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Hoogwater leverde ook mooie plaatjes
Terwijl Limburg, delen van Belgie en Duitsland vreselijk
leden onder de zware buien en het hoge rivierwater, leverde
het hoge water hier in de Waal weinig problemen op. Voor de
zomer was het natuurlijk een extreem hoge waterstand, maar
gevaar was er niet.

Uiterwaarden werden verboden toegang

De uiterwaarden liepen vol, sommige Koniks en Galloways
moesten geëvacueerd worden, de Waalstrandjes (die sinds
kort ‘s nachts verboden gebied zijn) waren weg, de Waalkade
liep onder en mensen konden lekker pootje baden bij het
park aan de Waal.
Foto’s: Henk Baron

Galloways werden naar droog land gebracht

oplage: 25.000

Coronamaatregelen
In een ingelaste persconferentie,
gisteren, maandag 26 juli, maakte
het kabinet nog wat aangepaste corona-maatregelen bekend.
Alle EU-landen groen of geel
Meer testen bij terugkeer uit vakantieland
Het kabinet past de regels voor vakantie binnen Europa aan. Alle landen binnen de EU krijgen een gele of groene
kleurcode, waardoor het makkelijk
wordt erheen te reizen. Daarmee brengt
Nederland zijn reisadviezen in lijn met
de meeste andere EU-lidstaten. Reizigers moeten wel blijven voldoen aan de
coronavoorwaarden die landen stellen.
Bij terugkeer naar Nederland gaan
vanaf 8 augustus juist strengere regels
gelden, om een nieuwe golf besmettingen door vakantiegangers te voorkomen. Alle reizigers van twaalf jaar en
ouder die terugkeren uit een land met
een geel reisadvies, hebben een coronabewijs nodig. Dat kan via een volledige vaccinatie die een geldige QR-code
geeft in de CoronaCheck-app.
Anderen moeten in hun vakantieland
een PCR- of antigeentest laten doen.
Pas als die negatief is, mogen ze
Nederland in. De PCR-test mag maximaal 48 uur oud zijn, een antigeentest
maximaal 24 uur.

Pootje baden bij het “Waal-park”

Lekker kanoën in de uiterwaarden

Molen De Duffelt in Kekerdom
staat weer te pronken
De oplettende passant van de
Kekerdomse molen De Duffelt zal het
opgevallen zijn: de molen is helemaal
opnieuw geschilderd. Door schildersbedrijf “ van Haren schilders” is op
zeer deskundige wijze al het houtwerk
aangepakt en in de originele kleuren
weer hersteld. Door de vrijwilligers is
de romp onder handen genomen en na
een grondige reiniging twee maal
geschilderd met een ademende wit
verf. Ook de oude zwarte band is weer
teruggekeerd.
Na deze schilderbeurt en zeer uitgebreide renovatie van het kruiwerk,
waarmee de molenkap gedraaid kan
worden, is nu binnenkant van de molen
die geschilderd zal worden.
Daarmee is molen als gemeentelijk en Rijksmonument weer in oude luister te
bekijken.
Maar daarmee zijn we er nog niet want
na een lang traject in de vergunningver-

Groesbeekse partijen
worden ‘Kernachtig’

tot in de kern

lening is door de Omgevingsdienst
Regio Nijmegen namens de gemeente
Berg en Dal besloten dat zij een positief besluit hebben genomen over de
aanbouw van een ontmoetingsruimte
en werkplaats in de belt van de molen.
Gezien de status van molen betekend
dit dat een groot aantal partijen hiermee
moeten instemmen. Te denken hierbij
aan de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed ( namens de minister van
OCW) Provincie Gelderland, Gelders
Genootschap
en
commissie
Ruimtelijke Kwaliteit/Subcommissie
Cultuurhistorie gemeente Berg en Dal.
Het plan ligt nu ter inzage en na de
definitieve goedkeuring zal aannemersbedrijf Spann-Eerden uit Millingen aan
de Rijn snel kunnen aanvangen met de
realisatie van de architect Wil Janssen
uit Beuningen ontworpen ontmoetingsruimte werkplaats.
Voor informatie: Info@molendeduffelt.nl
Foto: De laatste hand wordt gelegd aan
het schilderen van de romp.
Foto: Sander Penders.

Kabinet schrapt alle meerdaagse festivals deze zomer
Het kabinet schrapt tot 1 september alle
meerdaagse festivals vanwege de
besmettingsrisico's. Het gaat om festivals als o.a. Lowlands, Down the
Rabbit Hole en Mysteryland. De festivals waren al opgeschort tot medio
augustus, daarna zou het kabinet zich er
opnieuw over uitspreken. Maar de festivalsector liet eerder weten tijdig uitsluitsel te willen over het doorgaan van
de evenementen later de zomer.
Op 13 augustus laat het kabinet weten

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

jaargang 35 nr. 15

IN

DEZE

ROZET:

Zakelijk op 5
Jeugd op 6-7
Cultureel op 8-9
Gemeentepagina op 11-13
Senioren op 14
Welzijn op 15
Natuur op 17
Kerk op 19
Nijmegen op 20
Autopagina op 21
Duits nieuws op 22
Sport op 23
De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 10 agustus
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 6 augustus
Vervolg colofon: zie pagina 3
of eendaagse festivals wél mogen doorgaan.
Jongeren kunnen tweede prik sneller
halen
Jongeren van 12 tot 17 jaar die in de
tweede helft van augustus een afspraak
hebben voor hun tweede prik, kunnen
die afspraak twee weken naar voren
halen. Deze jongeren krijgen een sms
van de GGD, waarna ze kunnen bellen
voor een nieuwe afspraak,
Vanaf begin augustus zijn er voldoende
BioNTech/Pfizer-vaccins beschikbaar
om de jongeren eerder te prikken zodat
ze sneller volledig gevaccineerd zijn,
heeft het ministerie van Volksgezondheid vanochtend bekendgemaakt, Ook
zijn er meer prikmogelijkheden
beschikbaar dan er afspraken staan
gepland. De minimale tijd tussen twee
Pfizervaccinaties bedraagt 21 dagen.
Die volledige bescherming is belangrijk met het oog op het nieuwe schooljaar. In de regio Noord-Nederland gaan
de scholen op 23 augustus weer open.

