weer
zien lopen’. De herinneringen geven
inzicht in de impact van de evacuatie en
van het ‘vluchteling-zijn’; toen en nu
en vergroten bij naoorlogse generaties
de waarde van vrijheid en de bereidheid hiervoor te zorgen.
Nu het WO2- verleden steeds meer
besproken kan worden, duiken er in
heel Nederland steeds meer verhalen
op over de evacuatie als gevolg van de
Slag om Arnhem en de impact ervan op
de evacués en de gastgezinnen. De oudevacués geven aan hun beleving van de
geschiedenis vast te willen leggen
“Want als wij er niet meer zijn, weet
niemand hoe erg het was”. Ook bij
diverse families leeft de behoefte om
het evacuatie verleden te delen.
Daarom is het nu de tijd om de verhalen te bundelen en te delen met eigen
maar ook andere families. De herinneringen worden invoelbaar gemaakt
en doorgegeven aan huidige en volgende generaties.

is te zien vanaf het voorjaar van 2023
t/m oktober in de Airborne Region;
Arnhem, Renkum, Ede en Overbetuwe.
Herinneringen kunnen worden aangemeld via de website www.airbornemuseum.nl/ikkomterug.
Er wordt gevraagd naar contactgegevens, enkele feitelijkheden over de Slag
om Arnhem en een hele korte samenvatting van de herinnering. Ook kan
worden vermeld of er voorwerpen zijn
die iets met de herinnering te maken
met de herinnering. Na het insturen van
het formulier wordt er telefonisch contact opgenomen door een interviewer
van de projectorganisatie.

Herinneringen doneren
Vanaf 8 juli t/m 15 oktober 2022 kunnen alle evacuees, nabestaanden, familie en gastgezinnen hun herinnering
aan de evacuatie doneren. Alle herinneringen worden vastgelegd in het archief
van het Airborne Museum en gedocumenteerd op een website. Twintig verhalen worden in het najaar van 2022
geselecteerd en verder uitgediept. Van
deze verhalen wordt een podcast-serie
en een expositie gemaakt. De expositie

De projectorganisatie van IK KOM
TERUG bestaat uit een samenwerking
tussen projectpartners; Airborne
Region, Bureau Kessel, Airborne
Museum Hartenstein en het Nederlands
Openluchtmuseum.

De evacuatie
Tijdens WO2 moesten velen in
opdracht van de Duitse bezetter hun
woning verlaten om ergens anders
onderdak te krijgen. Sommigen bij
vrienden en familie, anderen bij wildvreemden. Na het mislukken van de
Slag om Arnhem moesten bijna
100.000 Arnhemmers in september
1944 de stad uit. Dat was het begin van
een massale uittocht: uiteindelijk lieten
zo’n 250.000 Gelderlanders huis en
haard achter. Overal in de provincie,
maar later ook in de rest van
Nederland, werden deze gezinnen
opgevangen. Zo goed en kwaad als het
maar kon. De meesten moesten diverse
keren wisselden van opvangadres. Pas
een jaar later (september 1945) kregen
de laatste evacués het bericht dat zij
terug mochten keren naar hun verwoeste stad. Op de puinhopen bouwden zij
hun leven weer op.

Het project komt tot stand dankzij:
Provincie Gelderland, Gemeente
Arnhem,
Airborne
Museum
Hartenstein,
Nederlands
Openluchtmuseum, Airborne
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BMW i4 M50
Met BMW i4 M50 is feitelijk een BMW 4-serie Gran Coupé, die volledig elektrisch is aangedreven. Dankzij een slimme, vlakke constructie van het accupakket onder de vloer is het een praktische reisauto, die veel ruimte biedt.
Waarbij het uiteraard helpt, dat het platform van de i4 al van vanaf de eerste
ontwerpfase is ontwikkeld voor volledig elektrische aandrijving. Dat maakt de
BMW i4 geschikt als het eerste M-model met volledige elektrische aandrijving
van het Beierse automerk. De M-status, die befaamd is voor de meest sportieve BMW’s met grote 6- en 8-cilinder motoren.

De BMW i4 M50 is niet alleen snel bij het rijden, maar ook bij het laden. Met de
ingebouwde lader kan hij tot 11 kW opladen aan een driefasige wisselstroomaansluiting en voor snelladen kan de i4 gelijkstroom tot 209 kW opladen.
Past bij de sportieve BMW M-serie een
volledig elektrisch aangedreven auto?
Met een rit naar Parijs hebben we het
uitgetest. Verrast en helemaal blij zijn
we teruggekomen, zonder kilometerstress en heimwee naar grote ouderwetse meer-cilinder verbrandingsmotoren.
Extreem hoog koppel op alle wielen
Flitsende acceleraties zijn met de
BMW i4 M50 op elk moment aan te
roepen, dankzij koppelrijke elektrische
aandrijving op alle vier wielen. En dat
dan met maar liefst 544 pk! In slechts
3,9 seconden kan men vanuit stilstand
naar de 100 km/uur sprinten.
Verschrikkelijk snel en dat voelt dank-

zij de aandrijving-controlerende elektronica heel veilig aan. Met dit maximale vermogen van 544 pk (400 kW)
moet men er niet over nadenken hoe
snel de BMW i4 M50 zou kunnen rijden als de maximale snelheid niet op
225 km/uur is begrensd. Op weg naar
Frankrijk is de cruise snelheid veelal
tussen de 130 en 140 km/uur en dan
rijdt de BMW i4 M50 heel soepel met
relatief weinig stroomverbruik vanuit
de nieuw ontworpen energiedichte
accu. De WLTP actieradius is met de
standaard 80,7 kWh accu officieel 513
km en we konden op de snelle internationale reis toch meer dan 400 km op
een volle acculading rijden. Dat stelt

