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

Alternatieve 4Daagse
Kroegjesroute door Berg en Dal
Vier dagen wandelen, ruim 160 km langs
bijzondere kroegjes in Berg en Dal
Vanaf vandaag kunnen wandelaars kiezen voor vier dagen wandelen door
prachtige natuur, ver weg van drukte en
asfaltwegen.
Negen
bijzondere
‘Kroegjes’ in Berg en Dal hebben
samen met de Stichting Toerisme en
Recreatie Berg en Dal (STER) het
mooie wandelgebied van Berg en Dal
met elkaar verbonden door wandelroutes. Doel is daarbij de wandelgasten
zowel de mooiste natuur van de regio te
laten ervaren als de meest bijzondere
horeca te laten beleven.
Gratis routes voor smartphone en
alternatieve 4Daagse-app
De gratis wandelroutes zijn gebaseerd
op en gecombineerd met bestaande
routes van de Berg en Dalse
Kroegjesroute. De GPX routes voor
gebruik op smartphone zijn te downloaden van de website www.bergendalsekroegjesroute.nl. De routes zijn ook
gratis op papier beschikbaar bij de
deelnemende bedrijven. De routes zijn
bovendien digitaal beschikbaar op de
gratis iZi Travel app.

Dag 1, start en finish Eethuis De
Diepen: 36,5 km
Dag 2, start en finish Hotel-Café ’t
Spijker: 44 km
Dag 3, start en finish Hotel-Café
Oortjeshekken: 39 km
Dag 4, Start en finish Duivelsberg:
42.5 km
Totaal in 4 dagen 162 km
De deelnemende bedrijven zijn Hotel
Cafe Oortjeshekken, Hotel Credible,
Restaurant De Thornsche Molen, De
Waard van Kekerdom, Hotel ’t Spijker,
Restaurant De Duivelsberg, Hotel
Restaurant De Wolfsberg, Restaurant
De Diepen en Herberg ’t Zwaantje.
Berg en Dal is wandelgemeente van het
jaar 2020. Hier lopen verschillende
(inter-) nationaal befaamde wandelroutes, waaronder het Pieterpad, Walk of
Wisdom en de N70 natuurroute. Het
gebied kenmerkt zich door een grote
verscheidenheid aan landschappen, van
uitgestrekte polders en rivieren tot pittige heuvels en glooiende wijnbouwgebieden.

oplage: 25.000

Hulde aan de Millingse zorg
MILLINGEN. De eerste personen
hebben zich naar aanleiding van ons
vorige artikel over de helden in de
(corona) zorg bij ons aangemeld. Er
is echter nog ruimte.
Wij doen dan ook nogmaals een
oproep. Let op: deze oproep is vanwege de nog beschikbare ruimte uitgebreider dan voorheen.
Personen die werken in de zorg in
Millingen aan de Rijn (ongeacht of zij
in Millingen wonen) kunnen zich opgeven voor een gezellige middag bij ons
verenigingsgebouw. Wij serveren op 15
augustus in de middag pannenkoeken
en een drankje aan deze helden in de

zorg. De middag wordt muzikaal opgeluisterd door een d.j.
Helden in de zorg zijn in onze ogen
natuurlijk ook de mensen die werken in
een apotheek, een huisartsenpraktijk, in
de thuiszorg en natuurlijk de artsen
zelf.
Geef je op door te bellen met Guus
Hakvoort (06-18017231) of meldt je
aan
via
e-mail
pannenkoekenzorg@outlook.com.
Opgeven kan tot 1 augustus. Elke deelnemer ontvangt persoonlijk bericht
over de details van die middag.
Carnavalsvereniging De Deurdouwers heet u van harte welkom.

Op vakantie in eigen land
Alhoewel de eerste berichten er op duidden dat veel mensen dit jaar in verband
met het coronavirus hun vakantie wilden overslaan, zijn er toch velen op stap
gegaan. Vaker met de auto, dat wel en zeker ook vaker in eigen land. Voor veel
Belgen en Duitsers is Nederland dit jaar ook een aantrekkelijke vakantieland, aangezien hier minder mondkapjesplicht heerst. Slechts in het OV, terwijl dat in de
buurlanden geldt voor de meeste openbare ruimtes.

Ook de koningsparen van OEV en
OEV1 blijven nog een jaartje aan het
roer, net als hun collega’s in Beek en
Ooij.

Anderhalve meter
Ook voor kermissen geldt dat volwassenen die niet tot één gezin behoren op

Vakantie in eigen land

Bosnië-Herzegoweiland,
Hintergarten, Tuinesie, de
balkonlanden, Verveeluwe,
Tibed, Schuurmonnikoog,
Balkongo, Carportugal ...

anderhalve meter van elkaar moeten
blijven. Bij de kermis in Groesbeek
blijkt het nagenoeg onmogelijk om
deze afstand te waarborgen. Enkele
voorbeelden:
- Tussen de attracties onderling, tussen
de attracties en de omliggende winkels/horeca(terrassen) is de ruimte zeer
krap voor grote groepen mensen om
elkaar te passeren op tenminste 1,5
meter;
- Een oma, opa of iemand anders
behoort niet tot het gezin van een kind
en mag dat kind niet begeleiden op een
attractie;
- De controleur van de kaartjes op een
attractie moet een kaartje aannemen
van de persoon in de attractie op tenminste 1,5 meter afstand;
- Mensen in botsende botsauto’s komen
binnen de 1,5 meter afstand van elkaar.
Dit zijn enkele voorbeelden van een
hele reeks aan praktische problemen
waar je bij de Groesbeeks kermis (en
veel andere kermissen) mee te maken
krijgt.
Hoge kosten
Om ieders gezondheid te waarborgen
zouden er extra kosten gemaakt moeten
worden voor de kermis in Groesbeek.
Kosten voor onder andere beveiliging,
extra dranghekken en de inzet van
boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren). Deze kosten kan de gemeente
niet verantwoorden, terwijl er in deze
tijd op andere uitgaven flink bezuinigd
moet worden.
De Groesbeeks kermis zou dit jaar van
zaterdag 5 september tot en met woensdag 9 september georganiseerd worden.
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De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 4 augustus
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 31 juli.
Vervolg colofon: zie pagina 3

De heldere komeet C/2020 F3
"Neowise" was in de nacht van 11 op
12 juli 2020 rond 1:30 te zien vanaf het
uitzichtpunt bovenaan de Oude
Holleweg in Beek richting Persingen.
De komeet stond toen op 127 miljoen
kilometer van de Aarde.
Afgelopen weekend (18 en 19 juli) was
de komeet het beste te zien met het
blote oog, laag boven de noordelijke
hemel. Vooral met verrekijker was het
beeld schitterend.
Op vakantie in de polder, lekker struinen langs de rivieren

Ook geen kermis in Groesbeek dit jaar
Ook de kermis in Groesbeek gaat dit
jaar niet door. Om de kans op coronabesmettingen zo klein mogelijk te
maken moeten er verschillende maatregelen genomen worden. Deze maatregelen blijken niet te realiseren bij de
Groesbeekse kermis.

IN

Komeet Neowise
boven de
Ooijpolder

zaterdag 25 juli tot en met dinsdag 28
juli georganiseerd worden.

Kleine kermis bij Millings Centrum
Bij Hotel Millings Centrum is er
komend weekend een “kleine kermis”.
Zaterdag vanaf 19 uur en zondag vanaf
14 uur treedt Duo Decibel op, is er een
overdekt terras en kan je ballengooien
en touwtje trekken

jaargang 34 nr. 15

Sport op 23

Geen kermis in Millingen in 2020
De kermis in Millingen aan de Rijn
gaat dit jaar niet door. De organisator is
er helaas niet in geslaagd om aan de
noodverordening te voldoen en heeft
geen zogenaamd 1,5 meter plan ingediend. De Veiligheidsregio stelt dit als
eis aan iedere kermis(organisator),
zodat een kermis voldoet aan de richtlijnen om de kans op coronabesmettingen zo klein mogelijk te maken. Om
kermisorganisatoren hierbij te helpen
heeft de Bovak (Nationale Bond van
Kermisbedrijfhouders) een coronaprotocol opgesteld.
De Millingse kermis zou dit jaar van

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

Deze week zal Neowise vermoedelijk
ook nog helder aan de hemel staan.
Daarna zal de komeet tot halverwege
augustus steeds zwakker waarneembaar zijn. Mis het niet want het duurt
6800 jaar voordat dit hemellichaam
weer onze planeet passeert.

In Ooij: typisch gevalletje van vakantie vieren in “Hintergarten”?

Kamperen in Ooij
Deze vriendengroep met Ooijse en Leuthse jongeren zou vorig weekend naar
Albufeira in Portugal gaan. Maar helaas door corona kon dit niet door gaan. Dan
maar een weekend in eigen dorp Ooij op een landgoed aan de Hezelstraat in Ooij.
Foto’s: Henk Baron

Foto: Frank Teunissen, Ooij

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid
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ZAT 25 JULI
ZON 26 JULI

Kleding Stomerij
depot
reparatie

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

GEOPEND Elke maandag, donderdag, vrijdag
en zaterdag van 10 tot 16 uur
Laatste zondag van de maand van 12 tot 16 uur

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

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

Tel: 06 - 5120 2977

RAMEN - DEUREN - SERRES
ONDERHOUD

Telefoon: (024) - 388 3273

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

www.vblkozijnen.nl

Arno's
Haarmode

VERBOUW AANBOUW

Exclusief uw flyer of folder mee in de Rozet?

Tel. 0481-433407

mail naar bezorgdienstderozet@gmail.com
of bel naar 06 - 2350.2075

KWALITEIT VERRASSEND VOORDELIG

19,99

GARDENA Accutrimmer
SmallCut Li-23R

45509545

14,4V/2,0 Ah lithium-ion-accu,
maaibreedte ca. 23 cm.
Incl. oplader en accu.

59,99
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99,99

89,99
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GARDENA Tuinslangset
Complete set met 18 meter
tuinslang, 13 mm (1/2“), aansluitstukken en spuitpistool.

R

Beste klanten, denk
in verband met de
actuele situatie a.u.b.
aan een mondkapje bij
een bezoek aan onze
winkels. Het dragen
hiervan is verplicht.
Dank voor uw begrip!

Gasbarbecue Seattle 3 R
Gasbarbecu

349,-

Ca. 14,6 kW, 3 rvs-branders,
z
zijbrander, gegoten roosters
ca. 60 x 45 cm, simple-cleanc
reinigingssysteem,
JDVñDVRSWHEHUJHQ$IP
J
B x H x D 141 x 118 x 64 cm.

Bo
Bovendien
zijn er regelmatig exclusieve
Partner-Card
aanbiedingen.
P
a
Vraag
hem nu aan in onze bouwmarkt!
Vr
m.u.v.
.u genotsmiddelen, tijdschriften, statiegeld, directe levering, dienstverlening en
*m
pallethandel.
Niet te combineren met andere acties.
ppal
a

Makita haakse slijper
9558NBRZ
840 W, 11.000 tpm, met asblokkering, beschermkap en
zijhandgreep. Voor
slijpschijven -Ø 125 mm

]RQGHUVOLMSVFKLMI 

49,99

w
www.swertz-bauzentrum.de
47574 Goch • Am Bössershof 2 • T: +49 (0) 28 23 - 929 40
Openingstijden: ma. t/m vr. van 8 tot 19.30 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur
47533 Kleve • Klever Ring 1 • T: +49 (0) 28 21 - 71 59 60
Openingstijden: ma. t/m vr. van 8 tot 19.30 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur
47608 Geldern • Martinistraße 48 • T: +49 (0) 28 31 - 13 33 80
Openingstijden: ma. t/m vr. van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur

45612610

29,99

EEM
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45877270

SY S T

OSTER

OSTER

-IN - R O

21 juli 2020

Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

kijk voor actualiteit op
www.kaaijadvocaten.nl
tel. 024-3245937
Wijkverpleging ZZG zorggroep
Onze kleinschalige teams wijkverpleging
bieden zorg thuis. Vertrouwde gezichten voor
dagelijkse verzorging, verpleegkundige- en
medische zorg, advies en voorlichting, zorg
bij laatste levensfase. T 024 – 366 57 77,
www.zzgzorggroep.nl.
ZZG zorggroep ook voor beschermd wonen
en herstelzorg voor ouderen.
STERKER SOCIAAL WERK
Voor gratis hulp, informatie en advies. Tel.
088 - 00 11 333. Ma. t/m vrij. van 09.00 17.00 uur. www.sterker.nl
MANTELZORG BERG EN DAL
Tel.06-13 85 91 06
info@mantelzorgbergendal.nl
www.mantelzorgbergendal.nl
SENSOOR: 0900-0767. www.sensoor.nl
Altijd tijd voor een gesprek.
BURO SLACHTOFFERHULP
Spreekuur Nijmegen: St. Annastraat 172,
6524 GT Nijmegen, tel: 0900-0101 0243233322 van 9-17u., op feestdagen gesloten
TEL. HULPDIENST VOOR DIABETEN
9-17 uur: hulpverlening en voorlichting
033-463 05 66, mail: infolijn@dvn.nl.
BELANGENGROEP EPILEPSIE NIJM. E.O.:
Millingen: Jack Verkerk, tel: 0481-431816
PRAKTIJK VOOR OPVOEDKUNDIGE HULP
Mw.Drs. D.C.Jacobs, Orthopedagoge/
Kinderpsygotherapeute, tel: 024-6843933
HULPDIENST ‘OM ELKAAR’ geestelijke ondersteuning middels gesprekken en bezoek afleggen; 024-3238607
HELEN DOWNING INST. GROESBEEK
Centrum voor begeleiding van mensen met
kanker. Inlichtingen dagelijks 09.30-16.00
uur 024-6843620
ANONIEME INCEST OVERLEVENDEN:
www.sia-nederland.nl
LAND. ST. OUDERS V. DRUGGEBRUIKERS
tel. hulpdienst 0900-5152244
AMEVEDI: Gratis registratie van vermiste
gevonden huisdieren, tel: 08800-64687
HUURDERS VERENIGING WOONBELANG
Postbus 75, 6560 AB Groesbeek
info@hv-woonbelang.nl
http://www.hv-woonbelang.nl/
HUURDERSVERENIGING
Millingen aan de Rijn, p/a Klaproos 10,
6566 HM. Contact via de website:
www.hvmadr.nl. E-mail: info@hvmadr.nl
De Kentering voor mensen in / uit de psychiatrie: informatie, ondersteuning, lotgenotencontact, belangenbehartiging!
Open werkdagen 10-16 uur, Limoslaan 10
6523 RZ Nijmegen, Telefoon: 024-3249975
www.dekentering.info
WMO-Adviesgroep Berg en Dal: voor
kosteloos en onafhankelijk advies. Wij behartigen de belangen van al diegenen die een
beroep doen op de Wmo, met of zonder een
beperking. Correspondentie: Haydnstraat
16, 6561 EE Groesbeek (gem. Berg en Dal).
Tel: 06 - 5472 4255
E: info@wmoadviesgroepbergendal.nl
W: www.wmoadviesgroepbergendal.nl

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

Senioren
VRAAG & ANTWOORD TELEFOON
VOOR OUDEREN KBO - PCOB
030-3400655
De Zonnebloem:
regiosecretariaat: 024-3777749
SWOM (st.welzijn ouderen Millingen)
Kulturhus Den Ienloop, Heerbaan 115.
Werkdagen 9-11uur. telefoon 0481-431105
swom@hetnet.nl, www.swom-millingen.nl
LANGER THUIS IN NIJMEGEN
Tel. 088 - 00 171 21. Ma. t/m vrij. van 09.00
- 12.30 uur.www.langerthuisnijmegen.nl
Mantelzorg Nijmegen,Tel. 088 - 00 11 333
KBOBeek: Iedere donderdagmiddag van 14
– 17 uur – Voor alle senioren in Beek inloopmiddag KBO-Soos in de foyer van het Kulturhus. Woensdag v.a. 14.30u. koersbal in ‘t
Höfke

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

Kinderen / Peuters
KION kinderopvang
Beek:
Kinderdagverblijf Ollikido (0-4 jaar)
(024) 684 16 73
Peutergroep Ollikido (2-4 jaar)
(024) 684 29 44
Bso Villa Hoog en Laag (4-12 jaar)
(024) 205 33 13
Ooij:
Kinderdagverblijf Op Weg (0-4 jaar)
06 51 78 03 37
Peutergroep Op Weg (2-4 jaar)
06 51 70 28 20
Bso Op Weg (4-12 jaar)
06 33 63 59 01
Informatie: www.kion.nl - bel met
(024) 382 26 55 of loop gerust binnen!
Beek:
Ruilhus
(speelgoedruilbank),
Kulturhus, ingang achterzijde. Open: wo
13.30-15.30 uur; zat. 11-13 uur
Millingen:
Kinderopvang 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, vr: 14-18u
di: 9.30-18 u, za: 10-14u
*Alleen hulpkracht of vrijwilliger aanwezig

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

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

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

Wat is er te doen in:
BEEK
-expo Jacqueline v.Loef, Kulturhus
BERG & DAL
-25.7. 15u. Excursie Waldboeren, v.a. parkeerterrein Erica
-augustus: expo ‘Berg en Dal buiten’,
Babylon
-2.8. 15u. concert Ramblin’Brothes,
Verwarring/Babylon
UBBERGEN
-1.8. 13u. + 15.30u. dreamtimeconcerten,
Refter
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-25-26.7 + 1-2.8. “Kraaien en kraanvogels”
GROESBEEK
-vrijdag 14-16u. openstelling protestante
kerk

www.derozet.nl
Het is mogelijk om ook rechtstreeks te
reageren op zaken uit de krant via onze
website www.derozet.nl. Ook nieuwtjes kunt u via de site aanleveren.

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

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

Cdk Berends brengt werkbezoek
aan Heumen en Berg en Dal
De commissaris van de Koning van de
Provincie Gelderland, John Berends,
heeft vrijdag 10 juli een bezoek
gebracht aan de gemeente Heumen en
de gemeente Berg en Dal. Tijdens een
bezoek aan HARM’s Hoeve in Malden
ging het gesprek vooral over de overgang naar duurzame energie en het
belang van inwoners daarbij. HARM's
Hoeve is een voor het publiek gratis
toegankelijke belevenisboerderij aan de
Westerkanaaldijk. Het bedrijf is eigendom van Pierre en Jessica Hopman en

Fenna Bruijsten.
Een gepassioneerde Pierre Hopmans
gaf uitleg over zijn bedrijf. Een van
onze Millingse inwoners, Pim de
Ridder, die vooroploopt qua duurzaamheid, vertelde over zijn plan voor zes
hectare zonnepanelen. En ook tijdens
een bezoek aan het Nederlands
Wijnbouwcentrum in Groesbeek ging
het gesprek over de duurzame bedrijfsvoering. Wil je zelf verduurzamen: kijk
dan op de website van de gemeente
Berg en Dal.

Kerkdiensten
BEEK
• Protestantse kerk,

Pierre Hopman geeft een presentatie over zijn bedrijf aan de colleges van B&W
van Malden en Berg en Dal
Foto: Henk Baron
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BON VOOR 'ROZETJES'
Rozetjes dienen contant en met gepast geld
te worden voldaan.
Gebruik uitsluitend dit formulier

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

Rozetjes

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

Beek:

3,50

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

4,00

Millingen a/d Rijn:

4,50

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)
Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2
Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

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

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

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

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

5,50

Groesbeek:

mail naar bezorgdienstderozet@gmail.com
of bel naar 06 - 2350.2075

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

5,00

Leuth:

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

Actie tuinverzorging €15,p/u. 06-85650752

Dorpen
Ooij,
Leuth,
Kekerdom, Millingen, Beek,
Berg en Dal, Groesbeek,
Breedeweg, Grafwegen etc.
uitlaatherrie motorrijders
vrij? Steun de actie tegen
motorrijderskabaal!
Reageer op: stopuitlaatherriemotorrijders@gmail.com
Eerste bemoedigende reacties zijn al binnen.

3,00

voor al uw familieberichten

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

Te koop ʻn 3zits bank met 2
stoelen en ʻn staande schemerlamp en ʻn tafel en 4
stoelen. Alles voor €250,-.
Alles moet weg! tel. 0682060945

inleveradressen

De Rozet

TE HUUR GEVRAAGD:
Bedrijfsruimte /opslagruimte
Circa 100 tot 150 m2, 0655057289

Oorverdovende
herrie,
racende
en
groepen
motorrijders spuugzat?
Ooijpolder, heuvels, stuwwal weer leefbaar? Reageer
(ook anoniem) op: stopuitlaatherriemotorrijders@gm
ail.com voor actie door
B&W, gemeenteraad en
politie voor maatregelen en
handhaving!

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

6,00

Bedankt !
Beste mensen, tijdens mijn
100e verjaardag mocht ik
veel kaarten en gelukwensen
ontvangen.
Ik wil iedereen hiervoor
bedanken en ook alle
medewerkers van het
Gasthuis die er een
onvergetelijke dag van
gemaakt hebben.
Hartelijke groeten van
Tonia Egberts-Preyer.

Vermietung einer Wohnung
Kleve-Keeken, 1. Etg., 124 qm, 5 Z, KDB,
Gäste-WC, Hauswirtsch-+Vorratsr.,
kl. Speicher, Garage, Garten,
KM 670,-€ + NK 335,-€,
Ev.KG Sch.-Keeken, 0049-2826-227

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

Wat bieden wij:
Internationale gerechten
en specialiteiten

woensdag
SCHNITZELDAG

€ 9,90

Iedere donderdag
3-gangen menu’s
voor

€14,90 en €16,90

47559 Kranenburg
Nimweger Straße 4
Tel. 0049 28 26 / 99 27 00
info@nimweger-tor.de
www.nimweger-tor.de

Openingstijden:
Maandag - Zaterdag:
vanaf 15:00 uur open
Zondag:
vanaf 11:30 uur
doorlopend geopend
Dinsdag: rustdag

Brompton-dealer

in een mooie, nieuwe
en sfeervolle omgeving
presenteren wij
Hotel/Restaurant
“Nimweger Tor”.

Miene Lamers - Peters
zeggen wij u hartelijk dank
Fam Lamers, Groesbeek juli 2020

Dankbetuiging
Wij danken iedereen voor de overweldigende
hoeveelheid belangstelling, mooie woorden,
prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten
die wij mochten ontvangen
na het overlijden van

Mijn lieve man, onze (schoon)vader
en trotse opa.

van Nijmegen en omstreken

Hartelijk welkom!

Zalen voor familie-,
vereniging en bedrijfsfeesten
tot 80 personen.
Eigen parkeerplaatsen
8 hotelkamers geschikt
voor minder validen

Dankbetuiging
Voor uw blijken van belangstelling en medeleven
die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van onze moeder oma overgrootmoeder

Hans Groothuijse

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

Tel: 06 - 5120 2977

Rijwielhandel
Bruinewoud
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Tooropstraat 3 - Nijmegen
024 322 1771
www.bruinewoudtweewielers.nl
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Het verdriet en het gemis zijn groot.
De herinneringen blijven.
De wetenschap dat zoveel mensen meeleven
en ons tot steun zijn, geeft ons goede moed
om het verlies te kunnen verwerken.
Mariet Groothuijse- Olde Bijvank
Kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
Op 23 juni j.l. was het 60 jaar geleden, dat
wij in het gemeentehuis van Millingen aan
de Rijn, ons burgerlijk huwelijk hebben
gesloten. Wij hebben op deze dag heel
veel felicitaties, in welke vorm dan ook,
mogen ontvangen. Hiervoor willen wij jullie allen heel hartelijk danken. Het heeft
ons erg goed gedaan en wij hopen samen
er nog verschillende jaren aan toe te
mogen voegen.