Groesbeekse Lokale Partijen gaan
op in Kernachtig Groesbeek

Het ‘Wereldtheater van Nütterden’
NÜTTERDEN. Het plaatje Nütterden,
tussen Kranenburg en Kleef, laat zich
van 12 t/m 14 augustus drie dagen lang
van een verrassende kant zien. Een creatief en enthousiast team van kunstenaars en vrijwilligers heeft voor elke
dag een zogenaamde ‘performatieve
wandeling’ uitgestippeld die bezoekers
langs een twaalftal ‘stations’ voert. Op
elk station wordt een typisch aspect van
het plaatsje uitgebeeld. De wijze waarop varieert van modern of traditioneel
tot humoristisch en fantastisch.
Bezoekers kunnen kiezen voor één dag,
maar ook aan alle drie de dagen deelnemen. Kaarten voor deze première (12
euro) p.p. kunnen besteld worden via
www.daswelttheatervonnuetterden.de
of
daswelttheatervonnuetterden
@gmail.com.

kaartje) een gezellig samenzijn op het
plein voor de brandweerkazerne, met
muziek, worst en een drankje.

In aansluiting op het ‘theaterwandeling’, aanvang 17.00 uur, is er vanaf
19.30 uur voor iedereen (ook zonder

Komt dat zien! Het “Wereldtheater
van Nütterden”, van 12 t/m 14 augustus

Kernachtig Groesbeek, dat wordt de
naam van de nieuwe partij, die voortkomt uit VOLG, Sociaal Groesbeek en
Groesbeekse Volkspartij. Na een levendige discussie op de eerste algemene
ledenvergadering van de nieuwe partij
werd uiteindelijk voor deze naam gekozen. Kernachtig Groesbeek (KG) wil
gewicht in de schaal leggen en daarmee
bijdragen aan een krachtiger en minder
versnipperd gemeentebestuur. De naam
past bij het profiel, dat de partij wil uitstralen. Kernachtig, want de leefbaarheid van de verschillende dorpskernen
staat hoog in het vaandel. Kernachtig
zal ook het optreden in het gemeentebestuur zijn: er niet om heen draaien,
maar doelgericht en in goed contact
streven naar de oplossing van problemen van inwoners. De partij is trots op
haar Groesbeekse identiteit – daar liggen immers haar wortels – maar wil
samen met andere partijen gaan voor
het welzijn van de hele gemeente.
Kernachtig Groesbeek is inmiddels
ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel, nadat de notaris de statu-

Bezorging Rozet
Het is vakantie, en dat heeft onze
Bezorgdienst ook gemerkt. Heel veel
bezorgers meldden zich af voor hun
twee-wekelijkse bijbaantje omdat ze
lekker op vakantie gaan. Dat betekent
dat invallers deze Rozet bezorgen.
Mensen die dus niet bekend zijn met je
wijk, of die een extra wijk erbij lopen.
Het kan dus goed zijn dat de Rozet een
dagje later in de bus valt, en misschien
dat iemand een brievenbus overslaat,
omdat ie hem niet zo snel kon vinden.

ten officieel heeft vastgelegd. Tijdens
de ledenvergadering werd ook het
bestuur benoemd, bestaande uit Ruud
v/d Lest (voorzitter), Marcel Kersten
(secretaris), Sjaak Thijssen (penningmeester), Lies van Campen en Henk
van Rensen (bestuursleden). De reeds
gevormde commissies voor het verkiezingsprogramma en voor de p.r.-campagne hielden presentaties over de
manier waarop zij de komende maanden verschillende activiteiten zullen
organiseren. Op korte termijn zal ook
het logo van Kernachtig Groesbeek
bepaald worden. Daarvoor werden al
verschillende ideeën gepresenteerd. Al
met al een nuttige vergadering. Na
afloop kon er nog gezellig nagepraat
worden en konden de leden – die tot
dan toe tot verschillende partijen
behoorden – elkaar beter leren kennen.
Nadere info:
- Ruud van de Lest, r.vdlest@chello.nl
- Marcel Kersten,
serpyluna@gmail.com
- Sjaak Thijssen,
j.g.m.thijssen1954@gmail.com

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02

De Rozet

PAGINA 2

27 juli 2021

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

Kleding Stomerij
depot
reparatie

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

Inname: alleen maandag van 10-15 u. ivm corona
Industrieweg 19, Groesbeek - 06-11199935
Email: kringloopgbk@hotmail.nl
www.kringloop-groesbeek.eu

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl

Vishandel

Jaco & Corrina de Graaf
Spakenburg

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

U heeft (ver)bouwplannen?

Service en onderhoud

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

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

Wij zijn op
vakantie van
24 juli - 15 augustus
Waar staan wij?
Woensdag van 10.30 tot 14.00 uur: Ooij
Woensdag van 14.30 tot 18.30 uur: Beek
(bij Nico de Witt)

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

Bel om te bestellen: 06-22799800

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

GROENEWOUD

Electro installaties

tandprothetiek

Voor een optimaal kunstgebit gaat u naar de tandprotheticus!
Uw kunstgebit is mijn zorg.
Marilyn Donker

Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Rijksstraatweg 171, Beek - Groenewoudseweg 60, Nijmegen

www.024kunstgebit.nl - 024-2022094
Telefonisch bereikbaar op ma / di / woe tussen 9.00 en 13.00

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

ONDERHOUD

VERBOUW AANBOUW

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

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

27 juli 2021

Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

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

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

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

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

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

Wat is er te doen in:
BEEK
-3.8. 14u. inloopmiddag Zonnebloem,
Kulturhus
-5.8. 19u. avondwandeling GLK, start wasvrouwtje
-5.8. 14.30u. KBO fotomiddag, Spijker
UBBERGEN
- weekenden augustus, 13-17u. expo Refter
Jan Rensen
PERSINGEN
- 8.8. 14.30u. Thornsche Molen, Marieke &
Boerenmaasjazz
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-31.7.+1.8. Cathy v.Helvoirt - Lija
Wezenberg
-7+8.8. Ria v.Rossum - Marja v.Klingeren
GROESBEEK
-28.7. 9.45u. Wandelen met aandacht, prot.
kerkje
-30+31.7. Zomerverkoop boeken, cd’s,
films en puzzels, de Slenk

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

Poëziepad
De werkgroep Poëziepad Berg en Dal heeft bij 9 bankjes in Berg en Dal poëzieborden geplaatst. Er waren veel inzendingen voor het poëziepad. Slechts negen
daarvan hebben de bordjes bij de bankjes gehaald.
De andere gedichten zullen we in de loop van dit jaar in De Rozet publiceren, hieronder zijn er weer twee.