Road Test
BMWi4 M50
Koets: 5-deurs hatchback
Prijs: € 73.429,Gewicht: 2215 kg
Cil.inh.: elektrisch
Vermogen: 544 pk
Top: 225 km/uur
Acc.0-100: 3,9 sec.
Gem. verbr.: 19.0 kW / 100 km
Lengte: 478,3 cm
Breedte: 185,2 cm
Kofferruimte: 470 liter
Aanhangergewicht: 1600 kg
gerust, want het is nog helaas gebruikelijk bij elektrisch aangedreven auto’s
dat een snelle reis over de snelweg
resulteert in een snel leeglopende accu.
Dat komt onder andere door de
gebruikte techniek bij de energieafgifte
vanuit de accu en doordat er minder
tussendoor wordt bijgeladen met remmen, wat men op de snelweg uiteraard
minder doet.
Het maximaal koppel is maar liefst 795
Nm en dan begrijpt men de snelle acceleratie tijdens de tussensprintjes. De
BMW kan men op elk gewenst moment
extra prestaties vragen. Werkelijk
‘Freude am Fahren’! Men voelt altijd
voldoende vermogen en kracht voor
nog meer prestaties. Snel ergens voorbij is nooit een probleem en bergop is
voor de BMW i4 M50 kinderspel.
De BMW i4 heeft synchroon motoren
zonder permanente magneten, die het
magnetisch veld tussen de koperen
wikkels en een stalen schild van de
rotor ontwikkelen. Dat heeft als voordeel, dat er geen behoefte meer aan
zeldzame metalen voor de permanente
magneten is en dat de sterkte van het
magnetisch veld elektrisch aangepast
kan worden naar de vermogensvraag.
Zodoende komt het maximale koppel
onmiddellijk ter beschikking en kan dat
over een groot toerenspectrum vasthouden. Dat merkt men overduidelijk bij
accelereren.
Stille, comfortabele Gran Coupé
Op de rijstand ‘comfort’ rijdt de i4 M50
heerlijk ontspannen, rustig en betrouwbaar, maar op elk moment kan het
supersportwagen-karakter weer worden opgeroepen. De BMW i4 M50
heeft een prachtig uitgebalanceerd
onderstel met standaard variabele dempers en luchtvering. Dat maakt, dat
zelfs met de grote 20-inch lichtmetalen
wielen de auto op de stand ‘comfort’
niet knalhard is geveerd, maar uiterst
comfortabel. Als het nodig is, dan komt
de straffere demping weer in beeld.
Veranderingen van rijstijl kan men snel
bewerkstelligen met het snel reagerend
stroom(gas)pedaal en de fenomenale
remmen. Per land past de computer de
rijkarakteristiek automatisch aan en
geeft dat weer op het display.

De BMW i4 M50 heeft een sportieve sedan uitstraling met haar vier zijdeuren zonder frame rond de ruiten en een grote vlak liggende vijfde deur.

Viercilinder motor
De nieuwe generatie Fiat 500X heeft een nieuwe motor met
een ‘klassieke’ inhoud van 1.5 liter, vier cilinders in lijn en is
standaard gekoppeld aan een 7-traps automaat. Een belangrijke vernieuwing daarbij is de mildhybrid-techniek. Energie
die normaal gesproken verloren zou gaan bij remmen en uitrollen wordt via een in de versnellingsbak geïntegreerde
dynamo/elektromotor omgezet in elektriciteit en opgeslagen
in een batterij. Als de energie weer nodig is voor extra kop-

rol op het gebied van elektrische auto’s.
Dit model was gebouwd voor innovators en nu moet de i4, die eveneens
‘gewoon’ in Duitsland wordt gebouwd,
de doorbraak in de middenklasse van
de puur elektrisch aangedreven auto’s
geven. Een sterk punt vormen de nieuwe hoogvoltage-accucellen, die relatief
dun zijn en een 20% hogere energiedichtheid hebben in vergelijking met de
accucellen van de BMW i3.
De BMW i4 accu kan supersnel op de
gelijkstroom snellader op drie fasen
laden en met maximaal 205 kW. Ook
met de wisselstroomlader thuis of langs
de straat gaat het laden relatief snel. In
Frankrijk neemt het aantal laders langs
de weg snel toe, maar helaas zijn vaak
laadpalen bezet. Frankrijk stimuleert
duidelijk het elektrisch rijden.
Modern en goed verzorgt interieur
Het dashboard is fraai vormgegeven
met het grote BMW Curved Display,
waarbij een 12,3 inch instrumentenpaneel en een 14,9 inch centrale display
samensmelten tot één gebogen glazen
oppervlak. Het geboden scherm is
lichtjes naar de bestuurder gericht.
Vertrouwde
bedieningselementen,
zoals de iDrive controller met fysieke
knoppen zijn aanwezig.
De stoelen zitten heerlijk en geven
goed steun. De grote achterklep biedt
een ruime toegang tot een royale bagageruimte van 470 liter. Ook achterin zit
men als volwassene goed ondanks de
sierlijke coupé-lijn. De BMW i4 is overigens geen pure 4-zits coupé. Zo nodig
kan een derde passagier op de achterbank plaatsnemen.
Bijzonder is het BMW IconicSounds
Electric pakket, dat bij elke rijstand met