Jan en Ger Vink - Heijmink

Meijer en ten Hove Uitvaartverzorgers
Sidone Korse & Eveline de Lange

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

Crumpsestraat 8
6566CV Millingen aan de Rijn

06-34045001 0481-358663
www.uitvaartmillingen.nl

ZAKELIJK

Ooijse
Klinkertjes
Laatst kwam ik eens iemand tegen,
die een groot ongenoegen wilde uitspreken over iets waar hij het niet
mee eens was. Mijn, door de leeftijd
aangetaste gehoor, ving, naast
andere kreten, de vinnige woorden
op: “Ik moet ervan op de pot”. Daar
moet je dan niets verkeerds bij denken. De man kennende doelde hij
waarschijnlijk op het hoofdattribuut
op een normale WC. Zijn uitroep
riep bij mij ideeën op voor de inhoud
van een nieuwe “Klinker”. Een misschien wel rare gedachte, over de
evolutie van de “pot”. Het heilig
huisje heeft namelijk in de loop der
jaren nogal wat gedaantewisselingen ondergaan. In de oorlogsjaren
tijdens de evacuatie maakten wij op
de boerderij in Hooge Mierde, waar
wij gehuisvest waren, kennis met
het buitenhuis toilet. Je weet wel
zo’n vierkant huisje, waar, bij de
plaatsing, met een stankcirkel werd
rekening gehouden. In de deur zal
meestal zo’n lieflijk hartje, wat, denk
ik, als kijkgat of extra ontluchting
diende. Van wand tot wand was er
een groot langwerpig houten “toiletmeubel” gemonteerd. Boven op
dit meubel zal een mooie ronde
dichte deksel. Als je die ervan
afhaalde, keek je in het diepe “zwarte gat”. Vakkundig geknipt krantenpapier aan een sisaltouwtje gaf duidelijk aan, dat het gebruik van
“Page” nog niet bekend was. Het
dagbladpapier kon trouwens, zeker
als het nog vers gedrukt was, hele
berichten op je derrière achterlaten.
Trouwens bij het gebruik van dit
“Pagepapier”, moest je niet al te
spitse vingers hebben, want dan
moest je zorgvuldig je nagels
schoonmaken. Bij de scouting
gebruikte men na de oorlog tijdens
het kamperen een ander soort
“gemak”. Door hen werd achter
struiken een diep gat gegraven.
Daarboven werd dan een stok
geplaatst waar je op kon zitten. Je
moest je vasthouden aan de twee
zijstelen, zodat je niet naar onder
kon kieperen. Ondanks deze veiligheidsmaatregelen, is dat toch deze
of gene gelukt. Het zelfgebouwde
privaat werd door hen heel liefdevol
H.U.D.O. genoemd. (Houd Uw
Darmen Open). Als je, je behoefte
gedaan had, was het de bedoeling,
dat dan met een schop wat grond
erover geplaveid werd. Ook dat
werd wel eens vergeten, waardoor,
als je er niets vermoedend op ging
zitten, vliegen, van een niet nader
aangeduid ras, om je achterste vlogen. Als dan iemand van die luxe
“Hudo” afkwam, was er echt wel
stront aan de knikker. De verkennerij was hun tijd al ver vooruit. Zij
gebruikten namelijk toen al een
duurzame beerput, door hun uitwerpselen in de grond te injecteren.
De evolutie van het closet heeft echt
niet stil gezeten. De septic tanks of
beerputten werden namelijk in de
ban gedaan De riolering deed namelijk zijn intrede, waardoor er zogenaamde “doortreksecreetjes” of
waterclosets in de markt kwamen
Alleen op boerderijen werd de opslag van uitwerpselen nog gehandhaafd voor het bemesten van landerijen. Tijdens dat gieren wordt de
grond vochtig, zodat je bij een droge
periode minderlast hebt van die verstikkende stofwolken. De neus kan
wel merken, dat er actief uitgereden
wordt. Die toiletten werden overigens steeds luxer. Doortrekken
alleen was niet meer voldoende. Er
werden bijvoorbeeld geurvreters
geplaatst en gouden kranen, waardoor je als een “Sfinx” op het
“gemak” zat. Nog later kwam de
“zelfreinigende” ´retirade”. Daar
wordt dan je achterste afgespoeld
met een ferme niet al te koude
waterstraal. Ik heb mij laten vertellen, dat er al Wc’s zijn met een
“föhnfunctie”. Met zoveel luxe
steek je, je vinger nooit meer door
het papier. Ik denk met weemoed
terug aan die ouderwetse pleetjes.
Waar wel eens geen papier was en
waar dan bruine strepen de wanden
versierden. Ik heb mij wel eens afgevraagd wat voor een soort verf dat
was. Mij is toen verzekerd, dat is
hoogwaardige “kakkerlak”.
Groetjes medeklinker.
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Overeenstemming
herontwikkeling Vijverhof
Sinds de zomer van 2015 werkt ontwikkelaar KlokGroep samen met
ZZG zorggroep, woningcorporatie
Oosterpoort en de gemeentes Berg en
Dal en Nijmegen aan een toekomstbestendige herontwikkeling van het
terrein van voormalig woonzorgcentrum ‘Vijverhof’. Een complexe en
tijdrovende opgave waarbij de wensen en behoeften van verschillende
groepen mensen worden samengebracht.
Officieel overeenstemming
Op 10 juni jl. is er officieel overeenstemming bereikt tussen ZZG zorggroep en KlokGroep voor de overdracht van het hoofdgebouw en de bungalows op het terrein. Dit betekent dat
de herontwikkeling van de gehele locatie van ‘Vijverhof’ nu echt van start
gaat. De visie uit het masterplan , waarbij er wordt gekeken naar het terrein als
geheel, vormt hier de leidraad.
Belangrijk is in ieder geval dat alle
belanghebbenden (binnen en buiten het
terrein) worden meegenomen in de ontwikkeling en dat het woonprogramma
aansluit op de woonbehoefte. Zodat er
een duurzame woonomgeving ontstaat
met een goede mix van jong, oud en
gezinnen. En een combinatie van koopen sociale huurwoningen.
Levendige buurt
Het terrein van voormalig woonzorgcentrum Vijverhof bestaat uit een aantal

INGEZONDEN
BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE
INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Niet meer melkfabrieken,
maar minder!
Meer melk kan worden geleverd, rechtstreeks van de melkveehouders zelf,
aan particulieren, zoals via Jan Linders
in Groesbeek - melk zo van de koe,
gepasteuriseerd op de boerderij en in
flessen geleverd, dus géén plasticpartikels in de melk, zoals die in geplastificeerde, kartonnen pakken vanuit al die
melkfabrieken! Wat er in die pakken zit
is ook allang géén melk meer en zou
dus ook deze naam niet mogen voeren!
Zodra kostelijke, echte melk de melkfabrieken binnenkomt, wordt deze “uit
elkaar gehaald” en zit daar van voor
ons lichaam essentiële voedingselementen, die voor veel geld worden verkocht aan weer volgende fabrieken, die
daar toeleveringsproducten van maken
voor onder andere gebak (toetjes) tot en
met paracetamol.
(Dit alles stond viel uitgebreid te lezen
in de (plaatselijke) krant).
Wat overblijft voor de verkoop van
fabrieksmelk is dus helemaal geen
melk meer, maar een restproduct, dat
helemaal niet meer smaakt zoals echte
melk. Ook de kleur en geur zijn foetsie,
maar wie merkt dit nog op? Al zo’n
beetje de derde generatie kent niets
anders meer dan fabrieksmelk en die
ook nog eens als halfvolle tot en met
magere “melk”, een waterig residu van
echte melk. Bovendien leert men het
mensdom dat deze gedenatureerde
vloeistof gezonder is!
De boeren krijgen een schunnig schijtbeetje voor hun kostelijke melk. De
industrie maakt daar dubbele winsten
op en verkoopt een restproduct als
“melk”.
Een zinnig beleid speelt dit dus niet in
de kaart! Minder melkfabrieken en
zeker niet almaar meer, ten koste van
óók nog eens de restanten aan natuur,
die ons heden nog slechts resten!
Al deze vernietigende handel wordt
gestimuleerd door de merendeels totaal
onwetende kopers van fabrieksmelk,
terwijl de echte melk, zó van de koe,
voor het grijpen ligt, maar het aanbod
kan niet voldoen aan de alsmaar grotere vraag daarnaar, dat moet dus drastisch veranderen!
Voor meer aanbod dient meer vraag te
zijn. Laat die vraag er dan ook zijn! De
vraag naar melk! Echte melk! Een
wereld van verschil. Voor boer en consument! En… ons allen gezondheid.
Christine Brandt, Groesbeek
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Praktijk Sofie

gebouwen met verschillende eigenaren.
KlokGroep is nu eigenaar van het
hoofdgebouw en de bungalows. En
ZZG zorggroep van de woonlocaties
Vlindertuin en Bosrand, woningcorporatie Oosterpoort van de flat aan de
Kwakkenberglaan
en
Vermeer
Vastgoed van de Kwakkenbergflat. Om
verpaupering, door leegstand, te voorkomen en de leefbaarheid van het terrein te vergroten, is er in het verleden
door ZZG zorggroep gekozen voor (tijdelijke) verhuur van het hoofdgebouw
en de bungalows. Zo huurt
Woonwerkgemeenschap Babylon met
haar leden woonunits, exploiteren zij
het restaurant en is er een winkel met
mens- en milieuvriendelijke voedselproducten in het hoofdgebouw.
Daarnaast zijn ook de wijkverpleging
en fysiotherapie gevestigd in de bungalows op het terrein.
Hoe nu verder?
Achter de schermen wordt er hard
gewerkt door alle gebouweigenaren
aan een communicatieplan om de huidige bewoners van de gebouwen op het
terrein en de directe omgeving te
betrekken bij de verdere ontwikkelplannen. In september/oktober 2020 is
dit plan afgerond en worden alle
belanghebbenden betrokken. Wil je
ook op de hoogte gehouden worden
van de laatste ontwikkelplannen? Laat
dan je gegevens achter op de website
www.nieuwbouwbergendal.nl.

Wat doet aanraking met je? Wat is
het effect van massage?
Door het lichaam aan te raken ontstaat
er meer bewustzijn in je lijf. Je ontwikkelt het vermogen om de gevoelde
ervaring in je lichaam op te merken en
toe te staan waardoor lichaam en geest
kunnen ontspannen. Stress en allerlei

Ook zin om mee te doen
met Riet?
BEEK. Een maand geleden bedacht
Riet hoe leuk het zou zijn om in het
Kulturhus actief te worden. Inmiddels
is ze kind aan huis en ingeburgerd in
het reilen en zeilen van dit drukke centrum. Ze is nu bezig een team te vormen om samen het Kulturhus te
bemensen. Ze heeft al een enthousiaste
groep vrijwilligers bij elkaar, die een of
meer dagdelen de buurtkamer gezellig
gaan maken. Is dat ook iets voor jou?
Na de stille corona-periode komen we
langzaam in een nieuwe fase. Het
Kulturhus heeft geen exploitant meer.
We gaan er nu zelf voor zorgen dat ons
gemeenschapshuis gaat bruisen. Met
elkaar en dus met veel vrijwilligers.
Heb jij ook wel eens gedacht dat het
beter of anders moest kunnen in het
Kulturhus? Kom dan meedoen met Riet
en laat je horen. We hebben mensen
nodig als gastheer of gastvrouw om de
buurtkamer te bemensen, bezoekers de
weg te wijzen in het gebouw en van
koffie te voorzien. Het terras zou deze
zomer een stuk gezelliger kunnen worden. Vind je het leuker om ’s avonds
bardienst te draaien? Daar zoeken we
vooral nog mensen voor. Als je het zelf
te druk hebt om mee te komen doen,
kijk dan in je omgeving of je iemand

fysieke ongemakken kunnen er door
verminderen. Massage koestert en
zorgt voor een moment van rust en
aandacht. Na een massage voel je je
vrijer, lichter en weer een beetje
nieuw. Nieuwsgierig? Maak een
afspraak!
www.praktijksofie.nl
tel:
0611779460

Brand bij de Refter in Ubbergen
UBBERGEN.
Een
kortsluiting bij een
telefoonoplader was
waarschijnlijk de oorzaak van een binnenbrand in het gebouw de
Refter
aan
de
Rijksstraat-weg
in
Ubbergen. De bewoner
had zijn telefoon aan
de lader gelegd en was
gaan douchen en bij
terugkomst in zijn
appartement bleek er
brand
te
zijn.
Tientallen bewoners van de Refter
moesten daarna voor de zekerheid hun
woning uit.
De bewoners kregen dat beginnende
brandje zelf niet uit en belden de brandweer. Zowel de brandweer van
Nijmegen als de vrijwillige brandweer
van de post Beek kwamen ter plaatse.
Die blusten de brand, maar evacueerden voor de zekerheid wel de aanwezige bewoners. Die moesten in de tuin

Kulturhus Beek
kunt aanmoedigen om het te gaan doen
en kom zelf lekker een keer op het zonnige terras zitten voor koffie of een
biertje. Wij hopen dat je een keer komt
kijken of het iets voor je is. Je kunt bellen met Riet Groothuijse-Arts (0243226343).

wachten tot het weer veilig was om
naar binnen te gaan.
De smeulende lader zorgde voor een
flinke rookontwikkeling. Een aantal
van de bewoners ademden rook in en
zijn nagekeken in de ambulance. Ze
hoefden niet mee naar het ziekenhuis.
Saillant detail was, dat op het ogenblik
van de brand er in het gebouw juist een
vergadering was over de brandveiligheid van het gebouw. Ook de deelnemers daaraan moesten het gebouw verlaten.
25 jaar geleden heeft een grote uitslaande brand een groot deel van de
kapel van de Refter verwoest. Gelukkig
is dat toen allemaal weer hersteld.
Intussen zijn er veel appartementen in
het gebouw en is er een kunstgalerie.

Brandweer naar Leuth

Ook meer ruimte nodig
door de 1,5 meter?
BEEK. Het Kulturhus in Beek heeft
een enorme ruimte beschikbaar waar u
tijdelijk met veel mensen op 1,5 meter
aan de slag kunt. Of het nu gaat om cursussen, dansen of kantoorruimte. De
voormalige bibliotheekruimte op de 1e
verdieping van het Kulturhus is nog LEUTH. De vrijwillige brandweer van
vrij. Het is een mooie ruimte met veel Millingen moest maandagmiddag 13
daglicht van zo´n 400 m2. Natuurlijk juli uitrukken omdat er een buitenbrand
zoeken wij op de eerste plaats een vaste was gemeld aan de Haafakker in Leuth.
huurder voor de lange termijn. Maar op Het bleek dat een buurtbewoner met
de korte termijn kunnen anderen er tij- een onkruidbrander aan het werk was
delijk hun voordeel mee doen, zolang geweest, waarbij een heg vlam had
corona ons parten speelt. Heb je inte- gevat. Een buurtbewoner belde via 112
resse of wil je onderzoeken wat er de brandweer, maar de bewoner zelf
mogelijk is, neem dan contact op met had het vuurtje al geblust. En zo kon de
Liny Toenders (0621590920). Het brandweer weer snel terug naar de
Kulturhus is een multifunctioneel kazerne in Millingen aan de Rijn.
Foto’s: Henk Baron
gebouw met veel professionele organisaties in huis, goede
horeca en een heerlijk terras. Kinderopvang is in het
(Tegenover De Trinkgut inrit)
gebouw aanwezig.

Weer nieuwe paaltjes op
van Randwijckweg Beek
BEEK. De door velen verguisde zwart / witte paaltjes langs
de van Randwijck-weg in
Beek zijn vervangen door
rood/witte
paaltjes.
De
zwart/witte paaltjes waren
allemaal beschadigd en menig
automobilist heeft daarbij
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schade aan zijn of haar auto
opgelopen. Kennelijk is de
gemeente Berg en Dal nog
steeds van mening dat de
paaltjes een functie hebben.
Ze staan aan de rand van een
smal, berg opgaand fietspad.
Foto: Henk Baron

Kleve, Briener Straße 43

Totale
uitverkoop
Nu geld sparen
Super korting
op alles
De absolute prijsknaller
Lampen • Verlichting • LED en restanten
47533 Kleve Briener Straße 43
XOX-Gelände
(tegenover de Trinkgut inrit)

Tel/Fax (0 28 21) 98 05 64
Inh. Udo Jedwill

www.lampen-udo.de

Wij verheugen ons op uw bezoek!
Ma.Vr. van 10.00 - 19.00 uur - Za. van 10.00 - 16.00 uur

De Rozet
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GROENEWOUD
tandprothetiek

Uw tandprotheticus voor Beek, Nijmegen en omgeving!

Marga Huinink
Strijkcentrale
Millingen en
omstreken

0481- 432054
06 - 24861017

U kunt bij mij terecht voor:
- Reparatie en aanpassen van uw prothese (90% basisverzekering)
- Vernieuwen van uw prothese (75% basisverzekering)
- Klikgebit (83% basisverzekering)

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

- Second opinion

Installatietechniek

B.Hermsenstraat 146
Millingen a.d. Rijn

Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

Complete badkamer/toilet verbouwing

- Flexibele prothesen en frameprotheses
(alleen vergoeding uit AV-verzekering)

Dealer van o.a.:

Uw kunstgebit is mijn zorg.
Marilyn Donker

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

Rijksstraatweg 171, Beek - Groenewoudseweg 60, Nijmegen

www.024kunstgebit.nl - 024-2022094
Telefonisch bereikbaar op ma/di/do tussen 9.00 en 13.30

U heeft (ver)bouwplannen?

Protocol Notaris Mostart overgenomen
door Notaris Tijdhof
Electro installaties

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Camera beveiliging

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Op 1 juli 2020 is aan mr. L.C.M.J. (Laurent) Mostart op eigen
verzoek ontslag verleend als notaris te Berg en Dal.
Per 1 juli 2020 is als notaris te Berg en Dal benoemd:
mr. M.H.M. (Michiel) Tijdhof.
Het kantoor blijft verder ongewijzigd bestaan in de
vestigingen te Beek en Groesbeek.

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

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

Geänderte Öffnungszeiten - Corona Virus
Kranenburg: So-Do: 11-20 Uhr, Fr-Sa 11-21 Uhr
Donsbrüggen: Mo-Do: 11.30-20 Uhr, Fr-Sa 11.30-21 U
So: 16-20 Uhr
Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de





Jeugd & Jongeren

Afscheid van juf Marja Diebels
van basisschool Op Weg in Ooij
OOIJ. Donderdag 9 juli nam juf Marja
Diebels als een van de laatste oudgedienden van basisschool Op Weg, alsmede de kleuterschool de Drie Turven,
na 43 jaar afscheid van basisschool Op
Weg in Ooij. Op de laatste schooldag
liep ze door een erehaag, gevormd door
de scholieren van nu, over het school-

plein, waarna ze buiten het hek werd
opgewacht door de directrice van de
school, Monique Vromen, met een bos
bloemen. Vooraf waren er in de school
diverse optredens van de leerlingen
geweest, waarvan ze, samen met haar
partner Fred en de kinderen, erg genoten heeft.
Foto: Herman Leenssen
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Jeugd certificaten Kennismakingscusus
Jeugd Eerste Hulp uitgereikt
MILLINGEN. Maandagmiddag 6 juli
werden in het buitenlokaal van de St.
Martinusschool aan leerlingen van
groep 7 door de EHBO-vereniging
Millingen a/d Rijn-Kekerdom de deelnamecertificaten samen met een
EHBO-button van de kennismakingscursus Jeugd Eerste Hulp uitgereikt.
Dit werd vanwege de Covid 19 regeling
niet gedaan door de instructeur Alex
Janssen en assistenten, maar door leerlingen van groep 8, die zaterdag 4 juli
het examen Jeugd Eerste Hulp en
Reanimatie-AED hadden gedaan, zij
moeten overigens nog even wachten op
hun EHBO-diploma dat ze thuis
gestuurd krijgen, wel kregen ze een
medaille.
Foto: Bert Roodbeen.
Meer foto’s op www.inhetlaag.nl

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

Afscheidsmusical De Diamantroof groepen 8 de
Biezenkamp in Beek en Op Weg in Ooij
De Biezenkamp in Beek
BEEK. Groep 8A (foto 1) van basisschool de
Biezenkamp in Beek hield maandagavond 13 juli
haar afscheidsmusical De Diamantroof in de sportzaal van het Kulturhus in Beek. Vanwege de coronaperikelen werd uitgeweken naar deze plek, waar voldoende afstand gehouden kon worden. Deze opvoering was voor de ouders van de leerlingen. Al eerder
hadden ze musical opgevoerd voor de andere leerlingen van de school.

Juf Yvonne neemt afscheid van de
Kekerdomse basisschool
Juf Yvonne Derksen uit Kekerdom had
afgelopen donderdag 9 juli haar laatste
werkdag als juf van groep 1/2 van
basisschool Sint Laurentius in
Kekerdom. En natuurlijk was dat geen
gewone lesdag, maar een echte feestdag. ’s Ochtends werd ook nog het
afscheid van groep 8 gevierd, de middag stond helemaal in het teken van
haar afscheid. Vanaf 1982 is juf Yvonne
al werkzaam in het onderwijs en vanaf
1998 op basisschool Sint Laurentius in
Kekerdom. Al die jaren was ze een zeer
betrokken juf en heeft ze zich enorm
ingezet voor de leerlingen van de
school.
Juf Yvonne was een echte zangjuf. Met

haar leerlingen zong ze veel en ook tijdens de kerstviering konden we genieten van haar mooie stem. De school had
nog geen schoollied en ter gelegenheid
van haar afscheid heeft de school een
schoollied laten maken. De afgelopen
weken hebben de leerlingen geoefend
om het schoollied voor het eerst aan Juf
Yvonne te laten horen en wat klonk het
mooi!
Het was een bijzondere dag met aan het
einde een feestelijk uitzwaaimoment
voor de leerlingen en ouders, uiteraard
coronaproof. Het was een mooie dag
voor juf Yvonne en voor de leerlingen.
Nu kan ze lekker gaan genieten van
haar kinderen en kleinkinderen!

Groep 8B (foto 2)voerde dinsdag 14 juli dezelfde
musical op. Directeur Jolanda Kleinjan sprak de
leerlingen na afloop toe en stak hen een hart onder
de riem en bedankte hen voor de afgelopen jaren.
Hiermee eindigde voor hen het basisschoolavontuur.
Na de vakantie gaan ze allemaal naar het voortgezet
onderwijs.
Op Weg in Ooij
Groep 8 van Basisschool Op Weg in Ooij (foto 3)
nam eerder al op dinsdag 7 juli afscheid van hun
school met dezelfde eindmusical. Voor het eerst
sinds jaren werd deze musical alleen voor de andere
leerlingen van de school gespeeld in dorpshuis de
Sprong. Dit gebeurde met een morgenvoorstelling
en een middagvoorstelling. In normale jaren volgt
dan ook nog een aantal voorstellingen voor de familieleden, maar dat ging dit jaar niet door. Van de
musical werd een filmopname gemaakt, zodat de
ouders van de leerlingen deze op een later tijdstip
thuis kunnen bekijken.

Activiteiten deze zomer

De Diamantroof
De vondst van een bijzondere geluksdiamant zorgt
voor spanning en sensatie!
Korte inhoud:
De familie Weiland heeft een oud museum gekocht
voor maar €1,-. Maar al snel blijkt dit buitenkansje
een enorme miskoop. Het museum is een bouwval
en de collectie bestaat uit enkel oude troep!
De doorgewinterde familie Weiland gaat desondanks
aan de slag met het opknappen van het museum én
verzint van alles om de oude spullen weg te kunnen
zetten als waardevolle museumobjecten. Ze missen
alleen nog een topstuk.
Dan helpt het toeval een handje: ze vinden tussen
alle troep een kostbaar doosje waar een diamant in
zit. Het blijkt een verloren gewaande geluksdiamant
te zijn. De vondst is groot nieuws! Iedereen wil de
diamant komen bekijken: de pers stroomt toe, modehuis Happy Diamonds heeft interesse en zelfs autocoureurs Max Verstapel en Sebastiaan Ventiel komen een
kijkje nemen.
Helaas trekt de diamant ook andere bezoekers: inbrekersbende De Brede Jongens en de zojuist vrijgekomen internationale diamantdieven George en Julia Getaway! Ai!

Cursus Drakologie

Ondanks het overhaast ingehuurde beveiligingsbedrijf
C.O.P.S. blijkt de beveiliging van het museum zo lek als een
mandje. De diamant is simpelweg niet veilig en niemand lijkt
te vertrouwen. Want wat als…? Wat als DE DIEF toeslaat?!!
Foto’s: Henk Baron

Vakantie-activiteiten in de bieb
Op zoek naar vakantieleesvoer?
Iedereen kan in de vestigingen van de
Bibliotheek weer dwalen tussen de
boekenkasten, surfen op internet of
lezen aan de leestafels. Ook bezoekers
die geen lid zijn van de bibliotheek zijn
weer van harte welkom. De bieb volgt
de richtlijnen van het RIVM.
Vanwege de coronapandemie zagen
veel mensen hun buitenlandse vakantie
in het water vallen. Gelukkig kun je
thuis ook allerlei avonturen beleven.
Duik in een boek en laat je via verhalen
meevoeren naar andere landen en culturen. Gewoon vanuit je luie stoel of

hangmat. De openingstijden zijn te vinden op www.obgz.nl/openingstijden.
VakantieBieb
Liever digitaal lezen? Tot en met 31
augustus is de VakantieBieb geopend.
In deze gratis app zijn 74 e-books en
luisterboeken te vinden, voor zowel
volwassenen als jeugd. Van thrillers tot
non-fictie, van romans tot bekroonde
jeugdboeken.
‘Zomer in je Bol Bingo’ voor kinderen
Om kinderen ook in de zomervakantie
te stimuleren om met boeken bezig te
zijn, organiseert de Bibliotheek

Gelderland Zuid een ‘Zomer in je Bol
Bingo’. Kinderen tussen de vier en
twaalf jaar kunnen een bingokaart met
verschillende leeschallenges ophalen in
de bibliotheek. De bieb deelt zomerse
prijzen uit aan de kinderen die meedoen. Het spel loopt tot 23 augustus.
BiebBoys
Voor fans van de BiebBoys is er goed
nieuws: Kees en Joran komen deze
zomer terug. De afleveringen van de
BiebBoys zijn te zien via de actiesite:
www.obgz.nl/bingo. Hier zijn ook de
bingokaarten als pdf-bestand te downloaden.

Wil jij alles over draken weten? Vanaf
nu kun je meedoen met de Cursus
Drakologie op Kasteel Hernen. Je
krijgt dan drakenles van de professor
Leonardus dell Drach, je mag leuke
proefjes doen en je gaat op zoek naar
de huisdraak van het kasteel!
Data en tijden: dinsdag 28 en woensdag 29 juli en dinsdag 11 en donderdag
13 augustus om 13.30 uur en om 15.15.
Entree (cursus Drakologie + na afloop
entree kasteel): Alle leeftijden: € 9,50
Donateurs Geldersch Landschap &
Kasteelen op vertoon van kaart € 3,00
Museumkaart-houders op vertoon van
jaarkaart: Alle leeftijden € 3,00
Adres: Kasteel Hernen, Dorpsstraat
40, 6616 AH Hernen.
Meer info: kasteelhernen@glk.nl

Vakantieactiviteiten in en
rond De Bastei
Vanaf zaterdag 18 juli kunnen kinderen
en hun ouders weer volop speuren in en
om De Bastei. Kanonnen Karel heeft
hulp nodig bij zijn zoektocht naar buskruit. En in de Stadswaard zoekt
Willem Waalwachter vakantiehulptroepen. Wie houdt er een oogje in het zeil
als Willem op vakantie
is?
Kanonnen Karel en
het verborgen buskruit
De speurtocht in De
Bastei duurt ongeveer
een uur en is bedoeld

voor jonge museumbezoekers vanaf 8
jaar. Kosten: € 3,- (+ museumticket).
Willem Waalwachter zoekt vakantiehulp
De speurtocht is verkrijgbaar bij de
entree van De Bastei, duurt ongeveer
twee uur en is geschikt voor kinderen
vanaf 5 jaar. Kosten: € 12,50 (inclusief
rugtas , routekaart en hulpmiddelen).
De Bastei is gevestigd aan de Waalkade
83 in Nijmegen, ingang via entreegebouw aan de Lange Baan 4, telefoon
024 - 3297070. De entree bedraagt € 9,voor volwassenen en € 6,- voor kinderen. De Bastei is dagelijks geopend van
10.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.debastei.nl.

Zoek de schat op
Landgoed Mookerheide
Je vervelen in de vakantie hoeft niet,
want je kunt op avontuur op Landgoed
Mookerheide. Via een speurtocht ga je
op zoek naar de schat van het landgoed.
De kleurrijke speurwaaier van
Natuurmonumenten staat boordevol
leuke opdrachten en natuurweetjes en
kost € 4,50 voor leden en € 7,50 voor
niet leden en is te
koop bij pluktuin
Zelfgeplukt in de tuinen van Landgoed
Mookerheide.
De
pluktuin is open op
woensdag, vrijdag en
zondag van 11.00 tot
16.30 uur.
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Marcel Blom werkt in Telpost Millingen
Thema: Waterstanden
MILLINGEN. Beeldend kunstenaar Marcel Blom uit
Nijmegen werkte al eerder in de Telpost. Het was tijdens de
hittegolf in juli 2018. Dit jaar heeft hij opnieuw de Telpost
voor een periode van 11 dagen bemand. De vorige keer lag
zijn focus op de containerschepen, nu op de waterstanden.
Want dat is het thema van Kunst in Millingen, waar alle
Telpostkunstenaars van dit seizoen mee aan de slag gaan.
Het is een logisch thema; in 1995 moesten de bewoners
immers dit gebied verlaten vanwege de hoge waterstand. Nu
25 jaar geleden.
Marcel heeft inmiddels de sleutel overgedragen aan Susanne
Müller-Kölmel uit Solingen. Bij zijn vertrek schreef hij het
volgende:
Toen ik twee jaar geleden - juli 2018 - de deur van de Telpost
achter me dichttrok, werd ik vrijwel meteen overvallen door
een rare kriebel in mijn buik. Weemoed: het verlangen naar
wat voorbij is terwijl je weet dat het niet terug komt. Maar
het kwam wél terug! Wat was het weer fantastisch om hier
opnieuw artist-in-residence te mogen zijn. De Telpost is een
plek om verliefd op te worden. Een verliefdheid die ik moet
delen met heel veel anderen...
Toen ik op 1 juli, nu twaalf dagen geleden, hier neerstreek,
had ik nog geen uitgewerkt plan. Wel dat ik objecten zou
maken die ik misschien ook zou inzetten voor filmpjes. De
gedachte 'elke dag een nieuw fysiek kunstwerk én een filmpje' heb ik laten varen: dat zou ten koste gaan van de kwaliteit.
Ik had best wat spullen mee, maar vergeleken met mijn atelier was de hoeveelheid materiaal en gereedschap maar

Detail van het kunstwerk ‘Dijk’ van Marcel Blom
Tijdens het 3-oeverfestival is dit beeld aan de Rijndijk te zien
beperkt. Dat betekende dat ik soms andere keuzes moest
maken dan ik gewend ben. En dat is eigenlijk ook wel heel
overzichtelijk. Dat je het moet doen met wat je hebt.
Trouwens: de omgeving, de natuur, biedt zó veel bruikbaar
materiaal. Een steen, de poot van een rivierkrab, een droog
takje: soms zijn het al kant-en-klare kunstwerkjes.
Nu al zie ik uit naar eind september, wanneer we met de
veertien kunstenaars van Waterstanden samen een mooie
afsluitende expositie gaan bouwen!
Meer info: Volg de website en de facebookpagina van Kunst
in Millingen. De expositie Waterstanden is in het weekend
van 19 en 20 september

Presentatie boek over Sint
Laurentiuskerk in Kekerdom
KEKERDOM. Maandagavond 6 juni
heeft Harry Sanders, de auteur van het
boekje over het kerkje in Kekerdom de
twee eerste exemplaren van zijn boek
(Sint Laurentiuskerk in Kekerdom: Een

Expositie: Berg
& Dal Buiten

uniek monument) over het kerkje overhandigd aan burgemeester Mark
Slinkman en Rob de Bruin. De laatste
als dank voor het vele werk dat hij doet
voor het onderhoud van het kerkje.