uitnodiging
denk je, eindelijk een bankje
na die lange tocht door het bos
ik nood je uit om plaats te
nemen
neem wat thee uit je thermos
of misschien zoek je een plekje
om samen te zoenen met je lief
dan heb je me nu gevonden
ik sta hier voor ieders gerief
of loop je niet meer zo
gemakkelijk
zijn je benen tegenwoordig
snel moe
neem plaats en staar over het
veld
denk over vroeger, vergeet al
het gedoe
of misschien wil je gewoon
even zitten
geen probleem, ik ben er voor
iedereen
neem plaats, maak het je
gemakkelijk
geniet van de natuur om je
heen
Annette* Akkerman

Vanaf deze bank Bank 2
Vanaf deze bank
Kijk ik terug in de tijd
Berg en Dal de jaren vijftig,
Een fijne jeugd
Geluk, liefde, gezelligheid.
Na de mis op Zondagmorgen
Veilig en geborgen
Aan pappa’s hand
Steevast naar deze plek
Waar wij samen genoten
Van het adembenemende
uitzicht
De wolken, het diffuse licht
En de vogels, die vrolijk floten.
Nog heel vaak keer ik terug
naar hier
En zie
Er is niet veel veranderd
Het dorpje in het dal,
De wolken, de vogels, het licht
En
Nog steeds hetzelfde,
adembenemende uitzicht
Mieke Daamen- van Koolwijk
(Gedicht behorende bij BANK 2:
Bovenaan de Holleweg bij uitzicht
Persingen)
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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
Tuinman / Klusjesman
actie! €17,50 p/u; tel. 0623113595
OPRUIMING: Markthandel
diverse bananendozen met
verrassingen, o.a. aardewerk, kristal. En diverse
audiohandel. 024-3773292

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

inleveradressen

3,00

Beek:

3,50

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

4,00

Millingen a/d Rijn:

4,50

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

Gevraagd:

6,00

Marga Huinink
Strijkcentrale

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Millingen en
omstreken

De Rozet
voor al uw familieberichten

B.Hermsenstraat 146
Millingen a.d. Rijn

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

0481- 432054
06 - 24861017

Dankbetuiging
Wij danken iedereen voor het meeleven
na het overlijden van mijn lieve man,
onze lieve vader en trotse opa

Toon Hendriks
Uurwerkreparatie
Gediplomeerd

Arno's
Haarmode

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

Tel. 0481-433407

Zoveel lieve woordjes, zoveel bloemen
en de hartverwarmende erehaag
hebben ons goed gedaan.
Rietje Hendriks-Merkus
kinderen en kleinkinderen

Rob van Alst

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

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

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

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

Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04

www.rossenuitvaartverzorging.nl
Persoonlijke uitvaartzorg, ongeacht waar en of u verzekerd bent.

Gratis SDE aanvraag

ZONNEPANELEN VOOR DE AGRARISCHE SECTOR, RETAIL EN INDUSTRIE

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

WWW.ARIENSSOLAR.NL

Sidone Korse & Eveline de Lange

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

ZAKELIJK
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De toekomst van
De Vijverhof
Om aan te sluiten op de online inspiratiesessies van
december jl. organiseerde KlokGroep, samen met
De Plekkenmakers, een DromenLab.
Advies op maat

Dit om nog beter inzicht te krijgen in hoe omwonenden, huidige en potentiële bewoners van het terrein en
andere belanghebbenden De Vijverhof in de toekomst
zien. De week van 31 mei t/m 5 juni werd benut om
informatie te delen over het concept stedenbouwkundigplan en het vervolgproces. Daarnaast om wensen,
behoeften en ideeën op te halen om het plan te verrijken.
DromenLab 31 mei t/m 5 juni 2021
De (online) bezoekers werden gevraagd om inzicht te
geven in hun standpunten ten aanzien van het plan:
wat vinden zij positief, kansrijk of negatief?
KlokGroep en Inbo lieten zien op welke punten het
plan is aangepast op basis van de opgehaalde informatie uit de eerdere online inspiratiesessies. En mensen
konden meedenken over de voorzieningen, de inrichting van de buitenruimte en de architectuur. Het
DromenLab vond de hele week online plaats via een
enquête en op zaterdag 5 juni op locatie van De
Vijverhof. Hieronder volgen de belangrijkste conclusies.
Belangrijkste conclusies
1. Ontmoeten:
Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten,
zowel bewoners als mensen uit de omgeving en het
dorp. Allerlei vormen zijn denkbaar: horeca, veranda’s
aan de groene vingers, een buurtwinkel, gemeenschappelijke moestuinen, sociale activiteiten, de vijver
of een speeltuin.

Senior in maatwerk

Financieel Fit

Gezelschap

Huishoudelijke
zorgondersteuning

Uw kwaliteit van leven & leefplezier is onze zorg
Heeft u hulpvragen én wilt u graag in uw vertrouwde omgeving
blijven wonen ? Wij kunnen u direct ontzorgen. En dat is prettig!

Bezoekadres
We ontvangen u graag op de
Sint Willibrordstraat 12
6566 DD Millingen aan de Rijn

We zijn bereikbaar via

Uw wensen en hulpvragen staan centraal
Senioren (65-plussers) uit de gemeente Berg en Dal en Nijmegen-Oost kunnen bij
ons terecht voor verschillende soorten zorgondersteuning. Voor advies op maat,
begeleiding, ﬁnancieel ﬁt, gezelschap en huishoudelijke zorgondersteuning.

0481 74 50 91 | info@bureausim.nl

Wat kunt u van ons verwachten ?
Bezoek ook onze website
www.bureausim.nl

Samen met u bespreken wij wat u precies nodig heeft en welke rol wij hierin vanuit
onze deskundigheid kunnen vervullen. Uw wensen en hulpvragen staan hierin centraal.
Welke zorgvraag u ook heeft, wij leveren altijd maatwerk en behartigen uw belangen.

Particulier of persoonsgebonden budget (pgb)
U kunt bij ons terecht, zowel als particulier als op basis van een indicatie via de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz).

‘Toen de eenzaamheid over
mij heen viel, voelde de zorg en
persoonlijke aandacht van SIM als

Vrijblijvende kennismaking
Wilt u dat wij u ontzorgen? Kom met ons kennismaken.
U bent welkom op ons kantoor of we komen bij u thuis.

‘zó sim kan het zijn’

een warme deken.’