zijn eigen geluid komt gecomponeerd
door Hans Zimmer, een van de meest
productieve componisten van filmmuziek van de voorbije 20 jaar. De soundtrack van de Gladiator, Batman, Iron
Man, Inception en Sherlock Holmes,
komen allemaal van de tot Amerikaan
genaturaliseerde Duitser. Zijn talent en
creativiteit hebben BMW overtuigd om
een beroep te doen op zijn talenten om
zijn nieuwe elektrische modellen een
‘stem’ te geven. Die moeten van de
Europese Unie namelijk een geluid verspreiden tijdens het rijden om fietsers
en voetgangers niet te verrassen. Zo
moeten nieuwe modellen die na 1 juli
2019 op de markt zijn gekomen tot 20
km/u een hoorbaar geluid produceren
(minstens 56 dB). De verplichting geldt
niet voor modellen die voor die datum
al op de markt waren. De BMW biedt
in de SPORT-stand een dynamisch
klinkend geluid, in COMFORT akoestisch en plezierig, en in de ECO PROstand is de auto volledig stil.
Prijzen
De vanafprijs van de BMW i4 is €
60.630,-, maar de geteste M50 uitvoering is uiteraard beduidend duurder
vanwege de 204 extra pk’s op de vooras. Het heeft een prijskaartje van €
73.429,-. Dat ziet er aantrekkelijk uit,
maar dan rijdt men in een i4 M50 zonder opties. Wie BMW kent, weet dat de
aankleding met opties heel prijzig kan
zijn. De testauto ging de 90.000 Euro te
boven. Daarbij zaten dan wel bijzonder
opties, zoals de kleur Frozen Portimao
Blau metallic met een meerprijs van €
3.595,-; De M Interieurlijsten Carbon
Fibre van € 587,- en het M Carbon
exterieur pakket van € 2990,-.

Nieuwe Peugeot 408

Innovatieve accu’s
BMW vervulde met de i3 een pioniers-

Fiat 500X Yacht Club Capri
Herkenbaar aan een donkerblauwe lak, die verwijst naar de
beroemde gelijknamige Italiaanse zeilclub, is er een nieuwe
uitvoering van de al sinds 2014 op de markt zijde Fiat 500X.
een luxe topversie, waarbij zelfs de velgen hetzelfde blauwe
accent hebben. Chromen spiegelkappen en een heel fraai
glimmend (namaak)houten dashboard verwijzen naar het
beoogde nautische thema.
Met de witte lederen stoelen en de verdere verfijnde afwerking ziet men direct, dat het een liefhebbersauto moet worden, want al die luxe kost wat. De Fiat 500X Yacht Club
Capri is dan ook bijna achtduizend Euro duurder dan de standaard ‘Club’ uitvoering met dezelfde 130 DCT motor zonder
cabrio dak. Het stoffen elektrisch bedienbare vouwdak heeft
een meerprijs van € 3000,- en is al standaard op de Fiat 500X
Yacht Club Capri. Fiat spreekt wel zelf over "cabrio", maar
dat is wel iets te enthousiast geformuleerd. De achterruit en
B-stijlen blijven gewoon op hun plek.

De volledig elektrisch rijdende BMW i4 M50 is zeer zeker zijn M-status waardig.

pel vloeit de elektriciteit weer terug naar het dynamo/elektromotor systeem in de versnellingsbak. Kleine afstanden
van 1 à 2 km bij het wegrijden op lage snelheid kan men
geheel elektrisch afleggen.
Toch bleek gemiddelde verbruik van de gereden splinternieuwe auto wat aan dehoge kant. We rden gemiddeld 1 op
12,7. Op de basisprijs van € 27.880,- betaalt men dan ook €
5435,- aan BPM en € 5857,- aan BTW. Dat maakt de consumentenprijs € 39.990,- , waarvoor men een heel exclusieve Italiaanse auto krijgt met als thema ‘La Dolce Vita’, zoals
men bij de luxe Italiaanse jachtclub ‘Yacht Club Capri’ kan
genieten. Het is een auto om in luxe heerlijk mee te toeren
met open dak.

De nieuwe Peugeot 408, die volgend
jaar op de markt komt, valt op door zijn
dynamische fastback-silhouet en daarmee afwijkt van de geijkte vorm. De
lijnen van de carrosserie zijn scherp, de
grille heeft dezelfde kleur als het koetswerk en is beeldbepalend voor de voorzijde, samen met het nieuwe PEUGEOT-embleem, waarop de leeuwenkop
fier prijkt.
Met een lengte van 4.690 mm en een
wielbasis van bijna 2.790 mm is de
nieuwe Peugeot 408 op de tweede zitrij
uitzonderlijk ruim. De knieruimte
bedraagt 188 mm. De kofferbak is
eveneens groot met een volume van
536 liter, dat kan worden vergroot tot
1.611 liter wanneer de rugleuning van
de achterbank wordt neergeklapt. De
auto is 1.480 mm hoog en heeft daardoor een slank silhouet. Dit verbetert
de aerodynamische efficiëntie dankzij
een klein frontaal oppervlak van 0,654
m2 en een Cw-waarde van 0,28.
De Peugeot 408 heeft de nieuwste
generatie van de Peugeot i-Cockpit®,
herkenbaar aan het kleine stuurwiel,