Expositie “De kleine wereld in de
grote” in Haus Koekkoek
KLEVE. De grote en de kleine wereld
– op z’n laatst sinds deze lente hebben
we een geheel nieuwe betrekking tot
beide. Het zich terugtrekken in de privacy ruimte heeft sinds Corona voor
ons huidige tijdgenoten een nieuwe
dimensie. Dat dat tweehonderd jaar
geleden al eens zo was, in de tijd van
het Biedermeier, daarover vertelt een in
het B.C.Koekkoek-Huis te bezoeken
tentoonstelling.
August Friedrich Siegert (Neuwied a.
Rh. 1820-1883 Düsseldorf) werd tweehonderd jaar geleden geboren en was
een voorvader van de in Kleef nog
steeds bekende bedrijfsleider van de
schoenfabriek Hoffmann, Dr.Walther
Siegert. Hij was niet alleen als professor aan de Akademie Düsseldorf een
erkend kunstenaar, hij werd bovendien
docent aan de Koninklijke Academie
voor
Beeldende
Kunsten
te
Amsterdam. Net als B.C.Koekkoek
vormde ook deze schilder van de
Düsseldorfer Malerschule een verbinding tussen Duitsland en Nederland.
August Friedrich Siegert kwam uit een
Neuwieder ondernemersfamilie en
mocht op voorspraak van Friedrich
Wilhelm von Schadow aan de
Düsseldorfer Akademie studeren
(1835-1845, met een onderbreking
wegens militaire dienst). Na meerdere
reizen verbleef hij van 1848 tot 1850 in
Neuwied (schilderde daar voornamelijk portretten) en verhuisde daarna
definitief naar Düsseldorf. Als professor aan de Akademie (sinds 1872) en
schilder met eigen atelier verwierf hij
al gauw een goede naam. Eerst waren
het portretten, daarna werden het ook
historische taferelen en afbeeldingen

August Friedrich Siegert (Neuwied a.
Rh. 1820-1883 Düsseldorf)
Der kleine Kunstfreund, olieverf op
doek, 1859 particulier bezit
August Friedrich Siegert – de kleine
wereld in de grote
van sociaalkritische thema’s. Beroemd
werd hij tenslotte met zijn genre-schilderijen.
De tentoonstelling is, na een eerdere
expositie
in
het
Düsseldorfer
Stadtmuseum, in het B.C.KoekkoekHuis te zien, en wel tot 1 november. De
familie Siegert beschikt nog over een
sinds kort weer ontdekt boek met zakelijke aantekeningen en brieven, die in
de catalogus, geschreven door de beide
curatoren Drs.Guido de Werd en
Dr.Annegret Stein, worden voorgesteld. Uitgeverij Wienand heeft een
catalogus gepubliceerd, te betrekken in
de museumsshop voor 34 €.

Indrukwekkend bezoek aan het
Reichswald Forest War Cemetery

Harry Sanders overhandigt het eerste exemplaar van zijn boek aan burgemeester
Slinkman terwijl Rob de Bruin toekijkt
Foto: Henk Baron

Zomerkriebels: Kunst, muziek,
theater en cultuur in de buitenlucht
Museumpark Orientalis kriebelt
deze zomer de zintuigen met het
programma
‘Zomerkriebels
Orientalis’, dat van 18 juli tot en
met 23 augustus in het buitenpark
plaatsvindt. Oor en oog worden
vermaakt
met
kunst,
(vertel)theater en muziek gedurende de weekenden, terwijl er op de
woensdagen speciale kinderprogramma’s zijn.
De authentieke gebouwen in het
museumpark vormen het decor
voor de sculpturen en objecten van
diverse kunstenaars. Zo zijn onder
andere ‘De zetels’ van kunstenaarsduo Huub en Adelheid
Kortekaas te bewonderen. Huub
en Adelheid: “Begin jaren ’70
raakten we steeds meer gefascineerd door het wonder natuur en
voelden ons verbonden: Wij zijn
natuur! De Zetels geven uitdrukking aan de sacrale, magistrale dimensie van de natuur en hierdoor krijgen ze
een bijna menselijke uitstraling.“
Tijdens Zomerkriebels wordt er in het
gehele park nog meer sculptuur en
kunst geplaatst.
Voor de muziekliefhebber is er een
divers aanbod, van pop tot klassiek tot
een avondvoorstelling van operagezelschap Cherubino op het karakteristieke
plein van Pilatus. De romeinse reenactmentgroep Germania Inferior,
maar ook diverse oude ambachten zijn
traditiegetrouw ook in het programma
opgenomen.

Van 1 augustus tot 1 september vindt de
Expositie Berg en Dal Buiten plaats in
het Huiskamerrestaurant Babylon.
Verschillende kunstenaars zijn dorpen
en velden ingetrokken om zomerse
taferelen op canvas of papier te vereeuwigen. De oogst bestaat uit opvallende
huizen aan de Rijkstraatweg in Beek.
Het kerkje van Persingen, de Tien
Geboden in de Ooij, de Thornse molen
en een mythische plek in het
Groesbeekse bos. En nog veel meer.
Het bewijst maar weer, hoe prachtig de
omgeving is waarin wij leven en
wonen.

KLEVE. Als gevolg van de versoepeling van allerlei coronaregels kunnen
nu ook weer tal van kleinschalige activiteiten in georganiseerd verband doorgaan. Zo ook het bezoek aan het
Reichswald Forest War Cemetery
(Britischen Ehrenfriedhof), aan de
Grunewaldstraße ten zuiden van Kleef.
De belangstelling was zo groot dat
besloten werd om op 5 juli een tweede
groep mensen de gelegenheid te bieden
onder begeleiding deze bijzondere plek
te bezoeken. Op deze mooi gelegen en

nauwkeurig onderhouden begraafplaats
hebben 7.654 geallieerde militairen
(waaronder twee Nederlanders),
gesneuveld in de periode 1939-1945
hun laatste rustplaats. Van 176 is de
identiteit niet bekend. De meeste
gesneuvelden hadden de Britse nationaliteit, maar op de begraafplaats rusten ook militairen uit Canada, Nieuwzeeland, Polen en Australië. Het is de
grootste begraafplaats van het
Gemenebest in Duitsland.
Foto: Heinz Maahs

Expositie: Berg & Dal Buiten
Huiskamerrestaurant
Babylon
Kwakkenbergweg 150 Berg en Dal
Openingstijden: dinsdag t/m zondag
12.00 – 17.00

Ramblin’
Brothers spelen
2 augustus in de
Verwarring

Met een Grand Finale op 22 en 23
augustus wordt het zomerprogramma
knallend afgesloten met een mix van
voorstellingen die in de voorafgaande
weken voorbij zijn gekomen.
De optredens vinden plaats in een volledig Coronaproof museum. Omdat het
park 30 hectare oppervlakte beslaat,
kunnen bezoekers hier makkelijk voldoende afstand houden tot andere
bezoekers. Kaarten moeten wel van te
voren online gekocht worden op de site
van Orientalis. Meer info over het programma en tickets is te vinden op
www.museumparkorientalis.nl.

BERG en DAL. De Ramblin’Brothers
zijn twee gedreven muzikanten met een
verrassend repertoire uit de jaren 60 en
70, dat vooral zijn oorsprong heeft in
de Amerikaanse en Britse rhythm &
blues geschiedenis. Songs van o.a.
Howlin’Wolf, J.J.Cale en Neil Young
komen voorbij. Philip Poffé speelt de
elektrische gitaar afgewisseld met de
bas. Ook zingt hij de tweede stem.
Huub van Eijndhoven zingt alle nummers en speelt gitaar en mondharmonica.
Ramblin’Brothers spelen zondag 2
augustus
in
de
Verwarring,
Huiskamerrestaurant
Babylon
Kwakkenbergweg 150 Berg & Dal.
Aanvang 15.00 uur. Entree 5 euro.

Op de begraafplaats hebben 7.654 geallieerde militairen (waaronder twee
Nederlanders), gesneuveld in de periode 1939-1945 hun laatste rustplaats

Expositie Jacqueline van Loef in
Kulturhus Beek
BEEK. Vanaf heden kunt u in het
Kulturhus Beek de expositie van de
kunstenares Jacqueline van Loef bekijken.
Als kunstschilder autodidact, combineer ik vele lagen verf met een diversiteit aan materialen. Zo ontstaat er een
mysterieus en spannend oppervlak met
een diversiteit aan effecten door de verschillende lichtinvallen.
Het gezicht is voor mij een belangrijke
bron van inspiratie. In mijn portretten
laat ik graag de mens zien in al haar
kracht en kwetsbaarheid. Die combinatie maakt voor mij een portret interessant en boeiend.
Met passie iets scheppen wat harmonie
uitstraalt en in vervoering kan brengen,
is mijn doel.
U bent welkom tijdens de openingstijden van het Kulturhus.

C U LT U R E E L

Euregio Rijn-Waal
Studentenmuziekfestival

Expositie in
Persingen

Van 20 juli t/m 1 augustus vindt voor de 10de keer het Internationale Euregio RijnWaal Studentenmuziekfestival plaats. 9 Jonge pianisten uit Nederland, Duitsland,
België, Litouwen en Indonesië verzorgen ook deze zomer in de grensstreek ruim
30 gratis concerten, natuurlijk rekening houden met de geldende corona-maatregelen.

Kunstexpositie
“Kraaien
en
Kraanvogels” in het kerkje van
Persingen

Nederland
• Doesburg: 23, 24, 30 en 31 juli telkens om 19.30 uur in de Gasthuiskerk
• Gennep-Ottersum: 21, 22, 29 en 29 juli telkens om 20.00 uur in Roepaen
Podium
• Nijmegen: 22, 23, 24, 29, 30 en 31 juli telkens om 19.30 uur in de Boskapel
• Ulft: 21, 25, 28 juli en 1 augustus telkens om 19.30 uur in de DRU
Cultuurfabriek
Duitsland
• Goch: 23, 24, 28 en en 30 juli en op 1 augustus telkens om 19.00 uur in het
Kastell Goch
• Issum:25, 25 en 31 juli en 1 augustus telkens om 19.00 uur in de Evangelische
Kirche
• Kalkar: 29 en 30 juli telkens om 19.00 uur in de Rathaussaal
• Rees: 28 juli en 29 juli, telkens om 19.00 uur in het Bürgerhaus
• Straelen: 24en 31 juli, telkens om 17.00 en 19.30 uur in de Evangelische Kirche
Bahnstraße
Verdere informatie over de pianisten, het volledige programma en alle informatie
over de aanmelding kunt u nalezen op www.musiksommer-cleve.eu.
De Euregio Rijn-Waal ondersteunt het Internationale Euregio Rijn-Waal
Studentenmuziekfestival in het kader van de mini-projecten met middelen uit het
EU-programma INTERREG Deutschland-Nederland.

Wij nodigen u van harte uit op 25/26
juli en 01/02 aug 2020 van 11.00 tot
17.00 uur in het kerkje van Persingen,
Persingensestraat 7. Voor uw en onze
veiligheid gelden er ivm. het Coronavirus andere gedragsregels.
Anna Muller (www.annamuller.nl)
Nelly van Antwerpen (www.nellyvanantwerpen.exto.nl)
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Activiteiten Kulturhus Leuth
komen weer op gang
LEUTH. Nu de maatregelen rond het
coronavirus door de overheid enigszins
zijn versoepeld, komen ook de activiteiten in het Leuthse Kulturhus langzaam weer op gang.

geopend m.u.v. woensdag, hoewel er
tijdens de schoolvakantieperiode geen
medewerksters aanwezig zijn. Wel
kunnen er op het selfservicepunt boeken worden gehaald en teruggebracht

Natuurlijk wordt er rekening gehouden
met de RIVM-voorschriften, zoals de
1,5 meter afstandsregel, maar gelukkig
zijn er weer verschillende activiteiten
mogelijk.

• Ook de kinderopvang van Partou is
elke werkdag m.u.v. de woensdag aanwezig. * Logopedie Klaretaal is niet
aanwezig op de gebruikelijke tijden,
maar voor afspraken wel bereikbaar via
Judie Koenders tel. 06 24225674
• De prikpost van het CWZ blijft de
gehele vakantieperiode geopend op
donderdagochtend van 08.30 tot 09.00
uur.

• Zo is op maandagmiddag de Inloop
en Ontmoeting weer begonnen en krijgen alle mensen die daar behoefte aan
hebben weer de gelegenheid anderen te
ontmoeten en samen een spelletje te
doen. Dit alles gebeurt van 14.00 tot
16.00 uur met ondersteuning van vrijwilligers. * Vertel eens.... kan weer
plaatsvinden op donderdagmiddag van
15.00 tot 16.00 uur; een gezellig
samenzijn waarin verhalen worden
voorgelezen en gedeeld met de aanwezigen. * Het Taalcafé is sinds 1 juli
weer open. Elke vrijdagmorgen komen
om 10.00 uur Nederlands- en anderstaligen bij elkaar om door middel van
gesprekken, taaloefeningen en –spellen
de Nederlandse taal te oefenen.
• De bibliotheek blijft alle werkdagen

De sportzaal gaat op 1 september weer
open. De vaste gebruikers ontvangen
nog bericht over de nieuwe huurovereenkomsten
Wil je samen met vrienden ook volleyballen, badmintonnen of een andere
binnensport beoefenen? Of een kinderfeestje organiseren in de zaal?
Vraag informatie via de mail kulturhusleuth@gmail.com of bel met 06
18514735 en je krijgt antwoord op alle
vragen.

IS WEER GEOPEND

Muziek bij Nieuw Begin
Zondag 2 Augustus:
Bluessum
Bluessum
speelt
authentieke
jazzy
basic blues met hier
en daar een schatplichtig nummer van
een Europese of
Amerikaanse
beroemdheid.
Er wordt gespeeld op
een
aangenaam
geluidsvolume,
waardoor de blues op
en voor het podium
optimaal tot zijn
recht komt. De nummers worden door
blues veteraan Jan soms ingeleid met
een historische anekdote of toelichting.
Bluessum voelt zich overal thuis:
feestjes in de huiskamer, tuin, park,
café, restaurant en Blues- en
Jazzfestivals.
Jan Prins, Gitaar en Zang, Marcel
Gunsing Drums, Kajo Koolen, Bas en
zang, Ron Awater, Gitaar en zang.
9 Augustus: Corazón 4 Music
“Muziek uit het hart!”

ONS TERRAS IS OOK OPEN
Telefonisch reserveren mogelijk
Wij verheugen ons op uw bezoek

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

Pianorecitals in
Groesbeek gaan
niet door
Bluessum
Corazón 4 Music is een viermansformatie die bestaat uit ervaren bevlogen
muzikanten.
Zij doen de naam eer aan: de muziek
wordt uit het hart gespeeld!
De band speelt een breed repertoire,
met voor velen herkenbare songs, die
voortkomen uit de rythm&blues, zydeco, tex-mex en rock and roll.
Ook spelen de mannen Zuid-amerikaanse en Spaanse liederen.
Kenmerkend is de mooie samenzang en
de grote variatie aan instrumenten.
Corazón 4 Music bestaat uit
muzikanten met de nodige podiumervaring:
Albert le Cocq, zang, percussie,
cajon. Jan de Vos, zang, gitaar.
Ger Vandewall, zang, gitaar,
mandoline, banjo en accordeon.
Douwe van der Zwaag, zang,
contrabas, elektrische basgitaar
Voor beide concerten geldt:
Aanvang: 15.00u Entreé € 7,50.
Reserveren!
Reserveren via sambom@hotmail.de of tel: 0049 2826 918532

Corazón 4 Music

Bij het uitbreken van de pandemie trok
Nellie de Mulder zich weken terug in
haar atelier en maakte een serie van
103 kleine werken, die ze 'beeldverhaaltjes' noemt en waarin verschillende
technieken worden gebruikt. Het bood
haar dagelijks troost. Kunstenaar Bets
Kusters, woont en werkt in Nijmegen,
laat ons bronzen beelden zien waarmee
ze haar emoties wil uitdrukken. Ze
gebruikt daartoe materialen uit de
natuur en elementen uit de architectuur.
Daaruit ontstaan intuïtief objecten en
bouwwerken, soms abstract of abstract

Dreamtime
Concerten
Ubbergen

met een hint van herkenning. Deze abstracte vormen met een enigszins ruwe
afwerking zijn kenmerkend, ze laat de
vaak schitterend gekleurde, ruwe en
eerlijke giethuid spreken, waarbij de
warmte van het brons zichtbaar is.
Expositie Tekens in het landschap van
Nellie de Mulder en Bets Kusters is te
zien op zondagen 19-7 t/m 20-9 van
10.00-18.00 uur.
Veldschuur Overasselt is een ontmoetingsplek voor kunst en muziek of een
drankje op ons groene terras op de dijk
aan de Maas en word geheel verzorgd
door een groep enthousiaste vrijwilligers
Kijk voor routebeschrijving en andere
informatie op www.veldschuuroverasselt.nl

Tijdens de Carrousel-vergadering van
24 juni jl. presenteerde elke fractie haar
bezuinigingen-top10. De meerderheid
van de gemeenteraad is namelijk van
mening dat de gemeente moet bezuinigen om tot een sluitende begroting te
komen. Ook in eerdere vergaderingen,
bijvoorbeeld vrij recent nog bij de
begroting 2020, zijn dergelijke ideeën
al aan de orde gekomen.

zich in om mensen (digi)taalvaardiger
te maken en het lokale culturele klimaat te verrijken. Ook willen we een
openbare huiskamer zijn voor iedereen,
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten
en kennis kunnen uitwisselen.

Een aantal organisaties sprak vooraf
haar zorgen uit over de bezuinigingen,
zo ook de bibliotheek:

Laaggeletterdheid
Voor mensen die beter de Nederlandse
taal willen leren spreken, biedt de bibliotheek hulp met het leren van de taal en
het verbeteren van taalvaardigheid. Zo
is er de mogelijkheid om te oefenen
met Nederlands spreken in het
Taalcafé. Daarnaast zijn er in het
Taalpunt speciale lesboeken, beeldwoordenboeken en mooie verhalen
zonder moeilijke woorden. In het
Taalhuis kun je één op één hulp krijgen
met lezen, schrijven en spreken.
Uit onderzoek blijkt dat er in de
gemeente Berg en Dal relatief veel
laaggeletterdheid voorkomt, ook onder
autochtonen, Voor hen zijn diezelfde
taalvaardigheid-cursussen in de bieb
van belang. Bovendien is er in
Bibliotheek Groesbeek een speciale
Leesgroep voor mensen die willen
oefenen met lezen. Het is cruciaal dat
de toegang laagdrempelig blijft.

“Er wordt sinds 2015 jaarlijks bezuinigd op de bibliotheek. De huidige bijdrage van de gemeente Berg en Dal ten
behoeve van uitvoering van de bibliotheekwet ligt al 19% onder de benchmark. Verder bezuinigen betekent dat
Berg en Dal geen openbare bibliotheek
kan behouden in de zin van de wet.”
Bert Hogemans, directeur-bestuurder
de Bibliotheek Gelderland Zuid
Maar ook de bibliotheek kon niet buiten schot blijven. Met de post “aantal
hoofdlocaties beperken tot één met servicepunten” is het voorstel om
€300.000 te bezuinigen. Zit er een
bepaalde beleidsvisie achter? De afgelopen jaren is geen enkele vernieuwing
van het beleid door de colleges ingezet.
Alleen maar bezuinigen door te schaven en niets veranderen.
Tot grote verbazing van de PvdA zijn er
fracties die deze 3 ton op hun lijstje
opschrijven. Enkele anderen gaan
ervan uit dat er wel € 50.000 tot €
100.000 kan worden bezuinigd.
Het lijkt alsof sommige raadsleden 40
jaar niet meer in de bieb zijn geweest.
De bieb van toen was wellicht een
“stoffige” rij boeken. We hoorden uitspraken als “Tegenwoordig leest iedereen toch digitaal” en “Zo’n bieb is toch
compleet verouderd.”

'Nieuw Begin', zum Querdamm
67a,
47559
Zyfflich,
www.nieuwbegin.de

Expositie Nellie de Mulder en Bets
Kusters bij Veldschuur Overasselt
Op 2 augustus om 14.30 uur bent u van
harte uitgenodigd bij de Veldschuur op
de dijk in Overasselt voor de opening
van de expositie Tekens in het landschap van Nellie de Mulder en Bets
Kusters.

De pianorecitals in het kader van het
Internationale Euregio Rijn-Waal
Studentenmuziekfestival in Groesbeek
gaan niet door. Er zijn dus géén concerten in de Historische Kerk aan de
Groesbeek en ook niet in de kerk van
De Horst. De centrale organisatie laat
wel enkele concerten doorgaan op die
plaatsen waar ze de beschikking hebben over een vleugel. Bovendien waren
er te weinig pianisten voorhanden,
omdat die in verband met het
Coronavirus niet ingevlogen konden/mochten worden. De lokale organisatoren van deze pianorecitals in
Groesbeek vinden het erg spijtig en
spreken de hoop uit dat volgend jaar
alle concerten weer normaal doorgang
zullen vinden.

Bieb is meer dan boekenuitleen

UBBERGEN. Zaterdag 1 augustus verzorgen Paul Mollen en Huib Beerda 2
Dreamtime Concerten in Ubbergen.
Dreamtime Concerten zijn lig-concerten. Deelnemers kunnen liggend genieten van de klanken van diverse wereldmuziekinstrumenten zoals didgeridoo,
klankschalen, gong, drums, mondharpen, handpan (hang) en ook zang.
Luisteraars ervaren vaak een diepe ontspanning. De concerten vinden deze
keer, vanwege 25-jarig bestaan van
Dreamtime Concerten, plaats in de
kapel van woon-werkgemeenschap de
Refter, Rijkstraatweg 37 in Ubbergen.
Aanvang 13.00 u. en 15.30 u. (er zijn 2
concerten!)
Entree: € 20, = Reserveren is noodzakelijk vanwege beperkt aantal plaatsen
(maximaal 20) en kan alleen via mail:
waterwolf68@hotmail.com

Wanneer de bibliotheken gewoon
waren blijven doen wat ze ooit deden –
boeken uitlenen – dan hadden deze kritische raadsleden wellicht gelijk.
De bieb van tegenwoordig biedt veel
meer
Maar dat is natuurlijk niet het geval. En
iedereen die weleens een voet over de
drempel van de bieb zet, weet dat
allang. De bieb van tegenwoordig biedt
veel meer!
De Bibliotheek Gelderland Zuid zet

Zeker zijn dat iedereen gelijke kansen heeft, begint met taalvaardigheid
en digitale vaardigheid

Digitaal op weg in de bieb
De computer of tablet maakt een steeds
onmisbaarder onderdeel uit van onze
samenleving. Steeds meer organisaties
gaan ervanuit dat ze je digitaal kunnen
bereiken. De Bibliotheek Gelderland
Zuid biedt in samenwerking met
SeniorWeb, Forte Fit en KBO
Groesbeek De Horst diverse activiteiten en cursussen aan die helpen bij het
ontwikkelen van digitale vaardigheden.
Onze Bieb werkt al jaren vanuit een
bezuiniging en wordt regelmatig
geconfronteerd met nieuwe ideeën vanuit de gemeente, die vervolgens toch
ook weer een stille dood sterven. Er
moet eerst een duidelijk plan komen.
Wij zijn tegen ad-hoc bezuinigen op
deze belangrijke voorziening, die
inmiddels veel meer is dan een uitleenpunt voor de oude vertrouwde boeken.
€50.000 tot €100.000 bezuinigen alleen
al betekent al dat de voorzieningen in
de kleine kernen niet kunnen worden
behouden.
De PvdA vindt het behoud van de
bieb van groot belang!

De Rozet
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Bezoek het Infocentrum WO2 Nijmegen

Ooggetuigententoonstelling en
film ‘Nijmegen Herrijst’
Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef Henri van Heusden met zijn familie
maandenlang in de schuilkelder onder het huis. De familie Van Heusden woonde
op dat moment midden in het centrum van Nijmegen, in de Van Welderenstraat.
Vanaf daar maakte het gezin zowel het bombardement op Nijmegen in februari
1944, alsook Operatie Market Garden in september 1944 mee.
Op het moment dat Nijmegen frontstad werd, was Henri van Heusden 8 jaar oud.
Over deze periode in zijn leven en zijn persoonlijke herinneringen heeft hij een
film geproduceerd: ‘Nijmegen Herrijst’. Na deze film maakte hij ook een tentoonstelling. Bij het Infocentrum WO2 Nijmegen is van 15 juli tot en met 30 augustus
2020 deze tentoonstelling van Henri van Heusden te zien. In de tentoonstelling is
het verhaal van een jongen tijdens de oorlog te lezen, geïllustreerd aan de hand van
filmbeelden en foto’s. De film ‘Nijmegen Herrijst’ zal eveneens in het Infocentrum
WO2 Nijmegen vertoond worden en zal
doorlopend in de educatieruimte draaien,
waar ook de tentoonstelling staat. Toegang
voor zowel de tentoonstelling als de
film is gratis, tijdens
de reguliere openingstijden.

In het Infocentrum WO2 krijgt u onder
andere op een grote interactieve wand
een impressie van de locaties van luisterstenen, monumenten en musea die
deze regio te bieden heeft op het gebied
van WO2. Of beleef de Experience
waarin u wordt meegenomen in de
WO2-geschiedenis van het Rijk van
Nijmegen door middel van historische
beelden.

Foto:
Henri van Heusden

Het Infocentrum WO2 Nijmegen is
iedere dag geopend (met uitzondering
van 1 januari en 25 december) van
10.00-17.00 uur, op zon- en feestdagen
van 12.00-17.00 uur. Toegang is gratis.

Infocentrum WO2 Nijmegen, Ridderstraat 27, 6511 TM, Nijmegen.
Tel. +31 (0)24-2200102; welkom@infocentrumwo2.nl; www.infocentrumwo2.nl



Infocentrum WO2 Nijmegen,
Ridderstraat 27, 6511 TM, Nijmegen.
Tel. +31 (0)24-2200102;
welkom@infocentrumwo2.nl;
www.infocentrumwo2.nl



Zij beginnen hun bezoek met een
levendige ervaring van wat WO2 betekende voor Nijmegen en omgeving. De
bezoekers maken in het Infocentrum
WO2 mee hoe de geschiedenis levend

wordt gehouden op diverse historische
plekken.

 
 



  



 
 



het gaat om de Tweede Wereldoorlog.



Het Infocentrum WO2 Nijmegen is een
historisch, toeristisch en educatief
informatiepunt. Het geeft de bezoekers
aan het Rijk van Nijmegen de beste
introductie op de verhalen, historisch
erfgoed, evenementen en musea die de
stad en de regio te bieden hebben als
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Wees zuinig met drinkwater

■ Heeft u de app meldpunt Buitenruimte al?