2. Duurzaamheid:
De omgeving vindt duurzaamheid belangrijk en wil
weten hoe er wordt omgegaan met dit thema bij het
ontwerp. Bij de inrichting van de buitenruimte, het ontwerp van de woningen en
de oplossingen voor parkeren. Welke keuzes worden er gemaakt en wat dragen die
bij aan biodiversiteit, energieneutraliteit en duurzame ontmoeting in de buurt?
3. Gevarieerd groen:
Behoud en versterking van het huidige groene karakter van de plek. Denk vanuit
het groen in het ontwerp en geef ruimte aan de natuur. Belangrijk is geen eentonig
landschap in de groene vingers te creëren, maar gevarieerde beplanting aan te
brengen die de biodiversiteit verbetert.
4. Architectuur die past bij de omgeving:
Een uitstraling en materiaalkeuze die past bij de natuurlijke omgeving. Niet te wit,
te eentonig en te blokkerig, maar denk bijvoorbeeld aan warme kleuren, veel lichtinval, uitnodigende uitstraling, verbinding met groen en natuurlijke materialen.
5. Parkeren uit het zicht:
Ruimte voor parkeren is belangrijk, maar het liefst uit het zicht. Bijvoorbeeld achter een heg. Als kans voor duurzaamheid benoemen mensen ruimte voor deelauto’s, elektrische auto’s en fiets parkeren.
Hoe nu verder?
Met de uitkomsten van het DromenLab onderbouwt KlokGroep dat er meer dan
voldoende draagvlak is in de omgeving voor de ontwikkeling en dat er voldoende
input is aangeleverd om het stedenbouwkundig plan af te ronden. Dit betekent dat
KlokGroep verder gaat op basis van het huidige ontwerp en de bestemmingsplanprocedure wil gaan opstarten in het vierde kwartaal van 2021.

VVD Berg en Dal
kiest nieuwe lijsttrekker
Op 16 juli is Remco Hammer (34) door
de leden van de VVD Berg en Dal
gekozen tot lijsttrekker voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
Dhr. Hammer is geen onbekende binnen de Berg en Dalse politiek. Hij is al
sinds 2017 carrousellid voor de VVD
en stond in 2018 op de 3e plaats van de
kieslijst. Daarvoor was hij o.a.
bestuurslid binnen diverse VVD-afdelingen en mede-oprichter van de JOVD
(jongeren VVD) in Flevoland.
Hammer neemt hiermee het stokje over
van Mechteld ten Doesschate. Dat Ten
Doesschate zou stoppen was al bekend,
zij gaf immers eerder al aan dat het na
40 jaar publieke zaak, dat het lang
genoeg geweest was en dat het fijn is
dat ze straks niet zoveel raadsstukken
meer hoeft te lezen.
Hammer: ”Het is en blijft eervol om het
vertrouwen van de leden te mogen ontvangen. Voor nu gaan we aan hard aan
de slag om met ons campagneteam een
mooi programma te schrijven voor een
leefbaar Berg en Dal. Er is in ieder
geval genoeg te doen in onze prachtige
gemeente. Als VVD zien we de lokale
economie, met toerisme en recreatie als
belangrijkste pijler evenals het woningtekort dat er heerst in de gemeente. Wij
zullen ons hier hard voor maken met
een eigen liberaal geluid, zoals u van de

Begeleiding

Nederlandse
wijn met impact
GROESBEEK. In september 2017
opende het Nederlands Wijnbouwcentrum haar deuren met als doel om
zoveel mogelijk mensen voor wie
betaald werk niet vanzelfsprekend is
passend werk te bieden of een leerwerktraject. Zij werken onder andere in de wijngaarden waar de druiven worden geteeld voor de biologische wijnen, die worden geproduceerd in een gasloos gebouw waar
alleen stroom uit wind- en zonneenergie wordt gebruikt.
Het Nederlands Wijnbouwcentrum is
een plek waar mensen elkaar ontmoeten met als onderliggend thema wijnbouw. Zo worden er wandelingen georganiseerd, rondleidingen, proeverijen
en kunnen mensen zich een dag wijnboer wanen. Integratie en participatie
van kwetsbare mensen is daar altijd
onderdeel van. Daarom koopt het
Nederlands Wijnbouwcentrum ook
lokaal in bij sociaal ondernemers, want
samen maken we nog meer impact.

Start hondenschool de Berk
ERLECOM. Ik ben Michiel Kok. Per
30 augustus start ik mijn eigen
Hondenschool in Erlecom. Ik ga onder
andere de volgende trainingen aanbieden;
• Puppycursus
• Agility
• Hoopers
• Privétraining
• Mijn hond op dieet
• Leuke workshops
Kom je ook gezellig en doelgericht trainen?
Meld je dan aan via de website
www.hondenschooldeberk.nl of neem
telefonisch contact met mij op (0630013780).

Dijkgraaf van Wijckweg afgesloten
De Dijkgraaf van Wijckweg langs ’t Meertje tussen Persingen en Nijmegen is
afgesloten vanaf woensdag 14 juli t/m vrijdag 3 september in verband met werkzaamheden.
Foto: Henk Baron

Bij de opening was het doel om tenminste 45 mensen voor wie betaald
werk niet vanzelfsprekend is passend
werk of een passend leer-werktraject te
bieden. Die doelstelling is inmiddels
gerealiseerd en met het ontwikkelplan
“werken met trots” wil het Nederlands
Wijnbouwcentrum doorgroeien naar 90
assistent medewerkers in 2024. Voor de
titel van het ontwikkelplan is gekozen
omdat uit onderzoek blijkt dat mensen
vooral heel trots zijn op hun werk bij
het Nederlands Wijnbouwcentrum.

Zomerverkoop boeken, cd’s, films en puzzels

VVD gewend bent.”
Hammer is getrouwd met Maud
Müskens, woonachtig in Groesbeek, en
is in het dagelijks leven unitmanager
bij Kiwa R2B. Een onafhankelijke
inspectie-instelling voor brandbeveiligingssystemen. In zijn vrije tijd helpt
hij zijn schoonfamilie op hun boerderij
(Wijnhoeve de Heikant / Müskens
Asperges) waar hij kan. Daarnaast is hij
maatschappelijk betrokken als clubscheidsrechter bij diverse voetbalclubs
in Groesbeek.