dat is gericht op rijplezier en maximale
controle. De nadruk ligt op de kwaliteit
van de interieurruimte en op connectiviteit door de nieuwste technologieën,
die de rij- en reisbeleving zeer intuïtief
en genoeglijk maken.
Met zes camera’s en negen radars zorgen de 30 rijhulpsystemen voor rust en
veiligheid. Dit omvat ook het eerder in
de Rozet Autorubriek beschreven Night
Vision systeem, dat waarschuwt voor
dieren, voetgangers of fietsers op de
weg, voordat deze zichtbaar worden in
de lichtbundel.
Het motorenaanbod voor de nieuwe
Peugeot 408 omvat twee Plug-in
Hybrid versies met 180 en 225 pk, alsmede een versie met 130 pk benzinemotor. Alle drie de motoren zijn standaard gekoppeld aan een 8-traps EAT8
automatische transmissie. Een geheel
elektrische versie zal enkele maanden
na de introductie in 2023 volgen. De
Peugeot 408 wordt in eerste instantie
voor de Europese markt gebouwd in
Frankrijk, in Mulhouse. Kort daarna
wordt de productie in Chengdu in
China opgestart voor de lokale markt.
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Zwischen Rhein & Maahs
Denkmalführungen in Mehr
KRANENBURGMEHR. Das Land
NRW
hat
zehn
Gebäude in Mehr unter
Denkmalschutz
gestellt. Johannes van
Lier bietet zwei geführte Touren an, in denen
er nicht nur die
Baugeschichte
der
Denkmäler erklärt, sondern auch die ebenso
interessante Geschichte Herzstück des Örtchens: Die St.-Martinus-Kirche in
der Bewohner dieser Mehr aus himmlischer Perspektive.
Gebäude und ihre
Foto: Evers, Gottfried (eve)
Verbindung
zur
Dorfgeschichte. Wer an einer oder an die Tour noch einmal Revue passieren
beiden Führungen teilnehmen möchte, Tour 2: So., 7.8.2022, 13.30 Uhr:
meldet sich bis spätestens zum Treffpunkt mit Fahrrädern am
Dienstag vor der Tour bei Johannes van Parkplatz Kirche
Lier an: jmvan.lier@t-online.de oder Diese Tour ist eine Fahrradtour, denn
Tel.: 02826-5387. Kosten: freiwillige die einzelnen Stationen liegen an den
Spende für den Verein Mehr- Rändern des Dorfes, und wir müssen
Miteinander e. V.
insgesamt etwa 8 km zurücklegen.
Tour 1: Sonntag, 31.7.2022. 14 Uhr Gudrun Arden wird ausführlich die
Treffpunkt Parkplatz Kirche
Burg Zelem vorstellen. Danach fahren
Diese Tour ist zu Fuß, denn die unter wir über den Tutweg durch das ehemaDenkmalschutz stehenden Wohn- und lige Mehrer Meer zu mehreren denkHandwerkerhäuser stehen alle im malsgeschützten Bauernhöfen bis zum
Dorfkern. Besonders ausführlich anderen Ende des Dorfes. Im
besichtigen wir die Kirche außen und Lindenhof, dem östlichsten Denkmal
innen. Zum Schluss setzen wir uns in des Dorfes, kehren wir zum Abschluss
der Alten Schule zusammen und lassen der Tour ein.

Noch freie Plätze für den
Fereinspass auf dem Wolfsberg
KRANENBURG. Es sind noch freie
Plätze für den Ferienspaß auf dem
Wolfsberg zu vergeben. Der Ferienspaß
findet statt vom 18.07. – 29.07.2022.
Anmeldungen werden nur in den
Jugendfreizeiteinrichtungen
Päpp
(Nütterden –
02826/9185614)
und
Trainstop
(Kranenburg – 02826/1315) entgegengenommen. Die Kosten für den
Ferienspaß betragen 6,- Euro pro Kind

und Tag. Teilnehmen können alle
Schulkinder bis 13 Jahre, die wohnhaft
in der
Gemeinde Kranenburg sind bzw. dort
zu Schule gehen, auch die Kinder, die
in
diesem Jahr nach den Sommerferien
eingeschult
werden.
Weitere
Informationen und das Programmheft
zum Download gibt es im Internet
unter www.fsp-kranenburg.de.

Umfrage Kunst und Kultur - Jetzt!
KLEVE. Noch bis zum 14. August besteht die Möglichkeit sich anonym an der
aktuellen Kunst- und Kulturumfrage zu beteiligen. Die Ergebnisse werden
genutzt, um den Ist-Zustand der Klever Kultur festzustellen und das Angebot weiterzuentwickeln. Jetzt noch mitmachen und mitbestimmen: www.kleve.de/stadtkleve/freizeit-und-kultur/online-umfrage-kulturangebot

Cinque Sommernacht mit Kabarett,
Comedy, Musik und Tanz
KLEVE. Mit Spannung wird in Kleve
die Cinque Sommernacht 2022 erwartet: Das spektakuläre Abendfest am
Samstag, den 20. August, mit
Kabarett, Comedy, Musik und Tanz findet wieder auf der Wiese am alten
Schützenhaus in Kleve hinter dem
Tiergarten
statt.
Der
Verein
(Kleinkunstverein Cinque) rechnet mit
mehr als zweitausend Besuchern, die
zudem mit einem besonderen Angebot
an
festen
und
flüssigen
Gaumenfreuden rechnen können.
Durch den Abend führt Ludger

Kazmierczak, dessen vielseitigem
Präsentationstalent (auch als ‚Kenner‘
der NL-D-Befindlichkeiten) wieder
viel Raum gegeben wird.
Vorverkaufsstellen Kleve: Bioladen,
Kalkarer Str. 21, 02821-27877 /
Buchhandlung Hintzen, Hagsche Str.46
– 48, 02821-26655 / Kulturbüro
Niederrhein, Nimweger Str.58, 0282124161 / Infotheke im Rathaus,
Minoritenstr. 1, 02821-84450; VVK
33,- € / erm. 31,- € inkl. MwSt. geboren
AK 35,- € Siehe auch www.cinquekleve.de

Cinque Sommernacht 2022: das „größte Kleinkunst-Open-Air am Unteren
Niederrhein“, für alle die auf Kabarett, Comedy, Musik, Tanzen, Klönen, Trinken,
Leute treffen, halt Feiern, stehen.