Vitens maakt drinkwater van grondwater. De natuur ‘drinkt’ van datzelfde
grondwater. Mens en natuur tappen dus uit hetzelfde ‘vaatje’ diep onder de
grond. Als wij steeds meer grondwater oppompen dan zakt het grondwaterpeil. Valt er niet genoeg regen om het grondwater aan te vullen? Dan
krijgt de natuur daar last van. Wortels van bomen en planten kunnen dan
niet meer bij het water. Help de natuur! Ga verstandig en zuinig om met
drinkwater.

Lantaarnpaal kapot? Gat in de weg? Te hoge berm?
Kapot speeltoestel? Meld het met onze app
Meldpunt Buitenruimte.

■ Goedkope lening om uw woning
toekomstbestendig te maken?
Wilt u minder energielasten door bijvoorbeeld te isoleren of
HR++ glas aan te
schaffen? Of wilt u uw
bad- en slaapkamer
op de begane grond
maken zodat u in uw
huis
kunt
blijven
wonen als u een dagje
ouder bent? Of heeft u
misschien nog asbestplaten op uw schuur
liggen en wilt u die
vervangen door een
nieuw dak met zonnepanelen?
U kunt hiervoor geld lenen via de
gemeente Berg en Dal. Deze lening

Wat kunt u melden?
Via de app en de website van de gemeente kunt u uw
melding eenvoudig doorgeven. U kunt melding maken
van onder andere:
▪ Gedumpt of rondslingerend afval
▪ Kapotte verkeersborden of paaltjes
▪ Kapotte lantaarnpalen
▪ Problemen met groen, bijvoorbeeld snoeien, uitstekende wortels, onkruid of te hoge bermen
▪ Verstopte rioolput (op gemeentegrond)
▪ Parkeeroverlast
▪ Kapot speeltoestel
Hoe werkt het?
Download de app Meldpunt Buitenruimte via de
appstore of Google Play Store. U kunt uw melding dan
snel en makkelijk doorgeven. Heeft u in de app locatievoorzieningen aanstaan? Dan geeft de kaart in de app
uw locatie meteen weer. Geen app? U kunt ook het formulier op onze website invullen. Kijk op: www.bergendal/meldpuntbuitenruimte.

■ Verduurzamen: hoe en waar moet u beginnen?
Wilt u uw huis isoleren, maar
heeft geen idee waar u moet
beginnen? Of wilt u zonnepanelen kopen, maar weet u niet wat
een goede offerte is? Het Loket
Duurzaam Wonen Plus kan u helpen.
Het Loket Duurzaam Wonen Plus
adviseert, helpt u bij het aanvragen
van offertes en helpt u als u niet
weet welke aanbieder u het beste
kunt kiezen. Kijk voor meer infor-

heet de lening Toekomstbestendig
Wonen (voorheen Duurzaamheidslening). Meer informatie vindt u op
www.bergendal.nl.

■ Project Herwendaalseweg afgerond
Het werk aan de Herwendaalseweg is klaar. De houten leuning op het
bruggetje bij de Drulsebeek was het laatste onderdeel. Op 3 juli 2020 rondden de gemeente en aannemer Infrascoop samen het project af. De
gemeente kijkt terug op een fijne samenwerking met de buurt en de aannemer. Het resultaat is een prachtig groen omklede Herwendaalseweg, die
er weer heel wat jaren tegen kan.

Doe een foto bij uw melding. Dan krijgen we snel een
duidelijk beeld van de situatie. En laat uw e-mailadres
achter. Dan krijgt u direct een ontvangstbevestiging. Is
uw melding afgehandeld? Ook daarover krijgt u van
ons bericht via e-mail, app of telefonisch.

matie op www.duurzaamwonenplus.nl.
Subsidie voor isolatie, zonneboiler of warmtepomp?
U kunt subsidie krijgen voor isolatie
en voor de aanschaf van een zonneboiler of een warmtepomp. Meer
informatie kunt u vinden op
www.rvo.nl. Of vraag het even bij
het Loket Duurzaam Wonen Plus.
Zij kunnen u ook helpen bij het aanvragen van subsidie.

■ Kennismaken met… Arnold Driessen
Arnold Driessen (67) komt uit Millingen aan de Rijn.
Hij is getrouwd met Maria Peters en heeft twee
dochters: Inette en Yvonne.
Pensioen
Arnold was gemeenteambtenaar in Millingen aan de
Rijn en Groesbeek en is sinds 2016 gepensioneerd. Hij
geniet volop van de vrije tijd en de 4 kleinkinderen. Hij
houdt van auto- en motorsport. In de jaren ’80 en ’90
deed hij wat aan motorcross en heeft hij met vrienden
veel offroad gereden. Nu nog rijdt hij op zondagen een
ritje op zijn Honda Shadow. Arnold is schutter bij ‘de
Natte’ (OEV I) en lid van PSV De Veldruiters.
Opnieuw de politiek in
In de jaren ’90 is Arnold al even lid geweest van GJS.
Als ambtenaar van de gemeente kon hij echter niet
actief de politiek in. Na zijn pensioen is hij direct weer
teruggekeerd in de politieke arena. In 2017 als carrousellid voor GJS en dit jaar volgde hij Theo van der
Velden op als GJS-raadslid. De benoeming was in mei.

Projectleider Pieter van Velp en wethouder Sylvia Fleuren van de gemeente, directeur Ton Derks en projectleider Bastiaan Eekhout van Infrascoop

De stem uit ‘het Laag’
Als medewerker van de gemeente kwam hij al regelmatig in aanraking met de politiek. De belangstelling
was er dus al enige tijd en groeide door de herindeling.
Inwoners uit de verschillende kerkdorpen voelen zich
niet altijd gehoord. Via de lokale politiek kun je zelf een
steentje bijdragen aan het behoud van voorzieningen
en de leefbaarheid in de dorpen. Reden voor Arnold
om de politiek in te gaan.

men dat dorpen vergrijzen. Ook wil hij dat de gemeente groen en aantrekkelijk blijft. Alle gemeenten krijgen
steeds meer taken op hun bord, bijvoorbeeld via jeugdzorg en Wmo. Vanuit de Rijksoverheid komen hier te
weinig financiële middelen voor terug, waardoor
gemeenten zwaar moeten bezuinigen. Er moeten dus
moeilijke keuzes worden gemaakt en daarnaast moet
bij het Rijk aan de bel worden getrokken. Arnold wil bijdragen aan het maken van de juiste keuzes voor de
toekomst.

Keuzes voor bezuinigingen en belastingen
Arnold zet in op voldoende woningbouw om te voorko-

Wil je in contact komen met Arnold Driessen? Dat kan
via a.driessen@bergendal.nl .
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Mededelingen
De mededelingen van deze week gaan over onderstaande adressen.
De mededelingen in dit huis-aan-huisblad zijn géén formeel juridische
bekendmakingen. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Meer informatie over deze mededelingen vindt u op www.overheid.nl/overuwbuurt.
U kunt zich ook abonneren op de e-mailservice op
www.overheid.nl/attenderingsservice om op de hoogte te blijven van
bekendmakingen binnen uw postcodegebied.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ De Ravenberg 58, kap boom (verleend)
▪ Meidoornstraat 10, plaatsen erker (verleend)
▪ Nabij Oosterbergweg 5, bouw paraplu overdekking zitbank (buiten
behandeling stellen)
▪ Nieuwe Holleweg 23, dakopbouw (verleend)
▪ Patrijsstraat 2, dakopbouw en aanbouw (verleend)
▪ Rijksstraatweg 146, vervangen beglazing en plaatsen ventilatierooster in voorgevel (verleend)
▪ Waterstraat 33, woningsplitsing (buiten behandeling stellen)
Berg en Dal
▪ Nachtegaalweg, aanleg 5 parkeerplaatsen (aanvraag)
▪ Oude Kleefsebaan 26, kap boom (aanvraag)
▪ Pr. Margrietlaan 9, kap boom (verleend)
▪ Pr. Margrietlaan 10, erfafscheiding (verleend)
Groesbeek
▪ Biesseltsebaan 10, verbouwen en verduurzamen woning en plaatsen
tijdelijke woonunit (verleend)
▪ Bruuk 93, bouw schuur (buiten behandeling stellen)
▪ Cranenburgsestraat 47, brandveilig gebruik recreatievoorziening
(verleend)
▪ Grafwegen 10b, bouw woning met bijgebouwen (aanvraag)
▪ Hemeltje 37, overkapping plaatsen balkon achterzijde woning
(verlengen beslistermijn)
▪ Hogewaldseweg nabij 15, verleggen van de oostelijke Leigraaf
(verleend)
▪ Hollands Klooster 1, verbouwen pand ivm veiligheidsvoorschriften
(verleend)
▪ Karel Doormanstraat 7, plaatsen schutting (weigering)
▪ Kloosterstraat 12, wijzigen bestemming ‘detailhandel’ naar
woondoeleinden (aanvraag)
▪ Paulus Potterweg 63, wijzigen bestemming ‘maatschappelijk’ naar
‘woondoeleinden’ (aanvraag)
▪ Zevenheuvelenweg 14, verbouwen bestaand schoolgebouw tot
woonzorggebouw met 24-uurs zorg (verleend) en kappen van bomen
(vergunningsvrij)
Heilig Landstichting
▪ Moses en Aäronlaan 17, kap boom (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Heerbaan 5, bouw schuur (aanvraag)
▪ Wethouder Arntzstraat 40, opnieuw op palen zetten van woning ivm
slechte ondergrond en verzakken woning (verleend)
▪ Zeelandsestraat 7, plaatsen schutting (verleend)
▪ Zeelandsestraat 45a, bergruimte en dakopbouw (verlengen
beslistermijn)
Ooij
▪ Rietlanden 26, vervangen berging (verleend)
Leuth
▪ Reusensestraat 20, renoveren dak (verleend)
▪ Reusensestraat 22, renoveren dak (verleend)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Kennisgeving incidentele festiviteitendagen geluid
▪ B&B MOoij (Vlietberg 6a, Ooij)
▪ De Plack (Ketelstraat 36, Groesbeek)
▪ Biljart-Dartcafé Janssen & Janssen (Heerbaan 55, Millingen aan de
Rijn)
▪ Stichting Nederlands Wijnbouwcentrum (Bredeweg 2, Groesbeek)
▪ Le Monde Eten & Drinken (Dorpsstraat 32A, Groesbeek)
▪ Bar Café De Comm (Dorpsstraat 12, Groesbeek)
▪ Bar en Grill De Locomotief (Spoorlaan 2C, Groesbeek)
▪ 't Mookertje (Mooksestraat 26, Groesbeek)
▪ Eigenweijs (Dorpsplein 3, Groesbeek)
▪ De Spil (Bellevue 66, Groesbeek)
▪ Pandje 4 (Dorpsstraat 4, Groesbeek)
▪ Brasserie La Vie (Dorpsstraat 16A, Groesbeek)
Kennisgeving incidentele festiviteit
▪ Hotel Millings Centrum (Heerbaan 186, Millingen aan de Rijn)
Bestemmingsplan
▪ Millingen aan de Rijn, Tiny houses Rijndijk, gewijzigd vastgesteld
Vastgesteld bestemmingsplan
▪ Bredeweg 73, Groesbeek
---------------------------------------------------------------------------------------------(vervolg op pagina 3)
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■ Uit de raad van Berg en Dal: nog één keer vergaderen
voor de vakantie
De gemeenteraad van Berg en
Dal vergaderde op 9 juli. Het was
de laatste raadsvergadering voor
de zomervakantie.
Digitale insprekers
In deze derde digitale raadsvergadering verwelkomde de raad de
eerste digitale insprekers. De heer
Klomberg (over duurzame energieprojecten) en de heer Smit (over de
melkfabriek in Groesbeek) maakten
via Microsoft Teams gebruik van
hun spreekrecht.
Melkfabriek in Groesbeek
Voor de komst van een melkfabriek
in Groesbeek zijn verschillende vergunningen nodig, met procedures
die verschillen als het gaat om
lengte en inhoud. Door een zogeheten ‘coördinatie besluit’, waar de
raad mee akkoord ging, kan het
hele traject voor vergunningverlening in één procedure afgehandeld
worden. Alle procedures worden
dus in één procedure gevoerd.
Eventuele bedenkingen worden
ook in één procedure afgehandeld.
De initiatiefnemer staat in de startblokken om de nodige vergunningen dit najaar aan te vragen.
Motie over aanpak van criminaliteit
De VVD diende een motie in over
een branchegerichte aanpak van
criminaliteit. Daarmee wil de fractie
ondermijning (de vermenging van
de onderwereld en bovenwereld)
tegengaan. In deze coronatijd kunnen ondernemers vatbaarder zijn
voor aanbiedingen vanuit de criminele hoek. Denk daarbij aan witwaspraktijken. In de motie werd
opgeroepen om mee te doen aan
een pilot ‘Branchegerichte aanpak’
van de provincie Gelderland. De
motie is unaniem aangenomen.

Overige genomen besluiten
▪ Bestemmingsplan ‘Hubertushof
Beek’ vastgesteld
▪ Bestemmingsplan ‘Bredeweg 73
Groesbeek’ vastgesteld
▪ Bestemmingsplan ‘Tiny Houses
Rijndijk Millingen’ vastgesteld
▪ Grondexploitaties 2020 vastgesteld
▪ Jaarstukken 2019 en Voorjaarsnota 2020 vastgesteld
▪ Kaderbrief 2021 niet vastgesteld/voorstel verworpen
▪ Ingestemd met de ‘Aanvraag
Vangnetuitkering Participatiewet
2019’
▪ Financiële verordeningen en Nota
Reserves en Voorzieningen 2021
vastgesteld
Het voorstel over het voorbereidingskrediet van € 125.000,- voor
het project ‘Afronding centrum
Groesbeek’ is van de agenda
gehaald. De raad wil eerst de discussie rondom de begroting
afwachten.

Meer zien en lezen?
Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website
http://bergendal.raadsinformatie.nl.
Per agendapunt kunt u terugkijken.
Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken
zijn ook te vinden via de app
Politiek Portaal in de App Store.
Kies voor ‘Berg en Dal’.
Sociale media
Wilt u op de hoogte blijven van de
laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op
Twitter, Facebook en Instagram.
Door op deze media te zoeken op
‘Gemeenteraad Berg en Dal’ komt
u bij ons kanaal.
Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 24 september 2020.
De gemeenteraad wenst u een fijne
zomervakantie!

■ Vrijwilligers gezocht
Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ook
in de gemeente Berg en Dal. Lijkt
het u leuk om als vrijwilliger aan
de slag te gaan? Dan is een van
onderstaande vacatures misschien iets voor u.
Taalvrijwilligers
Het project Taalmaatjes is op zoek
naar:
▪ Een taalvrijwilliger voor de
Taalgroep in Millingen aan de Rijn
voor de woensdagochtend. Zo
snel mogelijk.
▪ 1-op-1 taalmaatjes in de hele
gemeente Berg en Dal. Dag en
tijd mag u zelf bepalen. Inzetbaar
vanaf september 2020 voor de
duur van 1 jaar.
Beide projecten kosten ongeveer 2
uur per week. Voor meer informatie
kunt contact opnemen met Lisanne
Bron via lisanne.bron@fortewelzijn.nl of via 06-83544053.
Chauffeurs
Verschillende organisaties zoeken
chauffeurs:
▪ SWOM brengt senioren naar
bestemmingen in de regio, 7
dagen per week. Contactpersoon
is Thea de Wijse. Mail naar
swom@hetnet.nl of bel 0841
431105.

▪ Zorgboerderij
Oures
zoekt
chauffeurs die met eigen auto
deelnemers willen halen en brengen. Contactpersoon is Marijke
Teunissen.
Mail
naar
info@oures.nl
of
bel
06
23751680.
▪ Pluryn zoekt vrijwilligers om cliënten naar de dagbesteding te brengen en halen. Contactpersoon is
Anke Huijbers. Mail naar info.vrijwilligers@pluryn.nl of bel 06
83551509.
Hulphond uitlaten
Kim is spastisch en gebonden aan
een elektrische rolstoel,. Ze woont
in Groesbeek. Ze heeft een hulphond, maar kan de hond niet altijd
zelf uitlaten. Ze zoekt vooral mensen die haar hond in de avond tus-

sen 22.00 en 23.00 uur willen uitlaten. Bent u gek op honden en wilt u
Kim helpen? Bel Kim dan via 06
82214412. U kunt ook contact
opnemen met Lisanne Bron van
Forte Welzijn via 06-83544053.
Andere vacatures
Misschien wilt u een maatje voor
iemand zijn? Bijvoorbeeld bij
Humanitas, Pluryn, of Forte
Welzijn. Of zoekt u nog wat
anders? Kijk voor meer vacatures
en mogelijkheden op www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/bergendal.
Forte Welzijn gaat graag met u in
gesprek. Contactpersoon is Anke
Jacobs. Mail naar vspbergendal@fortewelzijn.nl of bel 085
0406066.
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■ De mooiste foto’s winnen – Fotowedstrijd Euregio RijnWaal
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Vervolg mededelingen
Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.

De Euregio Rijn-Waal is dit jaar weer op zoek naar
creatieve fotografen die mee willen doen aan de
jaarlijkse fotowedstrijd. Het thema is dit jaar
‘Samen sterker’. Alle inwoners van de Euregio RijnWaal mogen meedoen.

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

Laat zien hoe u de afgelopen maanden ‘samen sterker’
was en maak kans op een mooie prijs. De mooiste foto
krijg een prijs van 200 euro. De tweede plaats wordt
beloond met 100 euro.
Samenzijn niet vanzelfsprekend
De coronatijd heeft duidelijk gemaakt dat samenzijn
niet zo vanzelfsprekend is als we altijd dachten. En dat
we het corona-virus alleen samen kunnen verslaan.
Laat zien hoe u de afgelopen maanden heeft beleefd,
wat u bijzonder heeft gemist of wat nu weer kan.
Voorwaarden en inzenden
▪ Stuur de foto’s voor 1 oktober 2020 op.
▪ U kunt maximaal drie foto’s inzenden.
▪ U kunt foto’s digitaal of afgedrukt (min. formaat 13 x
18 cm) inzenden.
▪ Zet bij/op de foto’s de titel, plaats van opname, naam,
telefoonnummer en e-mailadres van de fotograaf.
▪ Stuur uw foto’s digitaal naar info@euregio.org.
▪ Of stuur afgedrukte foto’s in een gesloten enveloppe
naar Euregio Rijn-Waal, Postbus 220, 7040 AE ´sHeerenberg.
Vermeld
op
de
enveloppe
‘Fotowedstrijd’.

■ Plafonds voor welzijnssubsidies
Berg en Dal voor 202
Euregio Rijn-Waal krijgt voor alle ingeleverde foto’s de
gebruikersrechten onder naamsvermelding van de
fotograaf. De ingeleverde foto’s worden eigendom van
de Euregio Rijn-Waal.
Winnaars
Het Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-Waal kiest
dit jaren samen met inwoners van de Euregio RijnWaal de mooiste foto’s uit. De winnaars krijgen begin
december bericht.
Meer informatie
Alle informatie over de fotowedstrijd kunt u nalezen op
www.euregio.org/fotowedstrijd2020.

Bij de gemeente kunnen verenigingen en stichtingen een bijdrage in
de kosten aanvragen. Zo’n bijdrage noemen we een subsidie. We
hebben verschillende potjes waaruit we subsidies kunnen betalen.
Het maximale bedrag dat er in een jaar beschikbaar is voor een subsidie noemen we een subsidieplafond. We hebben de plafonds voor
de welzijnssubsidies voor 2021 vastgesteld*.
De volgende subsidieplafonds gelden voor 2021:
Nadere regeling
Amateurkunst
Buurtverenigingen
EHBO en AED
Groene leefruimte
Individueel muziekonderwijs
Jeugd- en jongerenwerk
Musea
Ouderenbonden
Overige organisaties
Peuteropvang
Sportverenigingen
Volksfeesten
Vrouwenverenigingen
Wijkraden
Totaal

Subsidieplafond 2021
€ 102.419,10
€ 456,30
€ 17.781,35
€ 9.147,92
€ 95.520,10
€ 16.832,40
€ 49.686,00
€ 64.616,86
€ 8.081,50
€ 184.872,00
€ 295.743,46
€ 10.342,80
€ 2.028,00
€ 4.563,00
€ 862.090,79

* Met als voorwaarde dat de subsidieplafonds passen in de begroting 2021.

Waar moet een subsidieaanvraag
aan voldoen?
Wilt u subsidie aanvragen? Een
subsidieaanvraag moet voldoen
aan de voorschriften en voorwaarden van:
▪ de Algemene subsidieverordening
Welzijn Berg en Dal 2017;
▪ de Nadere regelingen, die op de
bijbehorende beleidsterreinen van
toepassing zijn.
U vindt de subsidieverordening en
de Nadere regelingen op onze website www.bergendal.nl. Zoek op
‘subsidiebeleid welzijn’.
Welke regels gelden bij een subsidieaanvraag?
Elke Nadere regeling heeft een
eigen subsidieplafond. Als we dit
plafond bereiken dan gelden de volgende regels:
▪ Aanvragers die in het voorgaande
jaar een subsidie ontvingen, hebben voorrang boven nieuwe aanvragers;
▪ Bereiken eerdere subsidieontvangers dit jaar het plafond? Dan verdelen wij het beschikbare bedrag
gelijkmatig. Deze verdeling vindt
plaats op basis van de Nadere
regeling;
▪ Is het subsidieplafond bereikt?

Dan weigeren wij aanvragen die
na 1 september 2020 binnenkomen;
▪ Is het subsidieplafond nog niet
bereikt? Dan kunnen we subsidieaanvragen die na 1 september
2020 binnenkomen nog opnemen.
Deze nemen we in behandeling
op volgorde van binnenkomst;
▪ Hebben we binnen het subsidieplafond geld beschikbaar voor alle
bestaande aanvragen, maar niet
voor alle nieuwe aanvragen? Dan
behandelen wij de nieuwe aanvragen in volgorde van binnenkomst
tot het subsidieplafond is bereikt.
Subsidie aanvragen voor 1 september 2020
U kunt een subsidieaanvraag indienen tot 1 september 2020. Meer
informatie over het aanvragen van
subsidie en de subsidieregels kunt
u vinden op onze website:
http://www.bergendal.nl/subsidiewelzijn
Vragen?
Heeft u vragen? Dan kunt u contact
opnemen
met
Annemarie
Groenhuis of Dini Roersch via ons
algemene telefoonnummer 14 024.
Of mail naar subsidies@bergendal.nl.
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■ Blijf uit de rivieren!
Rivieren en kanalen zijn geen
zwemwater! Het is levensgevaarlijk om er in te zwemmen.
Verschillende tragische incidenten bevestigen dit keer op keer.

Zwemt u toch in de vaarweg van
rivieren en kanalen of in de buurt
van een bruggen, sluizen, stuwen
of ballenlijnen? Dan riskeert u een
boete van 140 euro.

De drie grootse risico’s zijn: waterdiepte, stroming en scheepvaart.
Zwemmen in rivieren en kanalen is
dan ook op veel plaatsen verboden.

De risico’s zijn levensgroot!
Het water tussen de kribben ziet
misschien veilig uit, maar ook daar
moet u niet pootjebaden of zwem-

men. Door de scheepvaart en de
stroming is de bodem onder water
steeds in beweging. Het water kan
daardoor plotseling een stuk dieper
worden. Door het troebele rivierwater is dat niet te zien. Naast de
gewone stroming zijn er gevaarlijke
onderstromen en draaikolken.

extra gevaar op. Vanaf een binnenvaartschip bent u als zwemmer
nauwelijks zichtbaar. Zo’n schip
kan niet zomaar uitwijken of vaart
minderen. Daarnaast kunnen grote
schepen een enorme zuiging veroorzaken, ook in het water tussen
de kribben, waardoor zwemmers in
de rivier getrokken worden.

Bovendien levert scheepvaart een

Niet alleen thuis, ook op uw
vakantieadres kan er brand uitbreken. Daarom is het belangrijk
om ook op uw vakantieadres een
goed vluchtplan te hebben. En
om afspraken te maken over bijvoorbeeld de zorg voor kinderen
en huisdieren.
Wees voorbereid, ook op vakantie
Brand breekt altijd onverwacht uit
en kan zich snel verspreiden. U
heeft maar 3 minuten om uw vakantiewoning veilig te verlaten. Maak
daarom vooraf een goed vluchtplan
met deze drie ingrediënten:
1. Kies de kortste weg naar buiten,
liefst aan de straatkant of kant
waar de hulpdiensten aankomen.
2. Spreek een verzamelplaats af
waar u elkaar na het vluchten
ontmoet.
3. Spreek af wie voor welk(e) baby,
kind, oudere of huisdier zorgt.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Zwemmen in rivieren en kanalen?
Springen van bruggen?

LEVENSGEVAARLIJK!
Wist je dat het verboden
is om te zwemmen:

Een brug is vaak hoger
dan je denkt: risico op
klaplong of botbreuken

■ Weet u de
vluchtweg in uw
vakantieverblijf?

In de vaargeul van
rivieren en kanalen

In de routes van
veerponten

In de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken van schepen

In en rond havens

Bij een brug, sluis,
stuw of ballenlijn

Op andere plekken
die zijn aangewezen
als verboden gebied

In snelvaargebieden

Blijf rustig en bel zo snel mogelijk 112
Probeer in de hectiek die ontstaat
toch rustig te blijven. Zo kunt u uzelf
en anderen zo snel mogelijk in veiligheid brengen. Zodra u op een
veilige plek bent, belt u direct 112.
Het is handig als u dan het adres
van uw vakantieverblijf bij de hand
heeft.
Meer tips over veilig vluchten?
Kijk op:
https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/vlucht-met-je-vluchtplan.

Ook springen van bruggen is verboden.
Je riskeert een boete van:

Je kan tegen een
onverwacht
aankomend schip
terechtkomen

Voorwerpen onder water
kunnen lelijke snijwonden
veroorzaken

Je verliest het
van de sterke
stroming en
draaikolken in
rivieren en
kanalen

Activiteiten

Mobiel verkeersleiders
van Rijkswaterstaat
waarschuwen voor de
gevaren en schrijven
indien nodig boetes uit.
Ook helpen ze, samen
met de hulpdiensten, bij
het zoeken naar en
bergen van drenkelingen

De onderstroom die een
schip veroorzaakt is
verraderlijk, je kan onder
het schip gezogen worden

Vanaf een binnenvaartschip ben je
als zwemmer nauwelijks zichtbaar.
Een schip kan niet zomaar
uitwijken of vaart minderen!

Veilig zwemmen in natuurwater? Kijk op www.zwemwater.nl

Je kan door sterk wisselende
temperaturen in het water
kramp krijgen of onderkoeld
raken

Stadswandelingen Nijmegen
voor mantelzorgers Berg en Dal
Mantelzorg Berg en Dal verzorgt 2 wandelingen in het centrum van Nijmegen. Deelname
is gratis. U moet zich vooraf
aanmelden. Vol is vol. De route
is 4.5 kilometer. Verzamelplaats
is het Kelfkensbosplein bij bushalte ‘Museum Valkhof’.
▪ dinsdag 28 juli van 11.00 tot
13.00 uur (aanmelden voor 27
juli 12.30 uur).
▪ donderdag 6 augustus van
14.00 tot 16.00 uur (aanmelden voor 5 augustus 12.30
uur).
Aanmelden kan per mail via
info@fortewelzijn.nl of telefonisch via 085 040 60 66 (werkdagen van 08:30 tot 12:30uur).
Vermeld uw naam, adres en
telefoonnummer.