DE HORST. Dorpshuis de Slenk heeft de afgelopen twee jaar enkele duizenden boeken, cd’s,
elpees, films en legpuzzels geschonken gekregen.
Door corona is de verkoop hiervan diverse malen
uitgesteld.
Daarom is er de komende weken een zomerverkoop waarop een gedeelte van de collectie te koop
wordt aangeboden.
We starten de eerste verkoop op vrijdag 30 juli van
19.00 – 21.00 uur en zaterdag 31 juli van 10.3013.00 uur. Het aantal mensen dat tegelijkertijd naar
binnen mag is beperkt. Bezoekers moeten zich van
te voren aanmelden en hebben 20 minuten de tijd
om spullen uit te zoeken. De opbrengst komt
geheel ten goede aan het dorpshuis.
U kunt zich aanmelden bij Resie Meilink (0623166038) of per mail resiemeilink@upcmail.nl
Dorpshuis de Slenk is gevestigd op Reestraat 2 in
de Horst in Groesbeek.

De Rozet
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Exposities in Persingen

Marieke en Boerenmaasjazz
spelen bij de Thornsche Molen
op 8 augustus

Cathy van Helvoirt en Lija Wezenberg
Werken van beeldend kunstenaars
Cathy van Helvoirt en Lija Wezenberg
uit ’s-Hertogenbosch worden zaterdag
31 juli en zondag 1 augustus tentoongesteld in het Kerkje van Persingen.
Cathy werkt voornamelijk met encaustiek (bijenwas) en Lija heeft keramisch
werk. Beide dagen geopend van 11.00
tot 17.00 uur.
Cathy van Helvoirt
Na in het begin van de jaren tachtig
gestart te zijn met het schilderen met
olieverf en aquarel. Vooral haar gevoel
voor spontaniteit en expressiviteit kon
zij hierin tot uitdrukking brengen. Dat
dit niet onopgemerkt is gebleven blijkt
uit het winnen van de "Atelier Award
1994". Zij heeft haar opleiding gevolgd
aan de academie “Der Schone
Kunsten” in Arendonk (België).
Schilderen is voor haar het scheppen
van een beeldtaal die nog niet bestaat.
Al schilderend ontstaan er onverwachte
niet bedachte beelden. “spontane
improvisatie”
Sinds een aantal jaren schilder ze met
bijenwas en pigment, ook wel encaus-

Cathy

Lija
tiek genoemd. Een andere techniek
waar ze de laatste tijd mee werkt is het
schilderen met paraffine op papier.
In haar atelier geef ze workshops
encaustiek en paraffine op papier.
Website: www.cathyvanhelvoirt.nl
Lija Wezenberg
Voordat zij met keramiek begon was
haar passie schilderen. Om haar horizon te verbreden is zij zich daarna gaan
toeleggen op keramisch werk. Het
werk van Lia vind de oorsprong in haar
emoties. Ze gaat niet altijd uit van een
concept, maar al knedend brengt zij
haar gevoel tot uitdrukking waarbij zij
haar fantasie de vrije loop laat gaan.
Alle dagelijkse dingen zijn voor haar
een bron van inspiratie : een oogopslag,
een gebeurtenis, de tekst van een lied,
een vondst, een geur… Dat alles
samen maakt dat er uit haar handen
komt wat hier staat en hangt. Dit is dan
ook goed te zien in haar werk. Zij is er
in geslaagd een beeldtaal te ontwikkelen die heel eigen is. Van haar werk
zegt ze altijd ´het is wat het is”, en de
interpretatie hiervan laat ze graag aan
de toeschouwer over.
Op dit moment volgt zij een opleiding
aan de Gemeentelijke Academie voor
Schone kunsten in Arendonk (B) waarbij haar specialisatie monumentaal
werk is.

Boerenmaasjazz en
zangeres Marieke
van Ruitenbeek treden op zondag 8
augustus buiten bij
de Thornsche Molen
in de Ooijpolder
(Thornsestraat 20,
Persingen) op vanaf
14.30 uur. Het is
uiteraard een coronaproof optreden denk aan afstand
houden - en om van
een zitplaats verzekerd te zijn is het
misschien handig te reserveren (0246792399).
Boerenmaasjazz is een nieuw format
van muziek maken. Begeleid door een
combo-uit-een-blikje
verkennen
Marieke van Ruitenbeek (zang), Thed
Maas (trompet) en Gerard de Boer
(saxofoon) de wereld van de jazz. Van
jazz oude stijl tot aan jazz zoals die
vandaag de dag in de krochten van de
internationale jazzclubs gespeeld
wordt. Maas en De Boer waren daar:
geven de traditie door aan U.

De Beekse zangeres en songwriter
Marieke is het middelpunt van dit trio
die met nummers als Cry me a river, I
don’t know why, Autumn Leaves en
Summertime haar fluwelen stem veelzijdig inzet. Marieke bracht recent het
Nederlandstalige nummer Bloos Maar
uit, dat hoog in de charts staat. Maar
met Maas en De Boer zingt ze jazz.
Zondag 8 augustus, Boerenmaasjazz en
Marieke, Thornsche Molen, 14.30 uur.
U komt toch ook?

Beleef een Romeinse zomer!
Vier je zomer dit jaar in Museumpark Orientalis

Ria van Rossum-Hoenselaar en Marja van Klingeren-Happé
Ria van Rossum-Hoenselaar en Marja
van Klingeren-Happé exposeren op 7
en 8 augustus, van 11.00 tot 17.00 u in
het Kerkje van Persingen.
U bent van harte uitgenodigd!
Ria van Rossum-Hoenselaar maakt
kleurrijke schilderijen met acrylverf op
doek en op papier. Haar inspiratie haalt
ze voornamelijk uit zelfgemaakte foto’s
tijdens haar vele wandelingen, met haar
hondje Sjimmie, door de Ooijpolder. Al
wandelend langs de Waal wordt ook het
water een natuurlijke inspiratiebron.
Ook haar dromen vertaalt ze soms in
een schilderij. Zij schildert bij voorkeur
“huizen in het landschap”. Het zijn heldere, vrolijke beelden, dromerig en
kleurrijk. Ook de spontaan ontstane
fantasielandschappen ademen deze
sfeer.
Ria studeerde Cultuurwetenschappen
aan de Open Universiteit en maakte zo
kennis met o.a. visuele kunsten en vatte
daar de liefde voor schilderijen en
schilderen op. Zij volgde aan Academie

’t Pad, een aantal jaren, de opleiding tot
Holistisch Beeldend Kunstenaar.
Momenteel volgt zij lessen bij de
Nijmeegse kunstenaar Joost van Moll.
Marja van Klingeren-Happé werkt
zowel op papier als op doek en past
gemengde technieken toe. Zij schildert,
tekent, gebruikt monoprints en beelden
uit kranten en tijdschriften. Er is veel te
zien in de diverse lagen die zijn ontstaan; het werk nodigt uit tot rondkijken. Het roept vragen op – soms klopte
er iets niet, wringt er iets. “Ik schep een
wereld. Tevens wordt de kijker gestimuleerd om een eigen verhaal te
maken”.
Marja studeerde in juni 2013 af als
beeldend kunstenaar aan de Nieuwe
Akademie in Utrecht.
www.marjahappe.nl