33 Jahre BVB-Fanclub Schwanenstadt Kleve
KLEVE. Da im Klever Fanclub auch
närrische Dinge eine Rolle spielen,
hatte der Fanclub seine Mitglieder zu
3x11 Jahren, also zum 33. Geburtstag,
im Juni zu einem Kinder- und
Sommerfest
eingeladen.
Am
Nachmittag waren Kinder, Enkel und
deren Freunde/Freundinnen zu einem
bunten Programm eingeladen. Schon
früh sah man fast nur gelbe Trikots, TShirts und andere Dortmunder
Fankleidung des BVB und natürlich
gab
es
auch
entsprechende
Verpflegung, Getränke, Popcorn und
am Fußball-Darts einen Wettbewerb,
wer die höchste Punktzahlen erreichte.
Ab 18 Uhr kamen dann viele „erwachsene“ Mitglieder hinzu, die sich nach
der Pandemie über ein Treffen freuten,
diskutierten und das ein oder andere
Kaltgetränk verzehrten. Hier wurde
jeweils ein Gratislos ausgegeben und
die Gewinner freuten sich über VIPund Eintrittskarten und ein Trikot von
oder bei Borussia Dortmund. In
Spitzenzeiten waren wohl über 150

Schon früh sah man fast nur gelbe Trikots, T-Shirts und andere Dortmunder
Fankleidung des BVB
Foto: Dieter Stumpe
Teilnehmer*innen vertreten und das
Außengelände von der Gaststätte

Martinuskrug in Qualburg glich einem
schwarz-gelben Rummelplatz.

Konzerte der Stadt Kleve
KLEVE. Sigrun Hintzen von Konzerte
der Stadt Kleve freut sich auf die kommende
Musiksaison:
„In
der
Sommerpause unserer Reihen möchte
ich
Sie
unbedingt
auf
die
Konzertangebote der kommenden
Saison aufmerksam machen. Das
Konzertprogramm liegt an mehreren
Stellen aus. Wenn Sie eine Zusendung

Kranenburg
à la carte
Segway-Tour
durch
die
Kranenburger Landschaft – 17. Juli
(15.00 – 17.00 Uhr)
Lernen Sie die schöne Umgebung
Kranenburgs auf eine völlig neue Art
und Weise kennen - fast geräuschfrei
und umweltfreundlich per Segway. Info
und Anmeldung: Tourist Info Center
Alter Bahnhof, Bahnhofstraße 15,
Kranenburg, Tel: 02826-7959; inkl.
Einweisung pro Person 54 €
(Voraussetzungen bitte im Tourist Info
Center Alter Bahnhof erfragen)
Dem Himmel so nah – 31. Juli (10.30
– 12.00 Uhr)
Aufstieg und Erkundung des mittelalterlichen Treppenturms einschließlich
des Glockenturms der Stifts- und
Wallfahrtskirche St. Peter und Paul mit
einmaligem Blick über die Dächer von
Kranenburg und Ausblick in die
Niederung. Treffpunkt: Südportal St.
Peter und Paul. Tourist Info Center,
Kranenburg,
Tel:
02826-7959,
Touristik@Kranenburg.de; pro Person
6 €, Kinder bis 12 Jahre frei
Denkmalführung in Mehr – 31. Juli
(14.00 Uhr)
Diese Tour ist zu Fuß, denn die unter
Denkmalschutz stehenden Wohn- und
Handwerkerhäuser stehen alle im
Dorfkern. Besonders ausführlich
besichtigen wir die Kirche außen und
innen. Zum Schluss setzen wir uns in
der Alten Schule zusammen und lassen
die Tour noch einmal Revue passieren.
Wer an einer oder an beiden Führungen
(31.07. oder 07.08.2022 ) teilnehmen
möchte, meldet sich bis spätestens zum
Dienstag vor der Tour bei Johannes van
Lier an: jmvan.lier@t-online.de oder
Tel.: 02826-5387. Kosten: freiwillige
Spende für den Verein MehrMiteinander e. V. Treffpunkt: Parkplatz
Kirche Mehr
KREISLAUF 3 – bis 25. September
KREISLAUF 3 zeigt Kunst an Orten,
an denen man Kunst nicht erwartet und
lädt zur Verlangsamung ein: Ein
Spaziergang entlang des Unerwarteten
und
Unbekannten,
eine
Entdeckungsreise, auf der der Zufall
eine besondere Verbindung zwischen
Kunst, Heimat und Umwelt herstellt.
Im Rahmen des Projektes KREISLAUF
3
hat
das
Museum
Katharinenhof acht Kunstler aus der
Region eingeladen, Installationen entlang der historischen Wallanlagen von
Kranenburg
zu
präsentieren.
Veranstalter: Museum Katharinenhof,
Mühlenstraße 9, Kranenburg (Tel:
02826-623).

noch wünschen, schreiben Sie mir
gerne.
Besonders freue ich mich, dass Ihnen
nun wieder unsere Abonnements angeboten werden! Mit einem Abo
unterstützen Sie unsere Konzertreihe
als solche - und haben deutliche
Vorteile:
• Sie sparen mindestens 20% gegenüber dem Einzelkartenkauf
• Sie haben für die ganze Spielzeit
Ihren Wunschplatz sicher kein
Kartenkauf mehr zu jedem Konzert,
kein Anstehen an der Kasse
• Sie können kostenlos einen
Kinderplatz hinzubuchen
• Sie wissen nicht, ob alle Termine in
Ihren
Kalender
passen?
Das
Abonnement ist übertragbar, an
Verwandte, Nachbarn, Freunde
Acht Reihenkonzerte kosten in der
kommenden Spielzeit nur 120,- €,
sechs Konzerte der Besonderen Reihe
nur 55,- €.
Wir gehen davon aus, dass wir im
Trend allgemeiner Preissteigerungen
ab der übernächsten Saison die
Kartenpreise
erhöhen
müssen.
Informationen & Buchungen der
Abonnements: hier helfen Ihnen
Stephan
Derks
(stephan.derks@kleve.de, 02821-84-254,
und
Rabea
Loffeld,