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

SENIOREN&WELZIJN

Voortzetting RepairCafé Virusvrij
GROESBEEK. Vanwege de Corona
crisis is het RepairCafé gesloten en dat
blijft voorlopig zo. De locatie aan de
Paap is (nog) niet beschikbaar en er kan
daar geen RepairCafé georganiseert
worden onder de handhaving van de
1.5 m regel.
Het RepairCafé wil echter toch zijn
activiteiten hervatten, en we hebben
daarvoor de volgende procedure

bedacht, die het mogelijk maakt kapotte apparaten, kleding etc. ter reparatie
aan te bieden en, indien mogelijk, gerepareerd weer terug te krijgen.
Het gaat als volgt:
• U belt het RepairCafé: 0641226799
(Piet Visser) óf 024 3975523 (Gied
Hurkens), en vertelt wat u te repareren
hebt.
• Wij noteren uw reparatieverzoek en

KBO Beek nieuws
BEEK. Het mag weer, zij het natuurlijk
nog steeds met mate en op afstand,
maar de KBO Beek heeft haar vleugels
weer op bescheiden manier uitgeslagen.
Er wordt weer gefietst zelfs tegen de
sterke wind in naar Millingen, er is een
fijne ontmoetingsmiddag geweest, een
echte soos, en voor het nieuwe seizoen
wat betreft: onze groepen gaan weer
sporten, deze activiteiten beginnen eind
augustus en begin september weer. Alle
nodige voorbereidingen zijn getroffen
omdat allemaal weer soepel te laten
verlopen voor onze groepen, Dans Je
Fit, Bewust Ouderen Fitness en het lijndansen.
Maar eerst gaan we donderdag 13
augustus naar het Openluchtmuseum

Wij vertrekken om 11.00 uur, beginnen
met een overheerlijke lunch, daarna
kunt u het park bezoeken. Denk aan uw
mondkapje! En neem uw goede
gezondheid mee.
Rond 17.00 uur zijn we weer terug
Er staan, bij een gelijk blijvende situatie van het virus, nog enkele gezellige
activiteiten op ons geïmproviseerde
programma.
Alle inlichtingen, over wat de KBO
Beek ook voor u kan betekenen, voor €
20,= per kalender jaar bent u er lid van
en over deze vakantie uitstap en onze
andere activiteiten vindt u op onze site,
de media en krijgt u bij
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, telefoon 024 3226377

Foto: René Hendriks

KBO Ooij-lid mevrouw Nellie
Vink-Ebben 90 jaar
OOIJ. Zaterdag 11 juli
werd KBO Ooij lid
mevrouw Nellie VinkEbben 90 jaar.
Een delegatie van het
bestuur ging bij haar op
bezoek om haar te feliciteren met deze mijlpaal.
Ter gelegenheid hiervan
benoemde vicevoorzitter
Arnold Wulterkens haar
tot ERELID van KBO
Ooij en overhandigde hij
haar de daarbij horende
oorkonde. Uit handen
van bestuurslid Mientje
Huisman kreeg zij een
prachtige bos bloemen.
Het feest werd met haar
kinderen, kleinkinderen
en verdere familie en
bekenden in de bovenzaal
van restaurant Vink
gevierd.

Foto: Bert Roodbeen. www.inhetlaag.nl

uw telefoonnummer.
• Wij nemen contact op met onze reparateurs en kijken wie er tijd heeft om de
reparatie uit te voeren.
• Wij geven dan uw telefoonnummer
door aan de betreffende reparateur.
• Deze neemt contact met u op en
maakt een afspraak wanneer u het te
repareren artikel bij hem kunt brengen.
• Bij het afleveren tekent u, zoals ook
gebruikelijk bij het “normale”
Repaircafé, de opdrachtbon met de
Algemene Voorwaarden.
• Wanneer de reparatie (al dan niet
succesvol) klaar is, neemt de reparateur
weer contact met u op om af te spreken
wanneer het artikel weer kan worden
opgehaald.
• U kunt de vrijwillige bijdrage, zoals
gebruikelijk bij het RepairCafé, bij het
afhalen aan de reparateur geven. Dit
kan contant, maar ook middels een
“Tikkie”.

De Rozet

Spaces van Wil
De rubriek op 7 juli was de laatste bijdrage aan de Rozet. Nu sinds 1 juli
diverse evenementen weer te bezoeken
zijn, zijn er weer mogelijkheden.
Wandelen in de polder geeft meer
ruimte dan de 1.50 meter, dus 7 juli
weer vanaf de grote parkeerplaats
rechtdoor over de dam bij de oude
steenfabriek. 11 juli weer een keer
boven op de zandwinning installatie du
mooie Plaatjes! Ook 11 juli kunst in het
Kerkje van Persingen bezocht, en na de
middag de laatste Mis in de kerk van
Leuth. 16 juli was de mooie expositie
bezocht op Museumpark Orientalis:
Opweg naar het Paradijs komt iedereen
in de Hemel? 18 juli starten op
Orientalis veel buiten evenementen,

dus naar de opening! De meesten weten
al wel dat men op internet bij zoeken
kan invullen: Spaces van Wil…..Of
deze officiële URL overnemen.
https://whmgipman.wordpress.com/
18 juli: Orientalis Zomerkriebels
Opening Buiten gebeuren
16 juli: Orientalis Expositie Opweg
naar het Paradijs (foto)
11 juli: Afscheid van de Heilige
Remigius Kerk in Leuth
11 en 12 juli: Kunst in het kerkje
van Persingen
11 juli: Weer een bezoek aan
de Zandwinning
7
juli:
Mijn
favoriete
Millingerwaard wandelroute

Vrijwilligerswerk
Berg en Dal
Het Vrijwilligerssteunpunt verzamelt
alle vacatures uit de gemeente en
bemiddelt potentiele vrijwilligers aan
organisaties. De zorgorganisatie
Kalorama organiseert inloop en ontmoeting in Kerstendal, Berg en Dal en
in Kulturhus Beek. Daarvoor zijn ze op
zoek naar vrijwilligers. Het gaat om
koffie schenken, een praatje maken en
meedoen met activiteiten. Daarnaast is
het mogelijk om te helpen bij het koken
voor ongeveer 20 gasten.
In Zorgcentrum ’t Höfke, Beek ben je
van harte welkom om mee te helpen in
de huiskamer voor mensen met dementie. Bewoners en gasten van de inloop
hebben de activiteiten en sociale contacten enorm gemist, tijdens de sluiting
wegens Corona. Wil jij, nu het weer
kan, van grote betekenis zijn en bijdragen aan hun kwaliteit van leven? Zin
om eens aan te sluiten? Zeker in deze
vakantietijd, van harte welkom op verschillende dagen. Contactpersoon;
Sandra Sennef, tel.06 20511027, s.sennef@kalorama.nl
Zorggroep De Laren; in Villa Hamer,
Berg en Dal is persoonsgerichte zorg
erg belangrijk. Zij zijn op zoek naar
vrijwilligers die met bewoners van de
Villa activiteiten willen ondernemen.
Zoals samen een kopje koffie drinken,
de krant lezen, een spelletje spelen, herinneringen ophalen etc. Bel of mail
naar Peter Degger tel. 06 29165052
p.degger@zorggroepdelaren.nl
Er staan weer allerlei nieuwe vacatures
op
www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/be
rgendal
Voor meer informatie kunt u mailen
naar het Vrijwilligerssteunpunt vspbergendal@fortewelzijn.nl of bellen naar
Forte Welzijn tel; 085 0406066. Staat er
geen geschikte vacature voor je bij dan
gaan we graag met je in gesprek over
de mogelijkheden.

BEEK. Op zaterdag 11 juli waren Henk
en Els Burgers-Janssen uit Beek 50 jaar
getrouwd. Ze vierden het huwelijksfeest met familie en vrienden bij camping
Nederrijkswald
aan
de
Zevenheuvelenweg in Groesbeek,
nadat ze eerst een huifkartocht hadden
gemaakt.

Hun officiële trouwdatum is 24 juli
1970. Ze worden gefeliciteerd door hun
kinderen en kleinkinderen: Patricia,

PAGINA 15

Deze herstart van het RepairCafé
Virusvrij begint op 1 augustus 2020,
dus vanaf dat moment kunt u voor reparaties bellen met 0641226799 (Piet
Visser) óf 024 3975523 (Gied
Hurkens).

Henk en Els Burgers 50 jaar getrouwd

Henk staat bekend als de fluitende
postbode van vroeger in Beek.
Jarenlang maakte hij deel uit van de
vrijwillige brandweer in Ubbergen en
daarbij was hij ook vele jaren vrijwilliger bij zorgcentrum ’t Höfke in Beek.
Els heeft een passie voor de tuin en
deed jaren mee met de opentuinen
dagen. Daarbij heeft haken als hobby
en ze haakt zoveel dat ze het op markten en braderieën verkoopt. Ze kennen
elkaar eigenlijk al hun hele leven. Ze
speelden als kind al samen in de
Smorenhoek in Beek, waar ze nu nog
wonen.

21 juli 2020

Brigitte, André, Brian, Tygo, Cindy,
Marco, Femke en Jesse. Ook van deze
kant van harte gefeliciteerd!

“Vertel eens …” is weer begonnen
LEUTH.
Donderdagmiddag 17 juli om 3 uur, is
in het Kulturhus van Leuth
weer de wekelijkse bijeenkomst van “Vertel eens
…” met senioren begonnen na 4 maanden coronastilstand. Deze bijeenkomsten staan onder auspiciën van de bibliotheek.
Per 1 juli zijn de regels
voor dergelijke samenkomsten iets versoepeld en
de bibliotheek probeert na
de vakantie weer zo normaal mogelijk van alles te
organiseren. Deze groep heeft daar niet
op gewacht want de vakantieperiode is
toch al stil met weinig andere activiteiten. Door de coronatijd werd dit nog
versterkt. “Vertel eens ….” is een
gezellige samenkomst van senioren die
naar aanleiding van een verhaal of een
boek waaruit voorgelezen wordt, met
eigen herinneringen en verhalen
komen. Bij deze start was iedereen pre-

sent op twee na, zij waren op vakantie.
Zoals op de foto met een aantal deelnemers te zien is, stond alles in coronaopstelling. Eén van hen had voor cake
gezorgd bij de koffie. Meestal bestaat
de groep uit ongeveer 8 á 10 personen
en natuurlijk kunnen er altijd nog mensen bij die eens willen kijken of zij dat
ook leuk vinden, plaats genoeg!
Paul Ekelschot

Ali en Wijnand Beers uit
Berg en Dal 65 jaar getrouwd
Ali (83) en Wijnand (84) BeersHeinsius uit Berg en Dal waren op
maandag 13 juli 65 jaar getrouwd. Dat
hadden ze zondag 12 juli al in familiekring gevierd op de boerderij van hun
zoon in de Horst. Er was een feest
gepland maar dat kon door het coronagebeuren niet doorgaan. Toch waren ze
blij met het feestje dat ze gehad hebben. Van de zijde van het gemeentebestuur hadden ze deze keer alleen en
bloemstuk gehad omdat ook de burgemeester niet aanwezig was door de
coronaperikelen.
Wijnand heeft zijn werkzame leven in
de bouw gewerkt, voornamelijk als
ijzervlechter en zegt deze tijd nu te
benutten door “lekker uit te rusten”.

Het briljanten bruidspaar Beers-Heinsius

Maar na zijn pensionering was hij nog
jarenlang actief op de camping Bij Ons
van zijn zoon Marco en op de boerderij
van zoon Jan in de Horst. Ali was
hoofdzakelijk huisvrouw maar was
regelmatig actief om anderen in de
huishouding te helpen en was ze fan
van de Bingo. Samen genieten ze en
maken elke dag nog een behoorlijke
wandeling door Berg en Dal. Het echtpaar heeft zeven kinderen, waarvan
vier dochters en drie zonen. Daarbij
hebben ze 14 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen met de verwachting,
dat er in september een 11e achterkleinkind bij komt.
Briljanten bruidspaar, van harte gefeliciteerd!

Foto: Henk Baron

De Rozet
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Kerkberichten
Protestantse
Gemeente
Groesbeek

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

H. Missen en misintenties
Zaterdag 25 juli Millingen 09.00 uur
H. Mis
Thé en Mies Hendriks-van Megen
Zaterdag 25 juli Ooij 19.00 uur H.
Mis
Wilma Donderwinkel-ten Haaff
Zondag 26 juli Millingen 11.00 uur H.
Mis
Antoon
en
Riek
HeemroodSimmerman.
Dinsdag 28 juli Leuth 19.00 uur H.
Mis Mariakapel
Zaterdag 1 augustus Ooij 19.00 uur
H. Mis
Wilma Donderwinkel - ten Haaff, Ger
Vink – Groothuizen.
Zondag 2 augustus Kekerdom 09.15
uur H. Mis
Gerrit en Doortje Haukes-Verheijen
Zondag 2 augustus Millingen 11.00
uur H. Mis
Rita Megens-Janssen
Dinsdag 4 augustus Leuth 19.00 uur
H. Mis Mariakapel
Overleden Ooij - Persingen:
-Dhr. R. Awater. 81 jaar Tijdens de uitvaart op zaterdag 11 juli hebben wij
afscheid vab hem genomen.
Overleden Millingen
-Mw. M. Reijmers-van Deelen 88 jaar
Tijdens de uitvaart op vrijdag 17 juli
hebben wij afscheid van haar genomen.
-Mw. Tonny Reijnen - van Wijck 90
jaar Tijdens de uitvaart op zaterdag 18
juli hebben wij van haar afscheid genomen.
Moge zij allen rusten in vrede.

Afscheid Remigiuskerk
Leuth
In de laatste vier weken voor het
afscheid van deze kerk op 11 juli 2020
heeft op verzoek van mensen uit Leuth
op dinsdagavond een eucharistieviering
plaatsgevonden in dit karakteristieke
gebedshuis. Op de laatste twee dinsdagen waren twee oud-geestelijken van
Leuth te gast: op 30 juni pater Jan van
Mil, op 7 juli pastoor Pieter Scheepers.
Fijn dat zij nog eens in Leuth konden
zijn, fijn ook voor allen die aanwezig
waren. Want wegens corona-omstandigheden was het niet mogelijk om alle

Pieter Scheepers tijdens de viering 7 juli

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

oud-geestelijken van Leuth bij het
eigenlijke afscheid op 11 juli rond het
altaar uit te nodigen. Het afscheid dat
inmiddels heeft plaatsgevonden in een
eucharistieviering om 16.00 uur en één
om 19.00 uur, was indrukwekkend, met
zang door Paul en Chung, begeleid
door Cor op de piano, die ook het orgel
bespeelde. Diaken Henk hield een passend In Memoriam. Ook van het evangelie van de zaaier ging bemoediging
uit: ga maar door met zaaien, want het
zaad dat wél in goede grond gezaaid
wordt, brengt uiteindelijk een enorme
oogst. Daarom: verbind je met de
Zaaier, die zelf de weg ging van de
graankorrel… Bij dit afscheid werd het
Allerheiligste na de Communie overgebracht naar een tabernakel in de kapel.
Het altaar in de kerk werd ontdaan van
alles, de kaarsen gedoofd. Met klokgelui en orgelklanken werd het afscheid
besloten, en met de zegen met een
reliek van de heilige Remigius, wiens
beeld een plaats krijgt in de kerk van
Millingen… Een waardig afscheid na
een moeilijke periode … op naar een
nieuw begin…
Hieronder volgen de woorden die pastoor Pieter Scheepers op 7 juli richtte
tot de aanwezigen:
Volgend jaar is het alweer 25 jaar geleden dat ik in Leuth kwam wonen. Velen
ouderen onder ons kennen nog wel de
KRO-serie “Dagboek van een
Herdershond”. We volgen de belevenissen van kapelaan Erik Odekerke en we
zien zijn groei van beginnend priester
tot uiteindelijk een gewaardeerd pastoor. De serie begint met de scene waar
Erik zijn nieuwe parochie in het dal ziet
liggen en dan met zijn fiets al vloekend
ten val komt. Zijn engelbewaarder
reageert meteen: “Slecht begin Erik
Odekerke…”
Ik moest hieraan denken toen ik Leuth
voor het eerst leerde kennen. Rector
Hurkmans (de latere bisschop) vertelde
mij in juni 1996 dat ik mijn diaconaatsjaar bij Deken Gerard Küppers zou
gaan volgen. Leuk, zei ik… in het dorpje Zeeland… Nee, je gaat naar Leuth
want daar komt de deken te wonen…
Heel eerlijk… ik dacht alle parochies in
het bisdom Den Bosch te kennen, maar
Leuth… nooit van gehoord… En zo

ging ik met collega Harrie van Dooren,
toenmalige pastoor in Beuningen op
een zonnige woensdagmiddag op pad.
Al slingerend reden we over de dijk totdat we de bocht maakten en Leuth
zagen liggen. Een dorpje met oranje
dakpannen en een klein bescheiden
dorpskerkje met een zadeldak. Daar
begon mijn priesterleven!
Ik kreeg meteen al heel veel steun van
mijn vice-voorzitter Diny Rutten en
mijn huishoudster Annie Elbertsen. Het
werk begon meteen. Anniek Jansen was
de eerste die ik mocht dopen. Mireille
Rutten en Marc Bierkens waren de eerste van wie ik hun huwelijk in de
Remigiuskerk mocht inzegenen en
Willem van Eck was de eerste die ik
kerkelijk uitgeleide mocht doen.
Lief en leed mocht ik in de sfeervolle
Remigiuskerk met velen delen. Soms
waren er meningsverschillen, maar
heel vaak veel betrokkenheid en sympathie en veel initiatieven. Er kwam een
tweede luidklok in de toren, er kwam
een dagkapel en de beelden kwamen
terug in de kerk.
Bij mijn afscheid op 26 september 1999
kopte de krant “Een menneke dat een
vriend werd.” en zo heb ik die drie
jaren in Leuth (en Ooij) ervaren. Veel
vriendschappelijke en hartelijke contacten!
Nu de Remigiuskerk definitief haar
deuren sluit, blijven er alleen dierbare
herinneringen over. Hopelijk sluit u het
geloof niet, wat ik drie jaar lang met u
heb mogen vieren en beleven! Ga verder in de voetsporen van Jezus
Christus, want Zijn Boodschap is nog
steeds méér dan de moeite waard.
En als u via de dijk de toren boven de
huizen ziet uitsteken, hoop ik dat u zegt
wat Gerard van Maasakkers in één van
liedjes zingt: Hier ben ik thuis!
Ik ben in ieder geval altijd heel graag
in Leuth thuis geweest en heb er mijn
huidige lieve, trouwe en loyale huishoudster Maria Menting aan over
gehouden. Via haar blijf ik – hopelijk
nog een lange tijd – zeker met Leuth
verbonden. Alle goeds en een hartelijke
groet.

Vieringen, rozenkrans en
aanbidding in de parochie
Vooralsnog is op zondag de eucharistieviering in Millingen om 11.00 uur,
van maandag tot en met zaterdag om
9.00 uur. Met deelname van gelovigen
onder de bekende corona beperkende
maatregelen (zie website en parochieblad). De vieringen blijven online te
volgen. Het rozenkransgebed is er op
woensdag na de Mis van 9.00 uur. En
aanbidding van het Allerheiligste op
donderdag na de Mis van 9.00 uur tot
18.30 uur.
Spreiding vieringen en (andere)
vaste tijd/plaats
Met één eucharistieviering op de zaterdagavond en één op de zondagmorgen
hebben mensen (waaronder de
parochiepriester) voldoende ruimte
voor viering en ontmoeting. Daarbij is
het prettig als er ‘vastigheid’ is en een
goede spreiding binnen de parochie.
In Ooij wordt bij wijze van experiment
vanaf 18 juli tot en met zaterdag 29
augustus elke zaterdagavond om 19.00
uur de eucharistie gevierd.
In Millingen is op zondag de Mis tot 1
september zoals gebruikelijk om 11.00
uur, maar denken we erover om deze
viering te verplaatsen naar 10.30 uur of
10.00 uur

Pastoor Rudo Franken (l) en diaken Henk Nieuwenhuis tijdens de
afscheidsviering op 11 juli
Foto: Henk Baron

In Kekerdom is op zondag 2 augustus
om 9.15 uur de eucharistieviering. We
denken erover om deze Mis op de 1e

Foto: Henk Baron

zondag van de maand per september te
verplaatsen naar 8.30, 9.00 of 11.30
uur, hetgeen ook afhankelijk is van het
tijdstip van de Mis in Millingen.
In Leuth zal (vanaf nu) elke dinsdag
om 19.00 uur de eucharistieviering
plaatsvinden in de Mariakapel.
In Beek kan in de kapel van het kerkhof
elke woensdag om 9.00 uur de eucharistieviering plaatsvinden, althans in de
zomermaanden; in de wintermaanden
zou deze kunnen plaatsvinden in de
sacristie/ontmoetingsruimte van de
kerk van Ooij. Ook zou, als er behoefte
aan is, in Beek eenmaal per maand op
een zondagmiddag of avond een eucharistieviering kunnen plaatsvinden in de
kleine Bartholomeus.
In Millingen houden we de eucharistieviering door de week aan op donderdag, vrijdag en zaterdag om 9.00 uur,
en is dan ook online te volgen. Op
maandag kan de pastoor een vrije dag
houden.

Zondag 26 juli
Aanvang: 10.00 uur.
Voorganger is ds. D. Blom uit Cuijk.
Tijdens de dienst is er een collecte voor
Het Huis van Compassie Nijmegen, dat
als kerndoel heeft om, door middel van
activiteiten, ontmoeting en samenspel
te creeren tusssen mensen met mogelijkheden en beperkingen.
Digitaal doneren? NL 08 INGB
0000961922 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek, Huis van Compassie
Zondag 2 augustus
Aanvang: 10.00 uur.
Voorganger is C. de Jonge uit
Enschede.
Ook tijdens deze dienst is er een collecte voor Het huis van Compassie.
Elke zondag is vanaf 9.45 uur de deur
open en iedereen van harte welkom.
Vanwege het coronavirus gelden tijdens de vieringen nog de van overheidswege opgestelde regels om
besmetting te voorkomen.
Voor meer info. zie www.pkn-groesbeek.nl

Weer letters op
kruisbeeld Ooij
Opnieuw heeft iemand, aan de letters te
zien dezelfde vandaal als vorige keer,
de letters FK op het kruisbeeld in Ooij
gekalkt.
Foto: Henk Baron

Wij horen graag hoe u over deze opzet
denkt.
U kunt uw mening geven via
info@mariatenhemelopnemingparochie.nl of Schoolstraat 4, 6566 EA
Millingen aan de Rijn, graag voor 10
augustus. Met ingang van september
hopen we definitieve tijden te kunnen
aanbieden voor de eucharistievieringen
in onze parochie, zowel in het weekend
als door de week.
Gelegenheid voor gebed en kaarsje
In Millingen is de dagkapel elke dag
geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur; in
Leuth is de Mariakapel van de kerk
elke dag geopend van 9.00 uur tot
17.00 uur; in Beek is de Mariakapel
van de Grote Bartholomaeus elke dag
geopend van 9.30 uur – 17.30 uur. In de
kapel op het kerkhof kunt u elke dag
terecht. Ook bent u altijd welkom bij de
Fatimakapel in Millingen aan de
Schoolstraat 4.
Misintenties en collecte
Ook als u de viering thuis online volgt
- via youtube - kunt u misintenties
bestellen, en wel vanuit de hele
parochie en zelfs daarbuiten. Als u dan
wilt bijdragen aan de collecte, kan dat
t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. collecte
NL36RABO 0134 402316.

Pastoor Henk
Janssen doet
een stapje terug
BEEK/GROESBEEK. Henk Janssen,
deken van Nijmegen en pastoor in
Groesbeek heeft tijdelijk zijn taken
neergelegd. Janssen kampte het afgelopen jaar met diverse gezondheidsklachten. Het ligt in de bedoeling dat hij op
termijn het priesterschap weer deels zal
oppakken, maar dan als priester-assistent, zo’n 2 à 3 dagen per week. Janssen
wil ook wat meer tijd hebben voor zijn
kinderen en kleinkinderen.
Pastor Aloys van Veldhoven is vanaf 15
augustus waarnemend pastoor in
Groesbeek.

Zomeropenstelling Protestantse
Kerk Groesbeek
GROESBEEK. Net als
in voorgaande jaren
stelt de PKN-gemeente
in Groesbeek haar historische gebouw in de
zomermaanden weer
open voor het publiek:
inwoners, mensen uit
de regio en passanten.
Iedere vrijdagmiddag
van 14.00-16.00 uur staat
de deur van het gebouw
aan de Kerkstraat 18 in
Groesbeek weer open. U
bent van harte welkom.
Onze gastvrouwen en –
heren leiden u graag rond
en vertellen u over het gebouw met
haar rijke geschiedenis. Zo zijn er
diverse panelen te bewonderen over de
geschiedenis van de kerk. Of bezoek de
prachtig onderhouden begraafplaats
met enkele historische graven, een
urnenwand en de gedenkboom.
Uiteraard kunt u ook gewoon plaatsnemen om te mediteren, voor een gebed,
voor een gesprek of om te luisteren

naar –meestal levendemuziek.
Centraal staat de expositie van de Limburgse
schilder Jouk Boon. Er
zijn o.a. een aantal schilderijen van zijn serie
‘Kruisweg’, en nog een
greep uit zijn veelzijdige
oeuvre. Op de foto ziet u
de vierde statie: Jezus
ontmoet Maria. In de
kerk ziet u de traditionele toelichting en de link
naar hier en nu. De tentoonstelling is te zien tot
en met 13 september.
De komende weken wordt steeds een
vraag gesteld. Het antwoord kunt u tijdens een rondleiding te horen krijgen.
Vraag van de week: Wat is de oorspronkelijke naam van de kerk?
Ten overvloede: bij de kerkopenstelling
gelden ook hygiëneregels als handen
ontsmetten en afstand houden.

N AT U U R

Jonge ooievaar weet ineens dat
hij/zij kan vliegen

De ooievaar links in benarde positie
OOIJ. Een jonge ooievaar in het nest
achter huiskamerrestaurant Oortjeshekken in de tuin van Jan en Mieke
Willems-Scheepers was woensdagmorgen uit het nest gevallen. De vogel was
vervolgens blijven hangen tussen de
takken van de bomen. Het jonge beest
leek niet op eigen kracht uit de boom te
kunnen komen en het zat op een hoogte van ongeveer 15 meter. De dierenambulance was gewaarschuwd alsmede
de vrijwillige brandweer van de post
Beek. De brandweer kwam ter plaatse
en zij kwamen tot de conclusie dat zij
er niet bij konden komen met hun
materiaal en adviseerden een boomklimspecialist te waarschuwen. Bij de
familie Willems was er een bekend,
maar die bleek in Bergen op Zoom te
zitten en pas om 20.00 uur in Ooij te
kunnen komen. Daarom werd de hulp

van amateur- en
dronefotograaf Ton
Rutten uit Leuth
ingeroepen.
Hij
kwam ter plaatse
met zijn drone en
maakte opnamen
vanuit de lucht,
zodat de positie van
de jonge ooievaar
zichtbaar
werd.
Voor Ton Rutten
was het daarna duidelijk
en
met
behulp van een driedelige ladder van
Oortjeshekken en
Foto: Ton Rutten een lange balk van
ongeveer 4 meter
lukte het Ton om de ooievaar te bereiken en deze uit de benarde positie te
bevrijden. Beneden stond men al klaar
om de ooievaar op te vangen maar dat
bleek niet nodig. De ooievaar kwam tot
de ontdekking dat er gevlogen kon worden en met een aantal slagen was het
duidelijk dat deze ook al richting
Bisonbaai kon vliegen, gevolgd door de
beide ouders. Direct daarna kwam de
jonge ooievaar terug en landde op de
Erlecomsedam, waar ook de auto’s
reden. Met wat hulp en aandrang vloog
de ooievaar vervolgens toch weer op en
landde op de schoorsteen van de herbouwde boerderij van Wim Reijnen,
waar inmiddels ook een van de ouders
zat. De rest van de middag bleek het
complete gezin, 4 ooievaars op het dak
van de boerderij en was iedereen weer
gelukkig.