Tot en met 5 september staat
Museumpark Orientalis geheel in
het teken van een Romeinse zomer.
Er is een zeer gevarieerd programma
samengesteld voor jong en oud en
alle activiteiten vinden plaats in de
buitenlucht.
Voor de kinderen
Iedere woensdagmiddag kunnen kinderen de voorstelling ‘Bomba gaat op
zoek naar de Druïde’ bezoeken. De
druïde is verdwenen, maar wie maakt
er nu de toverdrank? Samen met
Bomba gaan de kinderen op zoek naar
de juiste ingrediënten voor het perfecte
brouwsel.
Eten en drinken
Er zijn diverse activiteiten waarbij de
bezoekers een kijkje in de Romeinse
keuken krijgen. Zo demonstreert
Manon Henzen van Eet!verleden haar
historische bakkunsten, wanneer zij
heerlijke broden bakt in de oude
Romeinse oven. Wie van eten en drin-

ken houdt moet ook zeker op 21 en 22
augustus naar het park komen tijdens
het Romeins foodfestival. De bezoekers genieten dan van verschillende
proeverijtjes van bijzondere Romeinse
gerechten.
Muziek
Ook de muziekliefhebber komt aan zijn
trekken tijdens een Romeinse zomer.
Op 29 augustus geeft Judith Nijland op
het plein van Pontius Pilatus twee jazzconcerten. Deze concerten zijn zeer
uniek, want Judith zingt in het Latijn.
Tijdens het concert neemt ze je mee in
de verhalen van de liedjes over liefde
en verdriet. (Reserveren voor de concerten is verplicht.)
Museumpark Orientalis is op dinsdag
tot en met zondag geopend van 11.0017.00 uur.
Neem een kijkje op de website
(www.museumparkorientalis) voor het
volledige programma en de precieze
data en tijden.

Leuterpraat
Corona, lieve en beste mensen, we
hebben er allemaal mee te maken. Je
ontkomt er niet aan. Al die keren dat ik
op mijn tablet een lptje typte, wilde ik
er niet over hebben, maar ik moet wel.
Neem bijvoorbeeld de QRcode. Met
de senioren in Leuth zijn we een paar
weken geleden weer begonnen met
allerlei aktiviteiten als bingo, koersbal
en fysio-fitness. En daarbij moesten
we dan een QRcode bij ons hebben.
Nou weten we van iedereen, dat ze
dubbel gevaccineerd zijn, dus dat zou
niet moeilijk moeten zijn, denk je dan.
Mis, meer dan de helft is digibeet,
heeft geen slimme telefoon, dus hoe
dan?? Geen probleem: ons bestuur
heeft het dik voor elkaar. Elke senior
die lid is van de vereniging kreeg mondeling (3 tot 5 keer) en schriftelijk
instructies hoe te handelen. Geen probleem dus?! Maar heb ik wel een digidcode? Waar? Hoe? Wat is het?
Kinderen, kleinkinderen (die vooral)
buren of Bert of Jan helpen je wel. En
als je dan door het hele proces heen
bent (Nieuwe DigiD aanvragen of vervangen, wachten op de post, DigiD
activeren, coronacheck-app ergens
downloaden, DigiD invullen en dan
QRcode uitprinten. Eindelijk gelukt!!
Mis, je hebt de verkeerde uit laten
printen: de buitenlandse. Ja maar, dat
hadden ze er niet bij verteld. Dus weer
met bus en trein naar je kind in Utrecht
….. Veel senioren wilden al stoppen
met koersen, fit worden of bingo. En
als je dan eindelijk een goede QRcode
hebt, in plastic ingepakt, loop je trots
naar de activiteit. En weer voel je je
belazerd …… pas na 14 augustus heb
je de QRcode misschien weer nodig,
als je tenminste je vaccinatieboekje
kunt vinden. Dus weer terug naar huis
om een mondkapje te zoeken, plastic
handschoenen voor het koersen en op
anderhalve meter koffie drinken.
Hebben we als senioren daar alleen
maar last van of geldt dat ook voor
60minners, dat je tureluurs wordt van
dat zwabberbeleid? Niet voor niks dat
mensen burgerlijk ongehoorzaam worden.
Maar goed, ik zou het niet over corona
hebben. Wat leuk, hè, dat we weer
ouderwets een concert van DES meemaakten. Sommige dorpsgenoten hadden Fie en ik anderhalf jaar niet gezien
of gesproken. Het leek net of ons
sociale dorpsleven anderhalf jaar stilgestaan heeft. Hopelijk kan de kermis
straks wel doorgaan zodat we ook
weer eens met zijn allen kunnen feesten. Maar eerst vakantie. We kunnen
weer. Fie en ik gaan al jaren niet meer
naar het buitenland op vakantie. We
wilden wel, een busreis naar Parijs met
als hoogtepunt de intocht van de Tour
de France. Maar helaas: er waren te
weinig deelnemers en dus ging de reis
niet door. En we vonden het nog geeneens erg. Want in ons eigen bed en in
de buurt voelen we ons toch het meeste thuis. We gingen trouwens toch al
niet in de hoogtijdagen naar het buitenland. Dus zolang er corona maatregelen zijn, blijven we maar lekker
rondjes lopen van en naar Leuth; we
reizen met onze Dalvrij-pas met de bus
naar Nijmegen, Malden, Arnhem en
nog meer. Zo komen we de vakantietijd wel door. En als iedereen dan weer
aan het werk of naar school is, komen
wij weer aan de beurt. Voorlopig zal
het wel Nederland blijven, waar we
ons vermaken als toerist. We moeten
nog een paar honderd kilometer
Pieterpadden, we willen nog naar
Amsterdam naar de slavententoonstelling in het Rijks, naar Giethoorn bootje varen, naar ……. Plannen genoeg.
Een gezonde vakantie wens ik jullie
allen toe, beste en lieve mensen, blijf
attent op virusoverdracht situaties.
Ook al ben je gevaccineerd, je kunt het
virus nog steeds overdragen zonder
echt ziek te zijn.
Leutige groeten van Jan Wandelaar.