Das erste Reihenkonzert der neuen
Saison, „Ideen, Stimmungen“, ist am
6. September: Franziska Hölscher,
Violine & Marianna Shirinyan,
Klavier
rabea.loffeld@kleve.de, Tel. 02821-84364 im Fachbereich Kultur der Stadt
Kleve gerne weiter.
Bleiben Sie gesund und kommen Sie
gut durch den Sommer! Herzlich,
Eure/Ihre Sigrun Hintzen, Konzerte der
Stadt Kleve, einfach@absurd.de,
www.kleve.de,
www.facebook.com/KonzerteDerStadt
Kleve,
www.instagram.com/konzertekleve

Die schönsten Fotos gewinnen:
Fotowettbewerb Euregio Rhein-Waal
EUREGIO
RHEIN-WAAL.
Die
Euregio Rhein-Waal ist dieses Jahr
wieder auf der Suche nach kreativen
Fotografen, die am jährlichen
Fotowettbewerb teilnehmen wollen.
Das Thema ist dieses Mal “Magische
Momente”. Für eine erfolgreiche
Teilnahme ist es wichtig, dass die Fotos
einen Bezug zum Thema haben. Dieses
Jahr bitten wir alle Hobbyfotografen
abzubilden, woran sie bei den Worten
„Magische Momente“ denken. Denken
Sie vielleicht an einen Sonnenaufgang,
eine beschneite Winterlandschaft oder
ein spektakuläres Sommerfeuerwerk?
Lassen Sie es uns wissen und schicken
Sie uns Ihre besten Fotos. Der Vorstand
der Euregio Rhein-Waal wählt in diesem Jahr gemeinsam mit den
Einwohnern der Euregio Rhein-Waal
die schönsten Fotos aus. Die Gewinner
werden Anfang Dezember benachrichtigt. Die jeweils zwei schönsten
Einsendungen aus Deutschland und
den Niederlanden werden mit einem
Geldpreis in Höhe von 200 bzw. 100
Euro belohnt. Die Entscheidung kann
nicht angefochten werden. Interessierte
Hobbyfotografen können ihre Fotos
noch bis zum 1. Oktober 2022 digital
an info@euregio.org oder in einem
geschlossenen Umschlag unter Angabe
von „Fotowettbewerb“ an Euregio
Rhein-Waal, Emmericher Str. 24,
47533 Kleve einreichen.
Der
Wettbewerb
steht
allen
Einwohnern der Euregio Rhein-Waal
offen und jeder Teilnehmer kann max.
drei Fotos einsenden. Diese müssen
digital oder ausgedruckt (min. Format
13 x 18 cm) eingesendet werden und

mit Titel, Ort der Aufnahme, Name,
Telefonnummer und Emailadresse des
Fotografen versehen sein. Die Euregio
Rhein-Waal erhält für alle eingesendeten Fotos die Nutzungsrechte unter
Nennung des Fotografen. Die eingesendeten Fotos gehen in das Eigentum
der Euregio Rhein-Waal über. Alle
Informationen
über
den
Fotowettbewerb können Sie nachlesen
auf
www.euregio.org/fotowettbewerb2022.

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

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

Die nächste Rozet erscheint am
Dienstag, den 26. Juli
Redaktionsschluß: Freitag 22 Juni
Auﬂage 25.000
Rozet nicht empfangen???
Ruf an: 0031-6-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com

12 juli 2022

PAGINA 31

De Rozet

SPORT
Feest der Kampioenen in de gemeente Berg en Dal
Er was een pauzeoptreden van de jonge
hiphopen
streetdancers
van
Factorysports uit Beek. Tijdens het
feest der Kampioenen waren de tafels
rijkelijk gevuld met fruit voor iedereen.
En er waren ijsjes voor de 106 kampioenen. Ook werd een voetbalshirt van
Jasper Cillissen verloot. De 12-jarige
Evi Kersten was de gelukkige winnaar.

Feestweekend
Rood Wit
bestaat 75 jaar
Wethouder Erik Weijers met de korfbalsters van de Horst. Foto: Herman Leensen
Vrijdagavond 8 juli was het Feest der
Kampioenen in de gemeente Berg en
Dal. Het feest werd gehouden op het
Dorpsplein bij het gemeentehuis in
Groesbeek. Daar werden door wethouder van Sport, Erik Weijers aan vele
jeugdige kampioenen, groepen of individuen, van het seizoen 2021-2022 (en
daarvoor, die niet gehuldigd konden
worden ivm coronaregels) uit de
gemeente Berg en Dal medailles uitge-

reikt.
Dit jaar waren er beduidend minder dan
vorige keer in 2019, terwijl er toch heel
veel voetbalelftallen en ander groepen
dit afgelopen seizoen kampioen geworden zijn. Vanuit de polder was er alleen
een voetbalteam uit Millingen aan de
Rijn aanwezig. De andere teams kwamen uit de rest van de gemeente. Door
corona konden de kampioenen twee
jaar niet gehuldigd worden.

Wat een geweldig danskamp!