Excursie kringlooplandbouw
Waldboeren Berg en Dal
Op zaterdag 25 juli is
iedereen welkom voor een
excursie over de weilanden
en langs de akkers van de
Waldboeren in Berg en
Dal. We vertellen over de
teelt van graan, boekweit,
noten en fruit en over de
natuurwaarden op en rond
het terrein. De wandeling
begint om 15.00 uur op het
parkeerterrein aan de
Postweg bij hotel Erica en
Bloeiende boekweit
Foto: T. Rothengatter
duurt twee uur.
Waldboeren is een initiatief
van vereniging de Ploegdriever. door walnotenbomen. Op een ander
Boerenleden van de Ploegdriever en perceel staan vruchtbomen. De bosranvrijwilligers uit de omgeving werken den worden nu in gereedheid gebracht
aan de teelt van gezond voedsel op een voor de aanplant van nog meer vruchtnatuurvriendelijke manier. Er worden en notenbomen.
geen chemische middelen en geen Na het regenachtige weer van de laatste
kunstmest gebruikt. De akkerstroken, weken kleuren de graslanden weer
het grasland, de struiken en de bomen groen. De tarwe en de boekweit staan
vormen samen een mooi landschap. er weelderig bij. Door het natuurgerichHet is een afwisselende leefruimte voor te beheer met hooien en beweiding
veel soorten planten en dieren. door schapen zijn de graslanden al heel
Natuurkenners inventariseren de flora soortenrijk geworden met bijzondere
en de fauna.
planten zoals rapunzelklokje en sint
Op drie akkerstroken is een oude janskruid. Die trekken op hun beurt
graansoort gezaaid, de rode emmertar- weer bijzondere insectensoorten aan.
we. Op drie andere stroken staat boek- Tijdens de excursie wordt nader ingeweit. Deze soorten worden bijna niet gaan op de principes van de kringmeer geteeld in Nederland, maar leve- looplandbouw en de toepassing van
ren wel mooie producten op. Tarwe- en struiken en bomen in het landbouwsysboekweitmeel vormen samen een heer- teem (agrobosbouw). Meer achtergronlijke pannenkoekenmix. Op één perceel den en nieuwsberichten vindt u op
worden de akkerstroken geflankeerd www.ploegdriever.nl/waldboeren
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Bruggetje in Kastanjedal weer in oude glorie hersteld
BEEK. Na de vele protesten in de afgelopen weken heeft Geldersch
Landschap & Kasteelen (GLK) het
bruggetje in het Kastanjedal in Beek
aangepast. Het voorheen houten bruggetje was onlangs vervangen door een
stalen variant, maar dat viel niet in
goede aarde bij de omgeving. Het haalde zelfs de landelijke pers, mede dank-

zij een “inpakactie” van carnavalsvereniging Occupy uit Beek. Daarop
besloot Geldersch Landschap &
Kasteelen (GLK) de omgeving weer
aan te passen en vorige week is men
begonnen met het plaatsen van een
nieuw idyllisch, houten bruggetje. Ook
de trapleuningen zijn in oude glorie
hersteld.
Foto: Henk Baron

Het voorpagina-artikel in de vorige
Rozet en alle andere aandacht die het
bruggetje kreeg deed de Beekse Tilly
Boll eens in haar foto-album duiken.
Ze vertelde dat ze al veel foto’s (ook
oude) had gezien, maar vaak met een
foto van een bruggetje zonder mensen.
Zij vond nog een foto van zichzelf als
17-jarige op het oude bruggetje eind
jaren ‘40.

Nieuw: Pelgrimspaden in Beek, kom wandelen
BEEK. Nu we door de coronamaatregelen niet in grotere
groepen kunnen samen komen, hebben we vanuit de
Protestantse Kerk in Beek gezocht naar andere manieren om
stil te staan bij ons leven en wat ons drijft. Vele anderen met
ons hebben al bedacht en ervaren dat wandelen in de natuur
een mooie manier van bezinnen is.
Dus hebben we een pelgrimage uit gezet vanuit de kleine
Bartholomeuskerk in Beek met onderweg een aantal rustplekken en mogelijkheid tot overdenking. We hebben er zelfs
twee routes van gemaakt, zodat iedereen kan kiezen wat bij
hem/haar past. Denkend aan de naam van de Beekse kerken
zou je kunnen spreken van de pelgrimspaden van
Bartholomeus.
Er is een basisroute uitgezet, die grotendeels vlak is en die je
in ongeveer vijf kwartier rondom Beek laat lopen. Vanuit de
basisroute hebben we meerdere ommetjes toegevoegd, waarbij je meer moet klimmen en dalen en grotere afstanden
rondom Beek aflegt. Als je de langste route loopt, ben je
ongeveer 3 uur onderweg.
Zin om deze pelgrimspaden van Bartholomeus te gaan
lopen? Ga dan naar het startpunt bij de kleine
Barthomeuskerk, Nieuwe Holleweg 2, 6573 DX Beek. In de
brievenbus naast het mededelingenbord vind je de uitgeschreven route en de ingetekende kaart samen met de overdenkingsteksten. Tijdens uw en jouw tocht mag je die meenemen als leidraad voor onderweg. Het is fijn als je na afloop
alles weer terug zet.
We nodigen jullie (alleen of samen) van harte uit om een van
deze pelgrimspaden te lopen. Nu het minder voor de hand
ligt, om deze zomer naar het buitenland te gaan, is dit een
ideale kans om te ontdekken hoe (buitenlands) mooi onze
eigen omgeving is.

Wie wandelt, wandelt nooit alleen.
Altijd zijn er wel vogels,
altijd de wind……..
Wandelen brengt je ook altijd weer
op je innerlijke weg
en brengt je thuis.
(uit 1 van de overdenkingen)

Vissers redden karpers in Leuth
Negen fanatieke vissers uit de
Ooijpolder hebben dinsdagavond 14
juli 12 grote karpers overgezet vanuit
een bijna drooggevallen Sluiskolk,
nabij de Driedijk in Leuth, naar de
Grienden in Ooij. Vorig jaar waren
diverse grote vissen daar dood gegaan
omdat het water te laag kwam te staan
en zover wilden deze vrienden uit Ooij
en Millingen aan de Rijn het niet laten
komen.
Nadat in de afgelopen winter de uiterwaarden overstroomden, waren deze

Groot succes op de Galgenhei
GROESBEEK. Met deze kop hebben
we half mei verslag gedaan van een
nestkastenproject op De Galgenhei in
Groesbeek. 14 maart had een aantal
vrijwilligers van Landschapsbeheer
Groesbeek (LBG) daar 17 nestkasten
voor koolmees, pimpelmees en
spreeuw opgehangen ter bestrijding
van de eikenprocessierups. We hebben
het broedsucces ook gedurende de laatste twee maanden gevolgd en kunnen

nu dus de eindbalans opmaken.
Afgelopen maandag bleek dat ook het
laatste nestje is uitgevlogen en wel vier
roodborstjes. Een van de ouders zat
nog op een boomstobbe naast de nestkastboom. De jongen hebben we niet
meer gezien, maar ze zullen vast ergens
in de omgeving hebben rondgehangen.
De Galgenhei is tenslotte van oudsher
de ultieme hangplek....
De balans opmakend komen we tot de

volgende resultaten:
Van de 17 opgehangen nestkasten zijn
er 16 in gebruik geweest bij onze gevederde vrienden. In 9 is gebroed en daarvan leverden 5 kastjes uitgevlogen jongen op. In totaal zijn er uitgevlogen: 11
koolmezen, 17 pimpelmezen en 4 roodborstjes.
Helaas zijn er ook jongen omgekomen
in de nestkasten: 13 pimpelmezen en
10 koolmezen. De oorzaak is onbekend
maar kan te maken hebben met sterfte
van één van de oudervogels.
We gaan de nestkasten na de zomer
schoonmaken, dan kan er in geslapen
worden en volgend jaar natuurlijk weer
gebroed.
Op de foto de roodborstjes op 6 juli en
een foto van een processierups-spinsel
dat is leeggegeten door vogels. Een
bewijs dat ze hun werk goed hebben
gedaan.

Spinsel onder nestkast

Roodborst

Angeline Willemse en Paul Leenders

vissen vanuit de Waal terecht gekomen
in de Sluiskolk en daar vervolgens
weer achtergebleven. De vissen zijn
overgezet naar de Grienden in de
Ooijpolder omdat daar in het voorjaar
een grote vissterfte is geweest en deze
plassen weer wat nieuwe vissen konden
gebruiken.
Initiatiefnemer Robin van den Heuvel
uit Millingen kwam maandag op het
idee de vissen te redden toen hij daar
langs reed en al mannen uit Ooij en
Millingen bezig zag om de vissen te
redden. Dat ging door het vele drijfzand moeilijk. Daarom heeft hij dinsdag aan Peter Selten uit Millingen
gevraagd of hij zijn afvisnet mocht
lenen en dat mocht. Daarna heeft hij

De karpers worden gered in Leuth

weer contact gezocht met de jongens
van maandag en een aantal andere
fanatieke vissers en gezamenlijk hebben ze dinsdagavond de vissen uit het
water gehaald. Hulde aan Robin,
Jeroen en zijn broer, Maarten, Joey,
Benjamin, Marc, Niels en Freek, die
gezamenlijk, soms plat op de buik in
het water, het net door het water hebben getrokken en 12 karpers van tussen
de 10 en de 25 pond en nog wat kleinere vissen zoals Spiegels hebben gered.
Vorige week hadden Joey en Stephan al
twee karpers gered en binnenkort gaan
de mannen nog proberen om twee toch
nog ontsnapte karpers er uit te halen.
De vissers kijken tevreden terug op een
spannende en geslaagde, maar natte
avond.

Foto: Henk Baron
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Nieuws uit Nijmegen
Spaans
Geen Vierdaagsefeesten, wat wel?
Welke ondernemer verdient de
de Vierdaagsefeesten niet door koop of reserveer snel je kaartje!
zomerconcert in Nu
gaan, geeft Stichting Vierdaagsefees- • Valkhof Festival in Doornroosje,
toch kleur aan de derde week van vooruitstrevende acts uit verschillende #KansvoorNijmegen Innovatie Award?
Hortus Arcadië ten
juli met een aantal activiteiten.
stromingen

Op zondagmiddag 2 augustus a.s. houden zangeres Monica Coronado
(Barcelona) en gipsyflamenco gitarist
Manito hun 5-jarige jubileum, Quinto
Aniversario, in de Hortus Arcadië, d’
Almarasweg 22d te Nijmegen.
Monica Coronado en Manito stonden
op 2 augustus 2015 voor het eerst
samen op de planken in Zyfflich. Het
bleek een gouden combinatie.
Muzikaal vullen ze elkaar perfect aan:
Monica voelt zich als een vis in het
water als Manito haar begeleidt. In de
afgelopen jaren heeft de muziek meer
verdieping gekregen. Ook verschenen
er eigen composities op het repertoire.
Enkele nummers hiervan zijn gedichten
van Alejandra Catalan die op muziek
zijn gezet.
Met haar temperament krijg Monica
het publiek snel op het puntje van de
stoel. Zij zingt haar verhalen, verzameld en beleefd in haar zwervend
bestaan als muzikant. Manito’s vurige
gitaarspel is intuïtief en rijk aan diverse
stijlen en invloeden. Zijn naam is een
directe verwijzing naar de Franse
gitaarlegende ‘Manitas de Plata’.
Tijdens het optreden wordt de luisteraar
meegenomen naar een wereld vol weemoed, passie en hartstocht.
Er zijn twee sessie deze middag; een
van 13.00 – 14.00, en een van 15.30 –
16.30 Na of vooraf kunt u genieten van
de bloemenpracht van de tuin en van
een drankje.
Entree €10, contant te betalen bij aankomst.
Vooraf aanmelden verplicht via:
info@manito.biz
Of telefonisch 06-23259107.
Site van de Hortus Arcadië:
www.hortusnijmegen.nl

Gratis taxatiedag
Gratis taxatiedag voor munten,
bankbiljetten, oude ansichtkaarten,
goud, zilver en sieraden in Nijmegen
op 28 juli
Die lade met wat oude sieraden en
goud, is dat nog wat waard? Waar zijn
de munten van pa eigenlijk gebleven?
Moesten die biljetten niet ingeleverd
worden bij de bank? En zijn die
ansichtkaarten bestemd voor het oud
papier, of….. Herkenbaar?
U bent niet de enige met vragen over
een verzameling munten, papiergeld,
oude ansichtkaarten, gouden sieraden
of oud zilver. Vaak gekregen van familie, vrienden of zelf verzameld. Het ligt
er al jaren maar wat is het eigenlijk
waard?
Om die vraag te beantwoorden, houdt
Heritage Auctions Europe in Nijmegen
een gratis taxatiedag op dinsdag 28 juli.
Wie deze dag zijn of haar verzameling
deskundig wil laten beoordelen, kan
zonder afspraak tussen 12.00 en 16.00
uur terecht in ’t Sfeerhuys,
Looimolenweg 15, Nijmegen. Kom
langs en wie weet blijkt u de eigenaar te
zijn van een kostbaar stuk!
Voor meer inlichtingen: 030-6063944.
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Samen met Omroep Gelderland en vele
gasten en artiesten maken we een dagelijks programma om in de sfeer te
komen, elke dag om 20.00 uur te zien
op het Facebook- en YouTube kanaal
van Vierdaagsefeesten. Wie in de stad
is, kan zelf op ontdekkingstocht met de
Vierdaagsefeesten CityGame, uiteraard
genieten van de bestaande terrassen
van de Nijmeegse horeca, en wanneer
je vooraf een kaartje hebt kunnen
bemachtigen kun je ook genieten van
één van de kleinschalige binnenprogramma’s die onder andere Valkhof
Festival, Otis Park, de bibliotheek en
De Achtertuin organiseren.
Online streams: Vierdaagsefeesten
met Omroep Gelderland
Tot en met vrijdag 24 juli geniet je nog
van artiesten die anders op de podia van
het grootste evenement van Nederland
zouden hebben gestaan. Zo feest je
onder andere mee met Jeffrey Heesen,
Brace, 4b2m (met o.a. Rocco van De
Staat), Enge Buren, Sven Ratzke,
Marike Jager, The Originals, Waltzburg
en Pedro Luis & his Cuban experience.
Tussen de optredens door vertellen
interessante gasten als Sinan Can, de
burgemeester en nachtburgemeester,
Twan Krebbers van Matrixx Events,
onderzoeker Floris Meens, Antwan van
Horik van Festival op ’t Eiland en
Sander Ederveen van Stichting Roze
Woensdag over hun gevoel en ervaringen van de Vierdaagsefeesten. Elke uitzending heeft een speciale bijdrage van
de Stadsdichter en een anekdote van
Hein Fokker, die je een kijkje achter de
schermen gunt. Uiteraard zie je ook
volop sfeerbeelden van hoe er normaal
een week lang anderhalf miljoen mensen feest vieren in Nijmegen. Elke dag
om 20.00 uur gaat een nieuw programma met een nieuw thema online!
Vierdaagsefeesten CityGame
Ga deze week in duo’s of met je vrienden op ontdekkingstocht door het centrum van Nijmegen met de
Vierdaagsefeesten CityGame, ontwikkeld in samenwerking met Mystery Of
The City. Aan de hand van clues en
hints los je in de app quests, oftewel
raadsels, op over de Vierdaagsefeesten,
de stad of een specifieke locatie in de
stad. Elke dag van de week zijn er zes
nieuwe quests op te lossen.
Binnenprogramma’s
Een buitenevenement is op dit moment
niet mogelijk, maar binnen kan, zittend
en op voldoende afstand, weer het één
en ander georganiseerd worden! Een
aantal partners van Vierdaagsefeesten
heeft een mooi programma gemaakt.
Let op: de capaciteit is beperkt dus

• Otis x Brebl, live jazz, funk en soul
• Ratzke’s Zomernachten in De
Vereeniging, ode aan Brecht, Shaffy,
Bowie e.a.
• Expeditie met Mons & Mari voor
kids op het Mariënburgplein
• Vierdaagseweek special in De
Achtertuin, van feestelijk ontbijt tot de
late uurtjes
• In gesprek met schrijver en filosoof
Maxim Februari bij Bibliotheek De
Mariënburg
• Sint Steven Sessies met Nijmeegs
orkest Die Flegel
• Film4Daagse in LUX, films waarin
wandelen centraal staat
Abseilen
Abseilen van de Sint Stevenstoren? Dat
kan alleen tijdens Vierdaagsefeesten,
zélfs dit jaar! Een fantastische beleving
met een prachtig uitzicht over
Nijmegen. Reserveer je ticket bij Quest
Events.
Meer info op vierdaagsefeesten.nl

Marikenhuis

Goed nieuws
voor onze gasten
Het Marikenhuis, inloophuis voor
iedereen die is geraakt door kanker,
is weer open voor spontane inloop.
Tussen 13.00 en 16.00 uur zijn bezoekers welkom voor een gesprek met een
van onze gastvrouwen of gastheren. Zij
bieden een luisterend oor, geven informatie of laten de gasten gewoon weer
wennen aan 'in het Marikenhuis zijn'.
Uiteraard onder het genot van een kop
koffie of thee.
De telefonische ondersteuning gaat
intussen gewoon door. Voor een luisterend oor of beantwoording van vragen
kan men bellen met het Marikenhuis.
Van maandag t/m donderdag 11.00 en
14.00 uur zal een vrijwilliger telefoontjes beantwoorden of vragen doorgeven
aan een andere vrijwilliger ter beantwoording.
Ook veel van onze activiteiten zijn
weer gestart! Nieuw is in dit verband
het spreekuur 'Voorbereiding op het
Medisch gesprek'. Wekelijks op de
donderdagmiddag is er een spreekuur
in het Marikenhuis, verzorgd door oudartsen, om patiënten voor te bereiden
op een medisch gesprek vóór of tijdens
de behandeling voor kanker.

De gemeente is op zoek naar ondernemers of organisaties die zich in de
coronacrisis hebben onderscheiden
op het gebied van personeelsbeleid of
het digitaliseren van activiteiten.
Nomineer jezelf of een ander vóór 1
september en maak kans op de
#KansvoorNijmegen
Innovatie
Award: een van de twee juryprijzen
van 8000 euro, of de publieksprijs
van 4000 euro. Deze award wordt
voor het eerst uitgereikt in het teken
van de Economische Visie.
Dubbele opgave
De afgelopen maanden hebben grote
impact gehad op veel ondernemers in
Nijmegen. Velen zagen opdrachten,
klanten en inkomsten wegvallen.
Tegelijkertijd zat veel personeel thuis
en bleven personeelskosten doorlopen.
Ondernemers hadden een dubbele
opgave: overeind blijven en hun
bedrijfsvoering innoveren. Nijmeegse
ondernemers en organisaties blijken
veerkrachtig en zoeken naar nieuwe
(digitale) verdienmodellen, online vormen van klantcontact en manieren om
personeel op een flexibele manier in te

zetten. Zij zijn inspiratiebron voor
andere ondernemers en verdienen een
podium. De gemeente wil hen in het
teken van de Economische Visie graag
ondersteunen om hun initiatief nog
succesvoller te maken.
Nomineren
Ben, of ken jij een ondernemer met een
in Nijmegen gevestigd bedrijf, die de
afgelopen maanden:
1. zich heeft onderscheiden op het
gebied van personeelsbeleid? Zijn/haar
medewerkers op een flexibele manier
heeft ingezet, of omgeschoold? Of op
een andere manier een positieve impuls
heeft gegeven aan personeel?
2. fysieke activiteiten succesvol heeft
aangevuld met een digitale variant? Of
nieuwe digitale bedrijfsactiviteiten
heeft opgestart?
Geef jezelf of een ander op vóór 1 september 2020: nijmegen.nl/innovatieaward
Op de inspiratie- en netwerkbijeenkomst rond de Economische Visie op
24 september 2020 worden de winnaars
bekend gemaakt.

Ruimere terrassen mogelijk
verlengd tot 1 oktober 2020
De gemeente Nijmegen heeft de termijn voor de ruimere terrassen in de
stad verlengd tot 1 oktober 2020. Zo
kunnen de horecaondernemers nog
tot het eind van het zomerseizoen
van hun verruimde terras profiteren.
Meer dan 80 horecagelegenheden kregen een vergunning voor een ruimer
terras van de gemeente. Daarmee was
het voor hen mogelijk om een veilig
terras te exploiteren binnen de anderhalve meter-samenleving. In het alge-

meen hebben de ondernemers de regels
voor de verruimde terrassen goed opgevolgd. De gemeente heeft veel positieve reacties van ondernemers gekregen
op deze regeling. De oorspronkelijke
vergunningstermijn was van 1 juni tot 1
september en is nu verlengd tot 1 oktober.
Horecaondernemers met een terrasvergunning kunnen een vergunning aanvragen voor een verruimd terras op nijmegen.nl.

Buren ontmoeten elkaar op
De BuurtSafari Nijmegen-Oost

Meer informatie over alle activiteiten
vindt u op:
http://www.marikenhuis.nl/actueel/actu
eel/inloop2

Bezoek Burgemeester aan
Nationaal Fietsmuseum Velorama
Op maandagmiddag 6 juli bracht de
Nijmeegse Burgemeester H. Bruls
een werkbezoek van een vol uur aan
het Nationaal Fietsmuseum VELORAMA in Nijmegen. Tijdens de
rondleiding door dit 3 verdiepingen
tellende
museum
liet
de
Burgemeester zich bijpraten over de
moeilijke financiële situatie waarin
dit museum is beland door de coronacrisis.
De heer Bruls toonde zich zeer ingenomen met de fraai gerestaureerde collectie historische twee- en meerwielige rij-

wielen die Velorama in de afgelopen 40
jaar heeft opgebouwd. Desgevraagd
verrichtte de heer Bruls de officiële
opening van een exact nagebouwde
authentieke 100 jaar oude fietsenmakerswerkplaats waar onze grootouders
hun rijwielen ter reparatie heen brachten. De inwijding van deze werkplaats
bestond uit het rijklaar maken van een
bejaard herenrijwiel, een karweitje
waarmee de heer Bruls geen probleem
had. Hiermee is de fietsenmakerswerkplaats officieel voor het publiek geopend!

Verbinding in de buurt, dat is waar
De Buurtcamping Nijmegen-Oost
voor staat. Daar zorgen ze voor door
jaarlijks een campingweekend te
organiseren met en voor buurtgenoten. Helaas kon dat dit jaar, vanwege
corona, niet doorgaan. Maar de mensen achter De Buurtcamping brachten op zaterdag 11 juli toch heel wat
buurtgenoten op de been voor De
BuurtSafari.
Op reis door eigen buurt
Ruim 50 buurtgenoten gingen zaterdag
11 juli in 11 teams op reis door eigen
buurt. Tijdens de speurtocht kregen ze
een andere blik op de buurt.
Voordeuren van gastvrije buren gingen
open. Zo bleek op de Dommer van
Poldersveldtweg ineens een heus spellen-museum achter een betoverende
gevel schuil te gaan.
Zo liepen buurtbewoners in safari-uitdossingen door de buurt en belden ze
bij hun gastvrije buren aan om de volgende tip te krijgen; “Waar gaat de
route nu weer heen…?” Tijdens de
Safari kwamen ook verschillende raad-

sels en opdrachten voorbij. Van zaklopen en stoepkrijten tot ‘vouw-hettentje-op’ en ‘rol-de-wc-rol-uit’.
Ontmoeting op de plek van De
Buurtcamping
Uiteindelijk leidde de BuurtSafari alle
deelnemers naar het Mariënbos, de
locatie waar normaal gesproken de
Buurtcamping plaatsvindt. Daar werden ze nog eens getrakteerd op raketschieten, circusactiviteiten en een heerlijk ijsje van De IJshopper. Hier deelden de buurtgenoten ook de Safari-verhalen. Het ene wat sterker dan het
andere ;-).
Blijf in verbinding
Zo bleven buurtbewoners door de
BuurtSafari toch met elkaar in verbinding. Volgend jaar staat er natuurlijk
weer een Buurtcamping op de planning. Ben je geïnteresseerd in het kamperen in je eigen buurt of wil je de
organisatie helpen? Mail dan naar
nijmegenoost@debuurtcamping.nl of
neem
eens
een
kijkje
op
Facebook.com/buurtcampingnijmegenoost.
Foto: Jasper de Glas

21 juli 2020

Nieuws uit Nijmegen
Jubileum expositie GROEP85
Beeldhouwcollectief in Hortus
Op 12 juli is de jubileum expositie van
GROEP 85 Beeldhouwcollectief op
feestelijke wijze geopend in de theetuin
van de Hortus.
Het Beeldhouwcollectief is in 1985
opgericht en dankt daar dus ook zijn
naam aan. Het Collectief, bestaande uit
20 beeldhouwers, viert dit 35jarige
bestaan met de expositie van 45 beelden die de afgelopen jaren gehakt zijn
uit diverse steensoorten. Een mooi
divers overzicht van abstracte en figuratieve werken die op unieke wijze uitkomen in de magnifiekeomgeving van
de Hortus.
Onthulling jubileum installatie
Op zes september wordt de gezamenlijke jubileum installatie ‘UIT TREDEN’
onthult door Han van Krieken, rector
Magnificus
van
de
Radboud
Universiteit. De reden is dat deze beel-

Renske Helmer-Englebert, wethouder werk, inkomen en armoedebestrijding, facilitair en ICT beëindigt
haar functie als SP-wethouder in het
Nijmeegse college van B&W.
Foto: Marco Nijland
den voort komen uit de traptreden van
de kapel in het voormalige klooster
Berchmanianum, het huidige bestuursgebouw.
De explosie loopt tot 15 oktober 2020.
Nadere informatie
Mocht u meer willen weten bekijk dan
onze website groep85.nl.

70.000 euro coronasubsidie voor
Nijmeegse sportverenigingen
Het Nijmeegse college van B en W stelt
70.000 euro beschikbaar voor sportverenigingen en sportevenementenorganisaties die in ernstige financiële problemen zijn gekomen door het coronavirus.
Met dit coronasportfonds wil de
gemeente Nijmegen organisaties de
kans bieden om hun hoofd boven water
te houden. Het subsidiebedrag per aanvrager is minimaal 1.000 euro en maxi-

Wethouder
Renske HelmerEnglebert kondigt vertrek aan

maal 7.000 euro. Het bedrag is beschikbaar wanneer de landelijke, regionale
en lokale maatregelen niet voldoende
zijn. Sportverenigingen kunnen tot 1
december 2020 subsidie aanvragen.
Organisaties kunnen de subsidie vanaf
maandag 20 juli aanvragen via:
https://www.nijmegen.nl/diensten/subsidies/sportsubsidies/.
Hier staan ook de voorwaarden voor de
aanvraag.

Na de behandeling van borstkanker, die
zij afgelopen winter onderging, is er
ruimte nodig voor goed herstel. Helmer
kwam na een korte hersteltijd terug in
het college van B&W om het werken
voor de stad voort te zetten. Het herstel
blijkt toch meer tijd te vragen en
Renske Helmer besluit daarom te stoppen per 1 september 2020.
Renske Helmer-Englebert: “De keuze
om te stoppen is verre van eenvoudig.
Wethouder zijn van deze mooie stad is
een prachtfunctie. Ik heb met veel energie en plezier gewerkt aan een goed
armoedebeleid, aan een meer persoonlijke benadering van bijstandsgerechtigden, aan de huidige locatie van
Waalhalla, het behoud van zwembad
Dukenburg, de school voor de kinderen
van Heumensoord en aan de ontwikkeling van de digitale ID. Voor mijn herstel is het nodig om de verantwoordelijkheid in deze publieke functie over te
dragen. Dit doe ik met pijn in mijn hart,
maar de stad verdient een wethouder
die zich voor 100% kan inzetten.”
In september 2020 neemt zij afscheid
in de gemeenteraad. De fractie van de
SP gaat op zoek naar een opvolger.