Expositie ‘Zespoot en zeekraal’ in Een zomeravond rondom Fort Pannerden: muziek,
kunst, natuur en fortverhalen
KunstLokaalMook, augustus 2021
Kom genieten van een prachtige avond op donderdag 29 juli

Struintochten en vondsten. Insecten.
Schelpen, stenen en fossielen. En bijzondere sferen. Dat is in het kort waar
de expositie van Kerstin Menge over
gaat. Dat zijn de onderwerpen die haar
aanzetten tot het maken van de getoonde sieraden, tekeningen en schilderijen.
De sieraden zijn uit de beginperiode
van haar carrière als kunstenaar rond
2007, de schilderijen en tekeningen
zijn nieuw.

Hoewel Kerstin de laatste tijd vooral
gefocust is op het kleine en haar wandelingen tegenwoordig in het teken
staan van insecten, verliest ze nooit het

grotere geheel uit het oog: weidse landschappen, maar ook schaduwen, hoe
het licht valt op een voorwerp, dier of
bomenrij of hoe bijvoorbeeld een
strookje blauwe lucht door een wolkenpartij heen breekt. Het geheim is goed
kijken, met als beloning de ultieme verrukking.
Kom kijken naar de expositie ‘Zespoot
en zeekraal’: elke zondag in augustus
2021 van 11.00 uur tot 16.00 uur in
KunstLokaalMook, de expositieruimte
van Stichting Jacques van Mourik,
Rijksweg 86 in Mook. Kerstin is op alle
zondagen aanwezig.

Op donderdag 29 juli is Fort
Pannerden geopend van 11.00- 21.00
uur.
We bieden u alle fort activiteiten die u
vindt op onze website: www.fortpannerden.eu.
Ook de prachtige tentoonstelling met
fotokunst en bronzenbeelden van
Ineke van Middelkoop en Rita
Oostendorp is te bezoeken.
Muziek:
Als extra wordt er vanaf 19.00 uur
muziek gemaakt: bij mooi weer op het
terras, bij slecht weer in het fort.

Sfeervol is het altijd!
Wie treden op? Trio WMJ uit Huissen.
Velen uit onze regio kennen hen al van
optredens bij de Buitenpoort, de
Huissense dagen of bijvoorbeeld het 3
oeverfestival.
De muziek kan het best omschreven
worden als softpop uit de sixties en
seventies.
Wie is WMJ:
Het trio bestaat uit Wiel Lentjes, Jos
Paumen en Marijke Kuipers: twee
geroutineerde gitaristen worden ritmisch ondersteund door Marijke

Kuipers. Het trio zingt samen, een
mooie mix van drie stemmen! Wiel en
Jos hebben hun sporen verdiend bij de
band Flashback. Zij hebben regelmatig
opgetreden in diverse locaties in de
Gelderse Poort. Wie kent ze niet?!
Wij weten zeker dat het een heerlijk
avondje wordt! Buiten of binnen!
Voor vragen of meer informatie:
www.fortpannerden.eu/evenementen
of info@ fortpannerden.nl
Groet en tot de 29ste, crew fort
Pannerden
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“The Colorfield Performance”
van kunstenaar Dirk Hakze
Voor de 4e keer vindt dit grote
Land-Art-project plaats, nu in Elst,
in: “de Park ”- Lingezegen van 15
apr – 30 sept.2021.
ElsA Jansen is één van de 500 kunstenaars die in een groepje, ieder in één
dag een schilderij maken, van 1.22 x
1.22 cm, dat aldaar blijft staan in de
buitenlucht op palen, 2m van elkaar af.
Samen vormen die een kleurrijk veld
in de vorm van een afgeknotte ellips, te
bewonderen vanaf een uitkijkpost.

ElsA neemt deel aan dit project, dat
haar meteen aansprak, omdat we tenslotte allen één zijn…, met 3 schilderijen.
De toegang is vrij. Geweldig voor een
dagje uit , ook leuk voor kinderen!
Vanaf eind aug zijn alle schilderijen
geschilderd en de hele maand sept kan
men van het totáál, als “Land-Art”
genieten! U bent van harte welkom…
Info: www.thecolorfieldperformance.nl
en www.elsaja.kunstinzicht.nl

27 juli 2021

13.00 u tot 17.00u een expositie in de
prachtige Kapel Notre Dame Des
Arts.
Deze is gelegen aan de Rijksstraatweg
37-80, 6574 AC, te Ubbergen, voormalig Frans Pensionaat, nu de Refter.
Met deze derde expositie maakt de
kunstenaar de driehoek tussen de
Kleine Bartholomeus kerk, eerste
expositie, en het Kerkje van Persingen,
tweede expositie, compleet. Als vast
onderwerp schildert hij bloemen in een
vaas .Half Abstract. En daarmee verrast
hij ieder die het wil mee beleven .
Daarom nodigt hij u van Harte uit om
ook in deze mooie Ambiance even te
komen genieten van de Schilderijen en
Tekeningen die hij speciaal voor deze
Expositie heeft gemaakt.
Met een lieve groet en tot dan, van de
kunstenaar, Jan Rensen.

'Outside Artoll'
Nederlands-Duits kunstproject in Bedburg-Hau
In augustus en september is er rondom
het kunstcentrum Artoll een bijzonder
kunstproject. 20 kunstenaars plaatsen
een groot werk op het buitenterrein van
de Rheinische Kliniken. Een prachtig
oud bebost gebied waar nog vele 19e
eeuwse gebouwen in Jugendstill te zien
zijn.
Ooit was het een bloeiende gemeenschap met een eigen kerk, een ziekenhuis, een fabriek en grote moestuinen.
Nu heeft 'Artoll' al 25 jaar een van de
karakteristieke gebouwen in gebruik en
is het uitgegroeid tot een kunstcentrum
(Kunstlabor) waar ieder jaar internationale tentoonstellingen georganiseerd
worden.
De aankomende maanden is er een
grote variëteit aan kunstwerken te zien
aan de gevel en op het terrein van het
gebouw. Zelfs het veld van de voormalige midgetgolfbanen blijkt een prachtige buitenlocatie te zijn voor kunst.
Op 1 augustus 15.00 u is de opening. U
bent van harte welkom! Daarna is de

tentoonstelling, alle dagen, vrij toegankelijk te zien tot eind september. Het is
een aanrader om deze tentoonstelling te
bezoeken in combinatie met een fijne
wandeling of fietstocht.
Artoll is te bereiken via Kleve; navigatie instellen op Zur Mulde 10, Bedburg
-Hau.
Deelnemende kunstenaars:
Riette van Dijk/ Ger Driessen/ Regina
Friedrich-Körner/ Ingrid Geerdink/
Johan Geerligs/ Andreas Hetfeld/
Georg Janthur/ Dirk Knickhof/ Anke
Land/ Anja Middelkoop/ Matthijs
Muller/ Sigrid Neuwinger/ Pier
Pennings/ Kees van Raaij/ Ulrike
Scholder/ Anja Maria Strauss/ Dini
Thomsen +/ Martje Verhoeven/ Elaine
Vis/ Katja Wickert.
Meer info op: www.artoll.de
ArToll Kunstlabor
Zur Mulde 10, Bedburg Hau