GROESBEEK. In het weekend van 27
en 28 augustus viert Rood Wit haar 75jarig jubileum. De club bestaat op 31
augustus wel 77 jaar. Het jubileum is
door de coronacrisis uitgesteld tot nu.
Het belooft een mooi weekend te worden.
Op zaterdag zal er om 16 uur een wedstrijd gespeeld worden tussen twee
kampioensteams van Rood Wit uit het
seizoen 2012-2013. Zowel het eerste
als het tweede werd toen kampioen. Zij
gaan dan tegen elkaar spelen en dat
wordt dan zeker weer een spannende
wedstrijd. In de avond barst vervolgens
het feest los wat wel tot in de kleine
uurtjes kan duren. Ook de “grutste
snor” zal dan bekend worden gemaakt.
DJ Bas zorgt voor de muziek. Zanger
Zonzo zal ook de avond opluisteren.
De volgende dag zullen vanaf 15 uur de
jubilarissen van de afgelopen jaren
worden gehuldigd. Er zijn 16 mensen
die daarvoor in aanmerking komen. 25,
40, 50 en 60 jaar lid zijn, verdiend de
nodige aandacht.
Ook de trekking van de jubileumloterij
zal die middag op het programma
staan. Dit is een grote loterij die met
prachtige prijzen gepaard gaat.
We verwachten een mooi weekend te
kunnen hebben en hopen dat er weer
veel mensen met ons mee genieten.
De Feestcommissie

MILLINGEN. 25 en 26 juni was het
eindelijk zover. Alle groepen van de
dansvereniging De Deurdouwers gingen op kamp. Een goede voorbereiding
en communicatie van de organisatie
naar de ouders en naar de meiden, dit
zie je niet vaak, chapeau hiervoor.
De meiden zaten al weken in spanning
en verheugden zich enorm op hun eerste danskamp. Na veel spanning bij
sommige meiden vooraf was het 25
juni dan eindelijk zover, de dag van
vertrek naar Zeddam. Eenmaal aangekomen werden wij vrolijk verwelkomd
bij de poort, en eenmaal binnen in hun
accommodatie gingen de meiden los.

Natuurlijk was het ook uiteindelijk de
tijd voor de ouders om te vertrekken
richting huis. Maar wij werden door dit
geweldige team van organisatie leuk op
de hoogte gebracht van een zeer leuke
actie foto's van al de activiteiten die zij
hadden georganiseerd, een must om te
zien dat onze meiden zich zo ontspannen en blij voelden.
Wat is dit een geweldig kamp geweest
voor onze meiden, hopelijk voor herhaling vatbaar. Het was in één woord
geweldig. Chapeau voor de organisatie.
Onze dank gaat uit naar Janske
Janssen, Tamara van Steen, Sam
Seegers en Kim van Steen.

Jeugdtrainerscursus in Millingen
De
voetbalvereniging
SC
Millingen is door de KNVB
(Koninklijke
Nederlandse
Voetbalbond) aangewezen als
cursuslocatie voor opleiding van
een cursus voor gediplomeerd
jeugdtrainer.
Bij voldoende deelname vindt
deze opleiding, theorie en praktijk, plaats bij SC Millingen aan
de Hoefseweg 21. Deelnemers uit
Millingen aan de Rijn en omgeving en ook van andere voetbalverenigingen zijn welkom.
De opleiding Juniorentrainer wordt
gegeven door een ervaren KNVBdocent, leidt op voor een officieel
KNVB-diploma en er wordt bijgebracht hoe de trainer-coach jeugdige
voetballers met plezier beter leert voetballen.
Vind je het leuk om met voetballers in
de leeftijd t/m 18 jaar om te gaan, te
trainen en te coachen? En ben jezelf 15
jaar of ouder, dan is deze opleiding
Juniorentrainer echt iets voor jou!
Het opleidingsdeel bestaat uit 8 bijeenkomsten van elk 3 uur op een maandag
of vrijdag van 19.00-22.00 uur. Bij het

Hengelsport vereniging De Zeelt
gaat loodvrij vissen
MILLINGEN. Aan alle leden
en geïnteresseerden,
Zoals jullie misschien al vernomen hebben wordt er volgend jaar een Europees besluit
genomen over het wel of niet
verplicht loodvrij vissen.
Volgens betrouwbare bronnen
waaronder
Sportvisserij
Nederland gaan we er vanuit
dat men zal besluiten om de
sportvisserij (net zoals de
jacht) loodvrij te maken.
Wij als hengelsportvereniging
willen dit besluit niet afwachten.
In de algemene ledenvergadering van 19 maart 2022 hebben wij de leden een stappenplan voorgelegd om langzaam
over te gaan op lood vervangende gewichten waarmee wij
per 01-01-2025 volledig loodvrij vissen.
Het stappenplan is als volgt:
- Met ingang van 01-01-2023
dienen alle gewichten boven de 30
gram loodvrij te zijn
- Met ingang van 01-01-2024 dienen
alle gewichten boven de 10 gram loodvrij te zijn
- Met ingang van 01-01-2025 dienen
alle gewichten loodvrij te zijn
Dit stappenplan is in de algemene
ledenvergadering van 19 maart 2022
unaniem door de leden aangenomen.
Om al jullie vragen te beantwoorden en
jullie tegemoet te komen in de kosten
hebben we een
inruil / inzamelingsactie georganiseerd.
Op zaterdag 16 juli aanstaande kunnen
jullie per lid maximaal 5 lood producten GRATIS omruilen voor loodvrije
producten, de nadruk zal liggen op de
voerkorven en zwaardere gewichten
maar ook voor de roofvissers en dobbervissers zullen er producten zijn.
Ook kunt u dan terecht voor allerlei
informatie over loodvrije producten en

SPORTVISSERIJ
LOODVRIJ
Een beter milieu begint bij jezelf. En als sportvisser ga je
natuurlijk voor een schoon watermilieu. Lood hoort daar
niet in thuis, want dit metaal is vervuilend en ongezond
voor mens en dier. Sportvisserij Nederland zet daarom in op
het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven om tot een
loodvrije hengelsport te komen.
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Ga naar www.sportvisserijloodvrij.nl
voor meer informatie en een overzicht van loodalternatieven.