Nieuw in Rijk
van Nijmegen:
28 juli eerste editie
Online Banenmarkt
Op dinsdag 28 juli van 10 tot 13 uur
vindt de eerste editie plaats van de
Online Banenmarkt Rijk van
Nijmegen.
Deze ‘coronaproof’ banenmarkt vindt
plaats via LinkedIn en wordt georganiseerd door WerkBedrijf Rijk van
Nijmegen en UWV WerkgeversServicepunt. Werkgevers, intermediairs, werkzoekenden en andere geïnteresseerden nodigen we van harte uit
om deel te nemen in deze groep.
In Rijk van Nijmegen willen we vraag
en aanbod op de arbeidsmarkt bij
elkaar brengen. Juist nu! Daarom brengen we werkgevers en werkzoekenden
nu ook samen op LinkedIn. De 1e editie van de Online Banenmarkt Rijk van
Nijmegen vindt plaats op dinsdag 28
juli van 10 tot 13 uur. Doel is om werkgevers/intermediairs en werkzoekenden in de regio Rijk van Nijmegen
laagdrempelig met elkaar in contact te
brengen. Daarnaast delen we informatie over diverse onderwerpen, zoals de
huidige situatie op de arbeidsmarkt en
tips om online te solliciteren.
Aanmelden is eenvoudig
Zorg dat u een LinkedIn-profiel heeft
(aangemaakt) en log in op LinkedIn. In
de zoekbalk kunt u zoeken op: ‘Online
Banenmarkt Rijk van Nijmegen’ of klik
hier. Klik vervolgens op ‘lid worden’.
U krijgt binnen 24 uur bericht, wanneer
u lid bent geworden van de groep. In
aanloop naar het event delen we via de
pagina handige informatie en tips. Doe
mee op dinsdag 28 juli van 10.00 tot
13.00 op LinkedIn en vind uw nieuwe
werknemer(s) of uw nieuwe baan!

Nijmegen huldigt de zorg met gladiolen Koninklijke onderscheiding voor
De Vierdaagse gaat dit jaar niet door. niets anders dan de gladiool. De bloem
Daarmee vervalt ook de traditionele staat voor overwinning, kracht en trots.
de heer L.H.C. Hylkema
intocht op de vrijdag op de Via Het is daarom dat dit jaar burgemeester
Gladiola.
De gemeente Nijmegen wil samen met
de Stichting DE 4DAAGSE ook dit jaar
helden in het zonnetje zetten. Het college van burgemeester en wethouders
bedankt samen met bestuursleden van
Stichting DE 4DAAGSE de helden in
de zorg voor hun enorme inspanning
tijdens de coronacrisis. Op vrijdag 24
juli, de dag van de intocht, krijgen
zorginstellingen in de stad een boeket
gladiolen uitgereikt.
De Via Gladiola is elk jaar getuige van
vele verhalen van persoonlijke overwinningen. Op de dag van de finish, als
de wandelaars over de Via Gladiola hun
laatste meters afleggen, zie je dan ook

en wethouders samen met bestuursleden van de Stichting DE 4DAAGSE
verschillende zorginstellingen persoonlijk een boeket gladiolen overhandigen
om hen te danken voor hun inzet. En
hun trots uit te spreken over hoe de
zorgprofessionals zijn omgegaan met
de enorme uitdagingen die het coronavirus heeft veroorzaakt.
De zorginstellingen worden bezocht
door koppels die steeds gevormd worden door Nijmeegse collegeleden en
bestuurders van Stichting DE 4DAAGSE. Ook zal de Nijmegenaar van het
Jaar, Qader Shafiq, meedoen aan deze
actie.

Tentoonstelling in de Sint Stevenskerk

Vervolgde componisten in oorlogstijd
Van 1 t/m 30 augustus is in de
Stevenskerk Nijmegen de tentoonstelling ‘Vervolgde componisten in oorlogstijd’ te zien. De opening is op vrijdag 31 juli om 16:00 uur door dr. Jan
Terlouw; hij zal spreken over ‘De
noodzaak om te herdenken’.
Ook zullen spreken: fluitiste Eleonore
Pameijer, artistiek coördinator van de
Leo Smit Stichting in Amsterdam, en
Joop Leijendeckers van de Stichting
Zoltán Székely te Nijmegen.
Achtergrondinformatie
De aandacht voor de muzikale nalatenschap van in de oorlog vervolgde componisten neemt de laatste jaren toe. 75
jaar na de bevrijding presenteerde NPO
Radio 4 onlangs een twintigtal portretten van vervolgde componisten in de
serie Muziek tot leven – Verhalen van
musici in de oorlog. Deze radio-uitzendingen zijn als podcastserie nog te
beluisteren.
Een van deze vervolgde musici was
Leo Smit, vóór de Tweede Wereldoorlog een bekend Nederlands componist
van wie regelmatig werken werden uitgevoerd, o.a. door het Concertgebouworkest. In 1943 werd hij in Amsterdam
door de Nazi’s opgepakt en vervolgens
in Auschwitz vermoord.
Het Koninklijk Concertgebouw Orkest
heeft de muziek van Leo Smit ‘herontdekt’: na een onderbreking van zo’n 75
jaar stond in 2016 Smits’ muziek
opnieuw op de lessenaars in het
Concertgebouw. Ook de muziek van
andere, vervolgde componisten heeft

De heer L.H.C. (Leo) Hylkema (71)
ontving donderdag 9 juli de versierselen behorende bij zijn benoeming
tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Hij kreeg de Koninklijke
onderscheiding voor zijn verdiensten
als vrijwilliger bij het Technisch
Creatief Centrum Nijmegen en bij
basisschool Het Talent in Lent.
De heer Hylkema is, nadat hij door een
ongeval zijn werkzaamheden als
docent wiskunde niet meer uit kon voeren, onbetaald vrijwilliger geworden
bij het Technisch Creatief Centrum
Nijmegen (TCCN). Hij was - en is nog
steeds - betrokken bij veel projecten en
is een steun en toeverlaat voor veel kinderen. De heer Hylkema is/was
spil/organisator/begeleider en coördinator van de internationale schakelklas,
de woensdagmiddag inloop, de junior
kids (voorloper van de Techniekertjes),
doka, mechatronica, Willie Wortel en

nog veel meer.
Hij zorgde er op allerlei manieren voor
dat het beschikbare budget voor materialen niet werd overschreden.
Bijvoorbeeld door tweedehands materialen te gebruiken of door materialen
te hergebruiken.
De heer Hylkema weet kinderen met
veel geduld technische zaken uit te leggen. Hij ziet kwaliteiten in elk kind en
stimuleert hen ook om ‘gedurfde’
ideeën te ontwikkelen en uit te werken.
De heer Hylkema is voor bestuursleden
en collega’s een stabiele factor en
vraagbaak. Hij laat nooit verstek gaan
en is een man waar men op kan rekenen. Zijn collega’s werken graag met
hem samen. Naast zijn vrijwilligerswerk bij TCCN is de heer Hylkema al 8
jaar techniekbegeleider bij basisschool
Het Talent. Ook hier helpt hij waar hij
kan. Hij begeleidt kinderen met veel
geduld en aandacht.

Mike Foppen loopt Nederlands
record tijdens Seven Hills Testrun
de weg naar het concertpodium teruggevonden, getuige de vele concerten
met hun muziek in binnen- en buitenland.
Dankzij het baanbrekende werk van de
Leo Smit Stichting in de afgelopen 25
jaar is een schat aan verloren gewaande
muziek herontdekt, opnieuw uitgevoerd en uitgegeven. Met een informatieve website, diverse publicaties en
een tentoonstelling probeert de Leo
Smit Stichting het werk van de vervolgde componisten aan de vergetelheid te ontrukken.
Zie ook: www.leosmitstichting.nl
Tentoonstelling
Door samenwerking van de Stichting
Zoltán Székely (Nijmegen), de Leo
Smit Stichting (Amsterdam) en de
Stichting Stedelijk 4 en 5 mei Comité
(Nijmegen) zal van 1 t/m 30 augustus
deze expositie over de vervolgde componisten in oorlogstijd te zien zijn in de
Stevenskerk te Nijmegen tijdens de
openingstijden van de kerk.
De tentoonstelling is gratis toegankelijk.
Zie voor de openingstijden:
www.stevenskerk.nl

Tijdens de Seven Hills Testrun in het
Goffertpark in Nijmegen zijn afgelopen
zondagochtend supersnelle tijden gelopen. Hoogtepunt was het Nederlands
record dat Mike Foppen liep over 5km.
In een tijd van 13.31 min. kwam hij als
tweede over de streep. De oude toptijd
stond op naam van Kamiel Maase. Hij
liep in 1997 een tijd van 13.46 min.
Ouassim Oumaiz (Spanje) was nog
sneller met 13.19 min. waarmee hij
slechts een seconde boven het Europese record bleef. Ook David Nilsson
(Zweden) en Hlynur Andresson (IJsland) liepen nationale records met
respectievelijk 13.42 en 14.32 min.
Maureen Koster snelste vrouw
Bij de vrouwen was Maureen Koster
veruit de beste. Met een tijd van 15.25
min. op de vijf kilometer staat zij nu
derde op de wereldranglijst van dit jaar.
Meetmoment voor atleten
Voor de toplopers uit Nederland en
enkele andere Europese landen was de
Seven Hills Testrun een meetmoment
om te kijken hoe het met hun vorm
gesteld is. Vanwege corona zijn er de
afgelopen maanden geen wedstrijden
geweest en onder de lopers bestond
behoefte om zich te meten in een
onderlinge strijd. Stichting Zevenheuvelenloop bood, samen met Global
Sports Communication een kans aan de

atleten om dit te doen op het parcours
in het Goffertpark.
Test geslaagd
Ook voor de organiserende Stichting
Zevenheuvelenloop was de run een
testmoment om de startprocedure op
een coronaproof wijze, met anderhalve
meter van elkaar te testen. Alexander
Vandevelde, directeur van de Stichting,
was zeer tevreden, zowel over de startprocedure als over de resultaten: "We
wilden zien hoe atleten reageren als ze
op stippen moeten wachten tot het
startschot. Adrenaline doet een hoop
met een atleet bij een testloop met sterke tegenstanders. Ook wilden we kijken hoeveel moeite het ons zou kosten
om coaches en toevallige toeschouwers
1,5 meter afstand te laten handhaven.
In november wordt dat de uitdaging".
Jurrie van der Velden van Global
Sports: "Het is geweldig dat we dit op
zo’n korte termijn hebben kunnen realiseren met internationale interesse. Je
merkt onder topatleten dat er erg
behoefte is om zichzelf te testen nu er
weinig
mogelijkheden
zijn.
Uiteindelijk zijn we er in geslaagd om
deze test te faciliteren waarin vier NR’s
zijn gelopen en 6 top 10 tijden in de
wereld daar mogen we trots op zijn".
Uitslagen staan op:
https://bit.ly/uitslagen_testrun
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De Rozet

ANNEKE
Nadat Anneke die zondag een flinke
stap had gezet in het verwezenlijken
van haar ambities, (huisje, boompje,
beestje) vergingen er een paar dagen
waarin er niets bijzonders gebeurde.
Toegegeven, de coronamaatregelen
waren versoepeld, maar daar had je ’t
wel mee gehad. Op zekere dag belde
Sylvia, ze had besloten Anneke bij te
praten over haar meest recente ervaring op het gebied van online daten.
Ze had langs die weg al diverse affaires gehad, maar de prins op het witte
paard zat er nog niet bij. “Heb je
effe?” vroeg ze. En toen Anneke met
een kort neuriënd geluidje aangaf een
en al oor te zijn, barstte ze los. “Nou,
ik vertelde je toch dat ik met een paar
mannen aan het kennismaken was? Ik
heb jou nog wat foto’s laten zien, van
een Amerikaan en van een Italiaan,
die ik allebei wel leuk vond. Die laatste had een mooie kop met haar en zat
strak in het pak, weet je nog? Maar ik
had nog helemaal geen definitieve
voorkeur uitgesproken, toen die
Italiaan mij al liet weten dat hij na dat
corona gedoe onmiddellijk naar
Nederland zou komen rijden. Nou,
nog voordat ik dat idee kon verwerpen, appte hij me eergisteren al dat
hij zojuist de Zwitsers/Duitse grens
passeerde! Nou, tijd voor wassen en
watergolf had ik niet meer, er zat
niets anders op dan maar ergens met
hem af te spreken. Dat werd dus gisterochtend om tien uur voor het centraal station in Nijmegen en jawel
hoor, op het afgesproken tijdstip
komt ie uit de verte aangestiefeld.
Ofschoon ik ‘m van de foto herkende,
schrok ik me kapot en dacht: dat zou
‘m toch niet zijn! Want het bleek
maar een kleine opdonder te zijn, hij
kon nog net niet door het poezenluikje. Niet bepaald de man van mijn dromen. En zijn maatpak had ie ook al
thuisgelaten, hij droeg een oud kloffie en een paar afgetrapte sneakers.
Onmiddellijk begon ie te kakelen in
het steenkolenengels, de helft ontging me. Anneke, ik werd er bloednerveus van! ‘Ciao, Sylvia’ zei ie, terwijl ie me een woeste omhelzing gaf.
En vervolgens kuste ie me vol op de
mond, ik heb me nog nooit zo opgelaten gevoeld. Ik was serieus bang dat
ik daardoor misschien wel corona
zou oplopen!” Anneke, lachend:
“Goh, wat had ik die scene graag van
een afstandje gezien. Dus het was een
kat in de zak, die vent.” En toen, meelevend: “Had je echt geen idee hoe
groot hij was? Als die gasten gaan
daten, moeten ze hun lengte toch
opgeven? Waar is het dan fout
gegaan?” Sylvia poogde het misverstand recht te zetten. “Luister An,
toen we eindelijk op een terrasje aan
de koffie zaten, heb ik ‘m daarnaar
gevraagd. Want er stond 1.75m bij
zijn profiel, dat weet ik zeker. Maar
dat hadden ze volgens hem bij de
datingsite omgedraaid, hij had eerlijk
1.57m opgegeven. Geloof ik dus hele-maal niets van! Intussen zat ik wel
met ‘m opgescheept. En zie er dan
nog maar ‘ns vanaf te komen! Want
hij bleef al die tijd maar conversatie
maken en het ging alleen maar over
voetbal. Dat Juventus dit jaar kampioen zou worden en Inter tweede.
Nu ja, je begrijpt wel, we hadden
niets gemeen. Dus om het over ’n
andere boeg te gooien, vroeg ik ‘m
wat ie voor de kost deed. Bleek ie
vrachtwagenchauffeur te zijn! En nu
komt het, meneer was helemaal vanuit Italië naar Nijmegen komen rijden
met zijn truck. Ik dacht meteen: fuck!
Hij zoekt gewoon een vrouwtje om
bij te overnachten. En all Inclusive
graag, want ze hebben allemaal de
vlam in de pijp, die truckers. ‘Dat
gaat ‘m niet worden, Pinokkio!’ dacht
ik onmiddellijk en ik heb geduldig
mijn kans afgewacht. Toen ie eindelijk ’n keer naar het toilet moest, ben
ik er als een haas vandoor gegaan, ik
heb gerend tot ik niet meer kon.
Eenmaal thuis heb ik die gast meteen
uit mijn databestand gekieperd. Ik ga
nu voor die Amerikaan, ik voel aan
alles dat dit voor mij de ware is. Hij
voldoet echt aan mijn verlanglijstje,
hij is piloot en lijkt sprekend op Tom
Cruise!” Anneke, streng: “Een vliegenier, die ie eruitziet als Tom
Cruise? Tom Poes zal je bedoelen!
Sylvia, zet die roze bril eens af, ik
begrijp wel dat dit ideale plaatje
begeerte in je opwekt, maar als je nog
niet in de gaten hebt dat je wordt
bedrogen, dan zie je ze echt vliegen!”
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IN SAMENWERKING MET:

Vanaf

€ 2n4d9
/m

Opruiming
Bebber Autoshop het

adres voor verkoop van

van
onze voor aan
raad
automaterialen
automaterialen
particulieren
en bedrijven
Autoshop Goed Beter Bebber

HET ADRES VOOR AL UW AUTO-ONDERDELEN

ANWB PRIVATE LEASE ACTIE

Van Peltlaan 188
6533 ZS Nijmegen
T: 024 - 3226161
www.bebberautoshop.nl

Stap in een nieuwe Opel vanaf € 249/mnd

Tiel, Franklinstraat 2, (0344) 61 61 47
Nijmegen, Weurtseweg 301, (024) 350 3000
Culemborg, Rolweg 45, (0345) 47 09 60

mulders-opel.nl

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

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 4,5-3,2; km/liter 22,2-31,3; CO2 gr/km 103-85. Private Lease prijs via ANWB is gebaseerd op
60 mnd/10.000 km per jaar en incl. btw. Voor actievoorwaarden zie www.anwb.nl/privatelease. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de werkelijke
uitvoeringen. Actieprijzen gelden t/m 15 augustus 2020.

Wij doen alles voor uw auto

Géro

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Betrouwbaarheid, kwaliteit en service

Actie

Trap stofferen:
Voor onderhoud van alle merken,
APK, reparatie, airco en schade

rse
e
v
i
d
t
i
u
Keuze ten tapijt
soor

Berg en Dalseweg 432 in Nijmegen bij tankstation Tinq

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

€ 395,-!

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

Inclusief tapijt

Horren
in vele soorten

ACTIE
meten en montage gratis

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

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.
Waterstraat 16 • 6573 AC Beek-Ubbergen • Tel. 024-6841128
www.meubelstoffeerderij-gero.nl

DUURZAME INSTALLATIES
LAADPALEN EN ZONNEPANELEN

WWW.KIPELECTRO.NL
(024) 663 33 00
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Mitsubishi Space Star
1.2 CVT Instyle
In 2013 kwam de Mitsubishi Space Star op de Nederlandse markt als een
grappige, goedkope vijfdeurs auto met veel gebruiksmogelijkheden. Hij leek
wat Aziatisch, maar na de eerste facelift in 2016 kreeg de Mitsubishi Space
Star een meer volwassen uitstraling. Vanaf de recente tweede facelift voor het
modeljaar 2020 heeft de Space Star dezelfde verfijnde uitstraling als de grotere Mitsubishi modellen.

Road Test
Mitsubishi Space Star 1.2 CVT
Instyle
Koets: 5-deurs hatchback
Prijs: € 21.490,- (vanaf € 11.990,)
Gewicht: 880 kg
Cil.inh.: 1193 cc
Vermogen: 80 pk
Top: 173 km/uur
Acc.0-100: 13,5 sec.
Gem. verbr.: 1 op 17,0
Lengte: 384,5 cm
Breedte: 166,5 cm
Kofferruimte: 235 liter
Aanhangergewicht: niet bekend

gers. Het is dus nog meer een ruimtewonder die Space Star.

De Mitsubishi Space Star is een prima compacte auto om van A naar B te rijden
zonder zorgen te maken over elektrisch bijladen. Gewoon een echte brandstofauto.
De prijzen van de compacte vijfdeurs
auto zijn - net zo als bij de concurrentie
- in afgelopen jaren fors gestegen. Dit
is een direct gevolg van de voorzieningen om de uitstoot aan de Europese
milieueisen te laten voldoen en de
heden ten dage vereiste veiligheidseisen.
Meer Space Star
Hoewel het formaat van de auto compact te noemen is, geeft het nieuwe

Mitsubishi familie-font het A-segment
model een stoere aanblik. Er zijn meer
vernieuwingen, waaronder de nieuwe
LED verlichting op de voor- en achterzijde van de auto, de 16 inch lichtmetalen wielen en een toegenomen lengte
van vijf centimeter. In combinatie met
de grote vleugel aan de achterzijde en
de sportief gevormde bumper ziet de
Mitsubishi Space Star er als een grote
jongen uit en biedt ook meer binnenruimte ten opzichte van zijn voorgan-

De Mitsubishi Space Star heeft alleen een benzinemotor en heeft in het prijskaartje
daardoor een relatief hoog aandeel in de kosten van BPM belasting. De netto
catalogusprijs van de instapversie is € 7.433,-.

Twee verschillende motoren, vijf uitrustingsniveaus
De Mitsubishi kent vijf uitrustingsniveaus en daarmee een grote prijsrange.
Het instapmodel met een 1.0 driecilinder benzinemotor, die 71 pk levert, kost
€ 11.990 all-in rijklaar. De door ons
gereden topversie - 1.2 Instyle CVT - is
met € 21.490 beduidend duurder.
De luxe Instyle uitvoering beschikt dan
ook standaard over 15 inch lichtmetalen velgen, LED-koplampen met LEDdagrijverlichting, Forward Collision
Mitigation system (FCM), Lane
Departure Warning (LDW), Automatic
High-Beam (AHB); fraaie synthetisch
lederen bekleding met stoffen afwerking en een bagagebox onder de vloer
van de kofferbak. De kofferbak is 235
liter groot.
Het MGN-navigatiesysteem met
smartphone koppeling (met Apple
CarPlay™ en Android Auto™) is al
standaard bij goedkopere uitvoeringen.
De smartphone is dus te koppelen aan
de auto en de apps van de telefoon zijn
dan zichtbaar op het centrale middenscherm van de auto. De goedkopere
Nova uitvoering heeft ook standaard
climate control en stoelverwarming.
Voorzieningen voor de veilig rijden,
zoals automatisch grootlicht en een
waarschuwing als men niet op tijd remt
voor obstakels of voor andere weggebruikers, zijn allemaal standaard aanwezig.
Vertrouwde motoren
Om de auto te starten is er een drukknop nabij de stuurkolom. De sleutel
kan in broek- of jaszak van de bestuurder of in een tas blijven zitten om de
auto te openen of te starten. Onder de
motorkap zien we de vertrouwde 1.0of 1.2-liter benzinemotor met een vermogen van 71 pk of 80 pk. Beiden
motoruitvoeringen zijn driecilinder 12klepsbenzinemotoren. Prima motoren
voor het formaat van deze auto. Supersportief zijn ze niet, maar op de
Nederlandse wegen is het vermogen
ruim voldoende.

De Mitsubishi Space Star ziet er na deze vernieuwing er niet alleen volwassen,
maar van voren er zelfs stoer uit.
Wij reden de 1.2-liter in de topversies
met een CVT traploze automatische
transmissie. De CVT doet keurig zijn
werk, maar op de invoegstrook van de
snelweg gaat het geluidsniveau van de
traploze automatische transmissie even
flink omhoog, zoals gebruikelijk bij dit
type automatische versnellingsbak.
Wegligging en rijgedrag zijn een goede
middenweg tussen comfort en sportief
en zeer acceptabel. Wij reden voor deze
test met de 80 pk sterke 1.2 liter benzinemotor. Dit maximale vermogen komt
vrij bij 6000 toeren per minuut en het
maximale koppel bedraagt 106 Nm bij
4000 toeren. Zowel in de stad als op de
buitenweg scoort deze motoruitvoering
ruim voldoende, waarbij de rijgeluiden
bescheiden op de achtergrond blijven.
Ten opzichte van de 1.0 uitvoering is
bij de door ons gereden testauto met
name het koppel beduidend sterker en
komt de trekkracht bij lagere toerentallen beschikbaar. Dat komt de rijsouplesse ten goede.
Met de 1.2 driecilinder benzinemotor
gekoppeld aan de CVT automatische
versnellingsbak heeft de Mitsubishi
Space Star een topsnelheid van 173
km/uur en een acceleratie vanuit stilstand naar de 100 km/uur in 13,5
seconden. De handgeschakelde versie
is bij dit model ietsje sneller. We noemen het, omdat dit tegenwoordig niet
altijd het geval is.

Het brandstofverbruik is door de
moderne motor gunstig en wij reden
gemiddeld 1 op 17,0.
Goede garantie en betrouwbare auto
De Mitsubishi Space Star is een relatief
conservatief gebouwde auto en daarmee degelijk en betrouwbaar. Het is
met zijn wagengewicht van 880 kg een
lichte auto, waardoor de motor niet zo
hard hoeft te werken.
Men krijgt dan ook 5 jaar garantie,
waarvan 2 jaar zonder beperking van
het aantal kilometers. Voor de resterende drie jaar geldt een beperking tot
100.000 km. Ditzelfde geldt ook voor
alle originele Mitsubishi-Motorsaccessoires bij montage op een nieuwe
auto. Mitsubishi biedt een ruime keuze
aan accessoires, zodat men de Space
Star naar persoonlijke smaak kan aanpassen.
Het is ook prettig te weten, dat de auto
vijf jaar gratis Mitsubishi Motors
Assistance Package (MAP), dat is een
mobiliteitsservice in heel Europa, meekrijgt. Vanaf het 6e jaar kan men deze
gratis mobiliteitsservice behouden,
indien de auto in onderhoud is bij een
door Mitsubishi Motors erkend servicecentrum.
Daaruit spreekt het vertrouwen van de
fabrikant, dat de Mitsubishi een
betrouwbare auto is.

Mazda CX-3 modeljaar 2020

Zorghelden superblij met Kia leenauto’s
Mogelijk is de lezer van de Autorubriek
opgevallen dat we de nieuwe Kia
XCeed mog niet hebben gereden of
recent in een van de andere nieuwe
Kia’s. Dat heeft een goede reden, want
in de strijd tegen corona verdienen artsen en verplegers alle mogelijke support. Daarom verraste Kia deze hulpverleners met een gloednieuwe leenauto. Ondanks OV-beperkingen en
besmettingsgevaar kunnen zij daarmee
veilig doorwerken. Een uitkomst,
reageren zij opgelucht. “Na een zware
dienst wil je maar één ding: veilig naar
huis.”
De zorgverleners rijden hun tijdelijke
auto’s via het ‘Zorgheldenauto’-initiatief, waaraan ook de Nederlandse Kiaimporteur enthousiast aan meewerkt.
“Om corona te verslaan moeten we
allemaal doen wat we kunnen”, aldus
Laurens van Bergeijk, PR Manager van
Kia Motors Nederland. “De zorgverleners hebben verstand van gezondheid
en ziekte, zij kunnen medische hulp
bieden. Wij zijn specialist in veilige,
betrouwbare en schone mobiliteit. Dat
kunnen wij bijdragen!”

In de maand juli komt de vernieuwde
Mazda CX-3 in de Nederlandse
showrooms en ter ere daarvan komt een
speciale versie, de Sport Selected, die
vanaf nu al te bestellen is in een gelimiteerde oplage van 300 stuks.

HBO-V stagiaire Robin Anker uit Waddinxveen werkt in het Haaglanden
Medisch Centrum Antoniushove in Den Haag. Toen er minder OV rijdt, miste ze
elke ochtend de zorgoverdracht. Nu kan ze snel en veilig naar haar werk met een
Kia XCeed.

Vanwege de komst van de geheel nieuwe CX-30 en een update van de CX-5
in april 2020 met onder andere cilinderuitschakeling en rijkere standaarduitrusting wordt nu ook de CX-3 voorzien
van een kleine modeljaar update.
De belangrijkste wijziging betreft cilinderuitschakeling op de Skyactiv-G
motor. Door deze toevoeging is de CO2
emissie verlaagd naar 140 g/km, wat
een zuiniger energielabel C oplevert en
een lagere belasting. De Mazda CX-3
is vanaf juli tijdelijk alleen beschikbaar
als handgeschakelde Sport Selected
voor een prijs van € 25.990,- rijklaar of

€ 399,- per maand met Mazda Private
Lease in de kleuren Arctic White, Jet
Black, Deep Crystal Blue, Machine
Gray en het populaire Soul Red
Crystal.
De vernieuwde CX-3 Sport Selected is
standaard voorzien van 18-inch lichtmetalen velgen, privacy glass, stoelverwarming vóór, climate control, lichten regensensor en een 7-inch multimediasyteem. Apple Carplay en/of navigatie zijn als optie verkrijgbaar.
De Skyactiv-G 150 AWD en SkyactivD 116 komen niet meer beschikbaar in
de CX-3. Luxere uitvoeringen van de
CX-3, de kleur Polymetal Gray en de
versies met een automatische zestraps
versnellingsbak worden eind 2020 verwacht. Meer informatie hierover volgt
later in 2020.
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Zwischen Rhein & Maahs
Baumpaten gesucht
KRANENBURG. Bäume sind die
grüne Lunge der Erde. Die
anhaltende Trockenheit in
den letzten Jahren macht
den Bäumen aber sehr
zu schaffen.
Dabei sind sie
unverzichtbar für
uns Menschen. Sie
spenden uns an
sonnigen
Tagen
Schatten, produzieren
den wichtigen Sauerstoff und bieten
Vögeln, Insekten und andere Tiere
einen Lebensraum. Damit die
Bäume im öffentlichen Raum auch in
den nächsten Jahren die Trockenheit
überstehen,
brauchen
sie
Unterstützung. Dabei helfen schon
einfache Mittel, wie eine regelmäßige
Beregnung mit dem Gartenschlauch
oder der Gießkanne.

Als Baumpate kann jeder Bürger im
Gemeindegebiet unterstützend
tätig werden und aktiv die
Situation für die Bäume
verbessern. Gerne
melden Sie sich
dafür beim Bauamt
der
Gemeinde
Kranenburg,
Ansprechpartnerin
Frau Peters (Tel.:
02826/79-61, Mail: rathaus@kranenburg.de). Von dort bekommen Sie
bei
Bedarf
einen
Bewässerungssack gestellt, der
am Stamm angebracht und zur
Langzeitbewässerung befüllt wird.
Damit die Bäume im öffentlichen Raum
auch in den nächsten Jahren die
Trockenheit überstehen, brauchen sie
Unterstützung.

KRANENBURG. Ein “Dankeschön” an den Kindern von Jugendheim Trainstop,
die dafür gesorgt haben das die Kraniche über der Grossen Strasse so schön und
bunt aussehen. Auf dem Foto auch Birgit Basler, Mitarbeiterin bei Trainstop
(dritte von links).
Foto: Heinz Maahs

2020 hätte besser sein können,
2021 wird kommen!

Der neue Vorstand des Kranenburger
Jugendreisen e.V.
V.l.n.r.: Jens Dercks, Dennis Tönisen,
Aneta Tönisen, Norbert Jansen,
Pauline Schramm, Thorsten Tönisen
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In den Sommerferien sind noch Draisinen frei!
KLEVE-KRANENBURG-GROESBEEK. Für alle, die die
Sommerferien in diesem Jahr am schönen Niederrhein verbringen, bietet die Grenzland-Draisine das ideale
Ferienerlebnis! Es gibt zweimal täglich die Möglichkeit von
Kleve, Kranenburg oder Groesbeek zu starten und nach
einem kurzen Aufenthalt geht die Fahrt zurück zum
Ausgangsort. Es stehen noch ausreichend Fahrrad- oder
Clubdraisinen bereit. Beide sind auch für einen Rollstuhl
geeignet. Besonders interessant für Familien ist der
Mittwoch: dann fährt bei einer Familie von zwei
Erwachsenen ein Kind gratis mit! Die Senioren ab 65 Jahren
kommen am Donnerstag auf ihre Kosten und bekommen
einen Rabatt von 50 % auf die Draisinenfahrt. Die Hin- und
Rückfahrt kostet 12 € (Montag bis Donnerstag), bzw. 16 €
(Freitag bis Sonntag), Kinder bis 14 Jahre bezahlen die
Hälfte. Buchung und Bezahlung können bequem über die
Internetseite www.grenzland-draisine.eu oder telefonisch
unter 02826/9179900 vorgenommen werden.

Es gibt zweimal täglich die Möglichkeit von Kleve,
Kranenburg oder Groesbeek zu starten und nach einem
kurzen Aufenthalt geht die Fahrt zurück zum Ausgangsort

Fotowettbewerb Euregio Rhein-Waal
EUREGIO. Die Euregio Rhein-Waal
sucht dieses Jahr wieder kreative
Fotografen, die am jährlichen
Fotowettbewerb teilnehmen wollen.
Das Thema ist dieses Jahr “Gemeinsam
stärker”. Für eine Teilnahme sollten die
Fotos einen Bezug zum Thema haben.
Wir bitten alle Hobbyfotografen abzubilden, woran sie bei den Worten
„gemeinsam stärker“ denken. Die
Coronazeit hat uns allen klargemacht,
dass das Zusammensein nicht so selbstverständlich ist, wie wir immer dachten, aber auch, dass wir nur gemeinsam
das Coronavirus besiegen können.
Vieles war (und ist) nicht möglich.
Aber, gemeinsam ist es uns doch gelungen, Corona zurück zu drängen,
Gemeinschaftsgefühl führte zu außergewöhnlichen Initiativen und alternative Kontaktformen. Durch das gemeinsame zuhause bleiben, konnte die DNL Grenze als eine der wenigen
europäischen Grenzen offen bleiben.

Haben Sie und Ihre Familie auf Omas
Geburtstag für sie im Garten oder vor
dem Fenster gesungen? Haben Sie für
Ihre Nachbarn Einkäufe erledigt?
Genießen Sie jetzt besonders den
Besuch über die Grenze? Zeigen Sie,
wie Sie die vergangenen Monate erlebt
haben, was Sie besonders vermisst
haben oder was jetzt wieder möglich
ist. Kurzum; zeigen Sie, wie Sie
„gemeinsam stärker“ waren und gewinnen Sie einen schönen Preis.
Jeder Teilnehmer kann max. drei Fotos

Museum Katharinenhof
Kranenburg wieder geöffnet
KRANENBURG.
Das
Museum
Katharinenhof Kranenburg ist wieder
für den Publikumsverkehr geöffnet.
Die Ausstellung Lotte Marx-Colsmann
ist noch bis zum 26.7.2020 zu sehen.
Vom 9. August bis zum 8. November
2020 wird die nächste Ausstellung
Kreislauf 2: Wanderer – Wunderer stattfinden.
„Die Realität wird sonderbarer, je besser man sie betrachtet“. KREISLAUF 2
lädt Sie zur Verlangsamung ein: ein
Spaziergang entlang des Unerwarteten,
des
Unbekannten,
offen
für
Entdeckungen. Man geht, schaut, steht
still, man sieht Zufälle und unerwartete
Verbindungen. Im Rahmen des
Projektes KREISLAUF 2 wurden 19
Künstler eingeladen, Installationen im
historischen Ortskern und im Museum

Katharinenhof zu realisieren. Die
Installationen sollen sich mit der jeweiligen Örtlichkeit auseinandersetzen
und in ihre Umgebung eingreifen.
KREISLAUF 2 ist Kunst an Orten, an
denen man Kunst nicht erwartet. Die
Künstler arbeiten dabei aus verschiedenen Perspektiven.
Bitte beachten Sie unsere eingeschränkten Öffnungszeiten: samstags
und sonntags von 14.00 bis 17.00 Uhr.
Es herrscht Maskenpflicht. Der Eintritt
ist
frei!
Aufgrund
der
Pandemiesituation suchen wir noch
Menschen die bereit sind, den
Öffnungsdienst des Museums mitzugestalten. Interessierte können sich gerne
unter Telefon: 02826-992496 melden.
Museum
Katharinenhof
•
Mühlenstraße 9 • 47559 Kranenburg

Geführte Motorradtouren ab
Kleve in August und September
KRANENBURG.
Der
Verein
Kranenburger Jugendreisen e.V. schaut
mit einem neuen Vorstand optimistisch
nach vorne: Die Reiterferien in den
Herbstferien 2020 werden unter
Beachtung
der
bekannten
Sicherheitsregeln durchgeführt werden.
Hierzu werden die notwendigen
Konzepte zurzeit erstellt. Auch der
Besuch der malerischen Stadt
Rüdesheim mit dem bekannten
Weihnachtsmarkt der Nationen steht
vom 27. bis 29. November 2020 auf
dem Programm. Zu beiden Reisen sind
noch Plätze frei.
Das Programm 2021 ist in den Köpfen
der Vorstandsmitglieder schon soweit
gefestigt, dass die bisherigen drei
Skitouren nach Südtirol geplant werden und für den Sommer 2021 eine 10tägige Jugendreise nach Skandinavien
vorstellbar wird. Der Besuch der
Gamescom und der 1LIVE-ComedyNacht in Köln sollen ebenso stattfinden
wie die Reiterferien auf dem Schloß
Altenhausen in den Herbstferien 2021.
Ein Weihnachtsmarkt o. ä. für den
Dezember 2021 wird noch gesucht.
München ist da im Gespräch und wenn es denn wieder möglich wird auch eine Fernreise. Auskünfte und
Buchungen entgegengenommen unter
02826-8216 sowie unter www.kranenburger-jugendreisen.de.

Die Route wird vor Abfahrt mit den Teilnehmern abgestimmt und dann in
Etappen von ca. 70 km mit Tankstopp und Einkehr gefahren.
KLEVE. Erstmals bietet die Wirtschaft
& Tourismus Stadt Kleve GmbH in diesem Jahr geführte Motorradtouren
ab/bis Kleve an. Der erfahrene TourGuide Karl-Josef Trappe führt die ca.
200 km langen Touren durch die schöne niederrheinische Landschaft. Die
Route wird vor Abfahrt mit den
Teilnehmern abgestimmt und dann in
Etappen von ca. 70 km mit Tankstopp
und Einkehr gefahren. Los ging’s am
Samstag, den 18. Juli 2020 um 10.00
Uhr vor der Touristinfo am
Minoritenplatz 2, die Rückkehr ist

gegen 16.30 Uhr geplant. Da die
Rundfahrt auf 5 bis 10 Gastmotorräder
begrenzt ist, ist eine Anmeldung unter
Angabe von Name und Anschrift bei
der Wirtschaft, Tourismus und
Marketing Stadt Kleve GmbH (Telefon
02821-84806) erforderlich. Am Start
und bei den Stopps sind die geltenden
Abstandsregeln einzuhalten, ein MundNasen-Schutz muss bereitgehalten
werden. Die Teilnahme erfolgt kostenlos und auf eigene Gefahr. Weitere
Touren werden am 16. August und am
6. September angeboten.

einsenden. Diese müssen digital oder
ausgedruckt (min. Format 13 x 18 cm)
eingesendet werden und mit Titel, Ort
der Aufnahme, Name, Telnr. und
Emailadresse des Fotografen versehen
sein.
Der Vorstand der Euregio Rhein-Waal
wählt in diesem Jahr gemeinsam mit
den Einwohnern 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
Fotos können bis zum 1. Oktober 2020
digital an info@euregio.org oder in
einem geschlossenen Umschlag unter
Angabe von „Fotowettbewerb“ an
Euregio Rhein-Waal, Emmericher Str.
24, 47533 Kleve geschickt werden.
Alle Informationen finden sie auch auf
www.euregio.org/fotowettbewerb2020.

Offene Gärten
im Kleverland
KLEVERLAND. Am letzten JuliSonntag können Gartenfreunde wieder
eins der „Offenen Gärten im
Kleverland“ besuchen. Am Sonntag,
den 26. Juli sind Interessierte im Garten
Lucenz & Bender in Bedburg-Hau von
11 bis 17 Uhr willkommen. Der
Eintrittspreis beträgt 3 € pro Person,
Verzehrmöglichkeiten können zurzeit
leider nur eingeschränkt angeboten
werden. Die geltenden Hygiene- und
Abstandsregeln müssen eingehalten
werden, außerdem sollten die Gäste
eine Mund-Nasen-Maske bereithalten.
Nähere Informationen und weitere
offene Termine gibt es auf der
Internetseite
www.gaerten-kleverland.de und auf Facebook unter
www.facebook.com/gaertenkleverland.

Dorf-Trödel in
Donsbrüggen
abgesagt
DONSBRÜGGEN. Der vom Heimatund Verkehrsverein e.V. Donsbrüggen
für den 15. August 2020 geplante DorfTrödelmarkt muss aufgrund der nach
wie
vor
geltenden
CoronaEinschränkungen abgesagt und auf
2021 verschoben werden. Der DorfTrödelmarkt könnte nur auf der
Grundlage eines besonderen Hygieneund Infektionsschutzkonzepts nach §
2b CoronaSchVO durchgeführt werden, für dessen Ausarbeitung und
Einhaltung der HVV verantwortlich
wäre. Hierzu zählen Maßnahmen zur
besonderen Infektionshygiene durch
angepasste Reinigungs-intervalle, ausreichende Handdesinfektions-gelegenheiten, Informationstafeln, die das infektionsschutzgerechte Verhalten usw.
darstellen und ihre organisatorische
Umsetzung
und
die
Verantwortlichkeiten regeln.
Ausserdem ist die Einhaltung des
Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen zu regeln und zu überwachen. Es ist bedauerlich, dass der in
den letzten Jahren immer gut angenommene Dorf- Trödelmarkt in 2020 aus
den dargelegten Gründen nicht stattfinden kann, Umso mehr freuen wir uns
auf eine Neuauflage im nächsten Jahr
und bitten um Verständnis der
Teilnehmer.
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SPORT
Openingstoernooi Jeule De Boules
Tennis
Triepeltoernooi
Vereniging De Zilveren Kogels
OOIJ. Op zaterdag 11 juli vond het
openingstoernooi van De Zilveren
Kogels te Ooij plaats. De aanvang was
11.00 uur. Door omstandigheden, u wel
bekend, zijn wij enkele maanden later
gestart. De opkomst was goed en na
opening door de voorzitter konden wij
op 4 banen spelen. Iedereen moest
wennen na een lange periode van niet
trainen maar al snel zat de vaart er goed
in. De leden werden verwend met lekkers uit de keuken, dat gratis ter
beschikking werd gesteld. Dit werd

zeer gewaardeerd. Na diverse pauzes
tussen de partijen door kon om 15.30
uur de balans worden opgemaakt.
De winnaars waren.
1) Truus Kroes 1e prijs met 17 punten.
2) Lies Verheijen 2e prijs met 13 punten.
3) Ton Driessen 3e prijs met 10 punten.
Na een derde helft sloot de voorzitter
de poort af om 18.30 uur en wenste
iedereen wel thuis.
Namens het bestuur,
Wim Heinen

BERG en DAL. Tennisvereniging
Berg & Dal organiseert begin september voor de 36ste keer weer haar
Triepeltennistoernooi voor leden van
de tennisverenigingen in Groesbeek,
Beek, Ooy, Leuth en Millingen.
Thema is de heropening van ons nieuwe duurzame clubhuis. Het toernooi
wordt gespeeld van vrijdag 4 t/m zondag 13 september 2020. Het eerste
weekend wordt er alleen gespeeld
indien het aantal inschrijvingen daar
aanleiding voor geeft. Gespeeld wordt
op het tennispark van de TV Berg en
Dal, Molenbosweg 10, te Berg en Dal.
Tel. 024-6842855. Er wordt gespeeld
op gravel en smashcourt banen.

Samen Fietsen met De Treffers
Iedereen is welkom!
GROESBEEK. De derde dag van de
Vierdaagse is voor Groesbeek een bijzondere dag, een van de hoogtepunten
van het jaar. Maar niet dit jaar. Door het
coronavirus is ook daar een streep door
gezet.
Maar niet getreurd. Voetbalvereniging
De Treffers maakt er een mooie dag
van. We gaan niet wandelen, we gaan
fietsen!
Op donderdag, 23 juli wordt er een
fietstocht vanuit ons clubhuis aan het
Nijerf in Groesbeek georganiseerd. Er
zijn drie routes uitgezet, twee van zo’n
30 km en één van ongeveer 45 km. Er
valt dus iets te kiezen.
Vanaf half elf ’s morgens bent u welkom in de kantine op Sportpark Zuid.
De koffie en thee staan dan klaar met
iets lekkers. Vanaf elf uur kan er gestart
worden. Gespreid natuurlijk, want we
blijven op elkaar letten. Deelnemers
krijgen dus ook een flesje water mee.
En bij pech onderweg kan contact
opgenomen worden met de servicedienst van Bikelife Sjef van Bergen.
Onderweg wordt er een lunch in het
clubhuis van onze zustervereniging,
VVLK in Leuth verzorgd.
En bij terugkomst kan de maag gevuld
worden met een broodje hamburger of
een broodje worst.
Iedereen mag meedoen, je hoeft geen
lid van De Treffers te zijn.

Deelname kost € 15,00 per persoon,
kinderen tot en met 16 jaar betalen €
5,00. Koffie/thee, lunch, flesje water,
broodje na afloop zijn daarbij inbegrepen. Betaling kan plaats vinden bij de
start.
Tijdens de lunch en na afloop krijg je
een aantal vragen voorgelegd. Voor de
deelnemers met de meeste goede antwoorden hebben we een paar leuke
prijsjes in gedachten.
Wat let je? Doe mee! En vraag thuis, je
vriend/vriendin of wie je ook maar kent
om ook mee te doen!
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar
in de Trefferskantine (gedurende openingstijden), bij Tankstation Oomen
aan de Herwendaalseweg, Cafetaria
Domino aan de Pannenstraat en
Schoenmakerij Groesbeek in de
Spoorlaan. Inschrijving kan tot en met
20 juli door aflevering van het formulier in de Trefferskantine of door het
ingevuld
te
mailen
naar
info@detreffers.nl. Officieel is de
inschrijving dus gesloten, maar wie
weet is er nog een na-inschrijving
mogelijk.
Als het op 23 juli slecht weer is, doen
we een nieuwe poging op zondag, 2
augustus!
Samen maken we er een gezellige dag
van!

GROESBEEK. Als afsluiting van het
sportseizoen, organiseerde Judovereniging Groesbeek op 10 juli een
spelletjesmiddag voor alle judoka’s.
In de sportzaal op sportpark Zuid
was het een drukte van jewelste van
kleine en grote(re) kinderen. Op de
mat waren de judoka’s spelenderwijs
actief met judotechnieken, krachten conditietraining.
Na een serie digitale lessen en buitentrainingen tijdens de coronaperiode, is
Judovereniging Groesbeek verheugd
weer binnen te kunnen trainen. Op deze
laatste training voor de zomervakantie
waren alle judoka’s spelenderwijs
actief met judotechnieken, kracht- en
conditietraining. Enkele kinderen
deden ook nog hun judo-examen dat zij
de week ervoor hadden gemist. Alle
kinderen hadden volop plezier tijdens

deze speciale training waarna hun welverdiende zomervakantie begon. In de
week van 24 augustus starten de judotrainingen weer.
Judo voor jong en oud!
Judo is voor iedereen! Zowel kinderen
als volwassenen die interesse hebben in
judo, kunnen altijd twee proeflessen
volgen. De training voor kinderen is op
vrijdagmiddag vanaf 15.30 uur in 3
groepen, afhankelijk van de leeftijd.
Voor volwassenen (vanaf 16 jaar) is de
training op donderdagavond van 20.00
tot 21.15 uur. Alle trainingen vinden
plaats in de sportzaal op sportpark
Zuid, Nijerf 1 in Groesbeek.
Mail voor meer informatie naar secretariaat@judogroesbeek.nl of kijk op
www.judogroesbeek.nl.

Het zal stil blijven in Weurt
de 3e week van juli!
Inschrijving is mogelijk voor seniorleden van de zes hierna te noemen tennisverenigingen: De Oorsprong, S.V.
Ooy, Leuth, Tv Groesbeek, Tv Pit en
Tv Berg en Dal. Iedere deelnemer van
deze verenigingen wordt toegestaan
een lid van een andere tennisvereniging
te introduceren. Deelname kan in de
categorieën Dames Dubbel, Heren
Dubbel en Gemengd Dubbel.
Zaterdag is er vanaf 20 uur een gezellige feestavond met “Groot Hart”.
Zondag wordt het toernooi afgesloten
met een buffet.
Inschrijven kan tot 28 augustis via
www.toernooi.nl

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

Lekker in je uppie al rennend genietend
van de Ooijpolder! Of toch…?!
De leden van Loopgroep Ooijpolder kennen dat gevoel maar
al te goed. Al rennend genieten van al het moois dat onze
Ooijpolder te bieden heeft. In je eentje lopen is al een prettige belevenis, maar het kan nog mooier zijn om je ervaringen
te delen met andere lopers!
Een aantal voordelen op een rijtje:
1. Je leert meer mensen kennen, dus goed voor je sociale
contacten
2. Gezelligheid staat voorop
3. Je traint onder begeleiding van ervaren gediplomeerde
trainers
4. Je kunt op je eigen niveau trainen
5. Heb je een bepaald doel voor ogen, dan helpen de trainers
met advies om dit doel te bereiken
6. Ben je puur recreatief, dan is dit ook prima en kan de trainer tips geven om nog prettiger te lopen
7. Dagen worden ook weer korter, natter en donkerder; je
medelopers kunnen je dan misschien net dat zetje geven om
toch te blijven lopen
Genoeg pluspunten voor een liefhebber van lopen. Ook als je
nog aan het overwegen bent om te gaan lopen , ben je zeker
ook welkom.
Wat houd jou nog tegen om een keer vrijblijvend kennis te
maken met ons?
Wij organiseren daarom zomertrainingen.
Vanaf dinsdag 21 juli organiseren wij iedere dinsdag om
19.30 uur een zomertraining. De laatste training is dinsdag
18 augustus. Wij nodigen jou van harte uit om een keer mee
te komen doen. Deelname is vrijblijvend en gratis. Onze trai-

Judo spelenderwijs!

ners hebben het programma zo samengesteld dat iedereen
vanaf 18 jaar mee kan doen en aan zijn trekken komt, ongeacht het niveau.
Aanmelden kan via een mail bericht naar secretaris@loopgroepooijpolder.nl
We starten vanaf meerdere locaties in Millingen aan de Rijn
die na aanmelding bekend gemaakt zullen worden.
Alleen lopen is zeker prachtig, maar samen lopen is vaak
super!
Uiteraard respecteren wij de Covid19 regels.

Dit
jaar
zouden
wij
met
Wandelvereniging Magnus voor de
22ste keer ons kamp opslaan in
Ontmoetingsplek de Kloosterhof in
Weurt. De organisatie ervan was al in
volle gang, het Vierdaagse menu was
klaar en er was al overleg geweest met
de cateraar over de feestmaaltijd op
vrijdag. Het verzoek voor de aanvraag
voor 100 bedden en matrassen was
schriftelijk ingediend bij defensie en
goed gekeurd. Het bestuur had de prijzen vastgesteld voor de verschillende
faciliteiten die Magnus te bieden heeft.
En de digitale aanmeldingsformulieren
die de leden en gastlopers dienen in te
vullen voor het verblijf waren aangepast, waarbij men dit jaar de verplichting had om na aanmelding ook meteen
digitaal te betalen. Er waren al testen
gedaan of alles naar behoren werkte.
De vergunning aanvragen voor onze
verzorgingsposten waren verstuurd. En
zo lopen we met de coördinatoren elk
jaar, stap voor stap ons draaiboek door.
Het is inmiddels een geoliede machine.
En toen kwam Covid-19 ons land binnen geslopen en werd alles anders in
Nederland en over de gehele wereld.
Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering in maart moesten we afblazen en
onze
eigen
wandeltocht:
“de
Noviomagumtocht”, een grote inkomstenbron voor onze vereniging, mocht
niet doorgaan. En zo ook vele andere
buitenlandse IML-meerdaagse wandeltochten o.a. in België, Luxemburg en
Noorwegen, waaraan Magnus zou
deelnemen werden gecanceld.
Op dinsdagavond 21 april viel dan ook
het definitieve besluit dat de Nijmeegse
Vierdaagse niet door mocht gaan. Voor

Jan Polman hoofdcoördinator bij
Magnus en in het dagelijkse leven
werkzaam in de uitvaart branche kwam
dit niet als een verrassing, als je de pandemie een beetje volgde voelde je het
aankomen. Met ±49.000 wandelaars
gaan wandelen en gaan feesten, waarbij
er in 1 week tijd meer dan ±1,6 miljoen
mensen bij elkaar komen, zou een horrorscenario kunnen worden, dat moet je
niet willen. Hoe pijnlijk en jammer
zo’n besluit ook is, dit moet je begrijpen en accepteren en niet moeilijk over
doen.
Maar Magnus gaat niet bij de pakken
neerzitten, verschillende leden en gastlopers gaan meedoen met de alternatieve Vierdaagse in hun eigen woonomgeving. Inmiddels zijn er ook weer lijfelijke, maar op veilige afstand, bestuursvergaderingen geweest. En om de
saamhorigheid, die Magnus hoog in het
vaandel heeft staan, te behouden is er
op zondag 4 oktober een algemene
ledenvergadering met daarna aansluitend een Magnus evenement en dat
belooft heel gezellig te worden, uiteraard georganiseerd met gepaste
afstand. Inmiddels wordt er ook al
nagedacht over de volgende Nijmeegse
Vierdaagse, die indien hij doorgaat vast
met strengere regelgeving zal gaan
komen, denk alleen al aan de hygiëne
onderweg. Dus zal er volgend jaar op
alle verzorgingsposten desinfectiemiddel aanwezig zijn. En zo zullen er nog
wel meerdere aanpassingen gedaan
dienen te worden, maar hopelijk kunnen we ons verblijf in de Kloosterhof
blijven organiseren. We blijven positief
en laten het op ons afkomen. Een ding
is zeker, het zal dit jaar stil blijven in en
rondom de Kloosterhof in Weurt.
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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

to t w el

20 t/m 26 juli 2020

3o3rtin%g
k

3 stuks

6.⁰ ⁰

3 stuks

50%
kor ting

2 stuks

4.⁷ ⁵

Week 30

Per combinatie kan de prijs verschillen. Kortingen worden altijd berekend over de totaalprijs.

2 stuks

40%
kor ting

1 stuk

2.⁵ ⁰

1 stuk

30%
kor ting

M&M’s
165-255
gram en
Maltesers
175 gram

Heineken pils
6-packs blik

Alle varianten,
combineren
mogelijk
Per stuk van
 2.69- 2.99

Alle varianten*,
combineren mogelijk
Per set van  4.69- 6.99
*M.u.v. coolcans

Dat is het

van Albert Heijn

18

Aanbiedingen geldig t/m zondag 26 juli

PERSONEEL GEZOCHT
Per direct zijn wij op zoek naar een
flexibele medewerker in de leeftijd van 17-25 jaar,
voor alle voorkomende werkzaamheden
binnen ons bedrijf.
Wij bieden:
- een uitdagende en zelfstandige functie binnen het
bedrijf
- een interne opleiding tot bekwaam vakman
- een salaris passend bij het niveau van de functie.
Het betreft een fulltime baan.
Voor reacties graag schriftelijk reageren t.a.v.
Rolf v.d. Ven, Hezelstraat 22, 6576 JN Ooij,
info@ven-eb.nl

Inval-bezorgers
gezocht voor de
Rozet van 4 augustus
Personeel
in Groesbeek

Gevraagd

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

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Albert Heijn van den Hatert
Wij zijn op zoek naar medewerkers
vanaf 16 jaar
Voor diverse afdelingen
Heb jij interesse?
Solliciteren
www.ahmillingen.personeelstool.nl

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