waar deze te koop aangeboden worden.
Op zaterdag 16 juli van 11:00 uur tot
15:00 uur staan wij met een stand aan
de Heerbaan te Millingen aan de Rijn.
De exacte locatie is voor café-zaal ’t
Fuske, dit is tegenover Heerbaan 138.
Ruil maximaal 5 loodhoudende visartikelen in en ontvang gratis loodvrije producten naar keuze terug.
Mocht u in het bezit zijn van andere
pure loodproducten zoals bladlood etc.
dan kunnen jullie dit ook inleveren,
hiermee ondersteun je dan onze vereniging.
Wij hopen op een grote en gezellige
opkomst zodat wij als sportvisser ook
een steentje bijdrage aan een beter
milieu.
Het bestuur van HSV De Zeelt
Millingen aan de Rijn

Omloop der Zevenheuvelen is terug
Na twee jaar afwezigheid was de
omloop der Zevenheuvelen zaterdag 9
juli weer terug in het Rijk van
Nijmegen. De start en finish waren op
de van Randwijckweg in Beek.
’s Morgens gingen de heren in verschillende klassen van start en bij de finish
was er muziek van KNAgalm uit Beek.
In de middag werd de wedstrijd gereden door de recreanten en door de
dames (Women Cycling series).
De wielerkoers werd gehouden op de
openbare wegen in en rondom Berg en
Dal, terwijl er ook een stukje door
Wyler in Duitsland werd gereden. Het
verkeer ondervond weinig overlast van
de wielerkoers, want zodra ze voorbij
waren, werden de wegen weer vrijgegeven. Alleen de van Randwijckweg
bleef de gehele dag afgesloten.

Gezelligheidstoernooi P.V.Leuth

Foto: KNVB-site
ervaringsdeel worden opdrachten uitgevoerd bij jouw juniorenteam.
Bij minimaal 12 deelnemers gaat de
opleiding begin oktober 2022 van start,
maximaal 14 deelnemers. Momenteel
zijn er nog 10 lege plekken.
Zodra er voldoende deelnemers zijn,
word je door de KNVB geïnformeerd.
Meer informatie is te vinden op de
KNVB-site en daar kun je je ook
inschrijven:
https://www.knvb.nl/info/60185/training-trainers/249/juniorentrainer
Het Bestuur van SC Millingen wenst je
veel succes..!

Op zaterdag 9 juli hield PV. Leuth haar jaarlijkse Gezelligheids-Introductiedag met een
goed bezet Jeu de Boule-toernooi op de banen
bij de Vriendenkring te Leuth. Iedere clubspeler bracht een introducee mee zodat uiteindelijk 32 spelers aan het toernooi konden beginnen. Voor de introducee is het de bedoeling dat
hij of zij kennis kunnen maken met het
JeudeBoule-spel en, indien hiervoor enthousiast, lid kan worden van de club.
Er werd weer, met name door introducees,
sportief en pittig gestreden om de punten. Er
waren onder de introducees zeker enige spelers die een mooie prestatie op de banen legden!
Na 3 speelronden leverde dat uiteindelijk een
uitslag op. Als 1e eindigde het team Ben
Rutten, 2e team Nolda Langens en 3e het team
Stella van Eldijk.
Voor iedere speler was er een presentje, dit
omdat een ieder zich had ingezet voor een
sportieve prestatie!
Weer een geslaagd toernooi, waarbij het na

Foto: Henk Baron

De Rozet
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Rabo ClubSupport
Rabobank in Gelderland-Zuid is al jaren verbonden met het verenigingsleven. Verenigingen zijn
het cement van onze maatschappij, een ontmoetingsplek, en daarom van groot belang. Met Rabo
ClubSupport helpen we, samen met onze partners NOC*NSF en LKCA, verenigingen en stichtingen
om zelfredzaam en toekomstbestendig te worden.
Rabo ClubSupport bestaat uit de Stemcampagne en
Verenigingsondersteuning. Met de Stemcampagne kiezen onze
leden welke lokale clubs hun stemmen verdienen. Aan de hand
van het aantal stemmen van Rabobankleden ontvangen clubs een
leuk financieel steuntje in de rug. Bijvoorbeeld voor het aanschaffen
van muziekinstrumenten of het aanleggen van speelvelden. Met
Verenigingsondersteuning helpen we clubs bij het realiseren van
hun ambities, door het delen van onze kennis en ons netwerk. Dit
kan door 1-op-1 begeleiding, masterclasses of workshops.

De ervaring van cultuurhuis De Lindenberg
Teddy Vrijmoet, directeur van De Lindenberg in Nijmegen: “Toen we
hulp vanuit Rabo ClubSupport aangeboden kregen, waren we in
eerste instantie verbaasd. We dachten dat het vooral was bedoeld
voor sportclubs. Maar Rabobank gaf aan dat cultuur net zo belangrijk
is als sport en dus ook ondersteuning verdient. We vroegen toen of

ze ons konden helpen om nog beter samen te werken met lokale
bedrijven, het onderwijs en de zorg. Op dit moment bouwen we
met Rabo ClubSupport aan een partnerplatform. Zo versterken we
onszelf, maar ook andere organisaties in de stad.”
Bekijk het hele verhaal op rabo.nl/gz/delindenberg

Jouw club aanmelden?
Begin 2023 starten we met een nieuwe ronde van
Verenigingsondersteuning in Gelderland-Zuid. Je kunt je club
aanmelden voor dit traject. Onze experts uit sport/cultuur
ondersteunen je dan bij je hulpvraag over een onderwerp, zoals
ledenbinding, vrijwilligers werven, sponsoring of verduurzaming.
Meer weten of aanmelden voor de Stemcampagne of
Verenigingsondersteuning? Ga naar raboclubsupport.nl

Goed voor de clubs & geweldig voor de buurt
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