Anja Middelkoop plaatst haar kunstwerk ‘En de kraaien zingen’. Het werk is een
eerbetoon aan kunstenaar Dini Thomsen. Zij overleed 28 mei jl. Thomsen was één
van de grondleggers van Artoll en initiatiefnemer van het project Outside Artoll.

De Rozet

Concerten bij ‘Nieuw Begin’
De klusspecialist
Eric Creemers

Zondag 1 augustus:
JD & Friends
Het sextet uit Kleve &
Kranenburg
speelt
Unplugged, live zonder
vervorming, muziek
van Bruce Springsteen,
David Bowie, Rolling
Stones, Beatles, Neil
Young e.v.a. - puur,
onvervalst en echt.
Heldere tonen en met
veel plezier. Zo zijn
ook de concerten: om
te entertainen.

Telefoon: 024 - 6844281

ANNEKE
door Rein van Vorstenbos

JD & Friends

Zondag 8 augustus: Hold your
Horses
Hold your Horses speelt een aanstekelijke mix van bluesrock, rock n roll en
gitaarrock.
In 2018 werd deze band in Nijmegen

opgericht met een tot op de dag van
vandaag onveranderde bezetting. Te
weten Bart ten Hove op basgitaar, Paul
Brans op gitaar, Boy Honigh op drums
en Erik van der Horst op gitaar en
tevens leadzanger.

Hold your Horses

Algemeen: Aanvang
Concerten:
15.00u
Entree: € 10,Reserveren ovv naam,
volledig adres en telefoonnummer van alle
personen voor wie u
wilt reserveren via sambom@hotmail.de of via
https://www.nieuwbegin.de
‘Nieuw Begin‘
Zum Querdamm 67a
47559
KranenburgZyfflich
sambom@hotmail.de

Expositie Jan Rensen
De in Beek-Ubbergen geboren kunstenaar Jan Rensen heeft ieder weekend
van de maand augustus 2021 van af
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In memoriam

Jan van Haaren (1963-2021)
Op zijn tiende jaar werd Jan lid van de
schutterij en al snel ging hij naast het
trommelen bij het jeugdschieten. Om
de 14 dagen op de zondag ochtend was
hij van de partij om zijn kaartjes te
schieten. Het begon al snel te kriebelen
om bij het jeugdbestuur aan te sluiten
en dat is ook zo gegaan. Om samen met
de grote mannen dingen te organiseren
voor de jeugd, zoals kerstbingo, kerstschieten en schiet toernooien in de
gemeente Beek Ubbergen. Op zijn18e
is Jan bij het grote bestuur gegaan, en
dit is tot heden zo gebleven. In totaal
heeft Jan 48 jaar als bestuurslid zijn
stem laten horen.
In zijn beginperiode was het even wennen tussen de mannen die al een tijdje
mee liepen, maar hier vond hij al snel
zijn draai en nam al snel de taak van
secretaris op zich, ook dat ging hem
goed af. Jan was een snelle leerling en
leerde alles van het zittende bestuur.
Later zijn er veel wisselingen in het
bestuur geweest maar Jan bleef op zijn
plek zitten, en zo heeft hij 40 jaar volgemaakt. Na enige tijd heeft hij het
penningmeester schap op zich genomenen ook heeft hij de functie van voorzitter op zich genomen. Maar dit heeft
niet zo lang geduurd want Jan was
meer van het regelen, dus secretaris
paste beter bij hem. De voorzittershamer heeft hij toen overgedragen aan
zijn broer Toon. Hoe langer Jan in het
bestuur zat hoe beter hij de weg overal
naar toe wist, hij organiseerde vele evenementen, van kerstbingo, de jaarlijkse
kermis, tot kring en federatie dagen.
Hoe groter hoe mooier, Jan ging er
altijd voor de volle 100% voor.
Ongelooflijk hoe snel hij altijd op de
hoogte was van het lief en leed binnen
EMM. Naast zijn bestuurstaken en vergaderingen was hij ook vaak buiten de
vereniging aanwezig op kring en federatie vergaderingen, en ook daar liet hij
van zich horen, en gaf hij zijn eerlijke
mening. Jan was niet van links of
rechts, maar gewoon recht door zee.
Dit werd hem niet altijd in dank afgenomen, maar altijd kwamen ze er
samen uit. Ook was Jan een fanatieke
meedenker over het nieuwe kultuurhuus in Kekerdom. Hij heeft er vele
uren in gestoken door te vergaderen
met de gemeente. Met als resultaat een
geweldig kultuurhuus wat door de
gehele gemeenschap gebruikt kan worden.
Buiten alle bestuurstaken was Jan ook
een fanatiek slagwerker. Hier is hij ook
op zijn 10e mee begonnen. Door het
vele oefenen en repeteren, mocht Jan al
snel naar het grote korps. In de 49 jaar

als slagwerker hebben we grote successen gekend maar ook tegenslagen. Vele
eerste prijzen zijn er behaald en deelname aan topconcoursen met verschillende resultaten, maar de mooiste herinneringen zijn toch wel, dat we 2 keer
algemeen kampioen werden van
Nederland. Welk resultaat we ook
behaalde, toch werd er altijd een feestje gebouwd, met Jan voor op. Ook deed
Jan zijn best om de jeugd bij de slagwerkgroep te krijgen, door middagen
op school te organiseren om kinderen
te motiveren om te gaan trommelen. Zo
zijn Ivo en zijn zoon Bas toegetreden
tot de slagwerkgroep. Vele instrumenten heeft hij gespeeld van scherpe trom
tot overslag.
Jan heeft veel vrijwilligers werk verricht in de jaren bij onze vereniging.
Dit werd door een ieder zeer gewaardeerd, daarom heeft hij hiervoor tijdens
het vijftig jarig jubileum een onderscheiding van de federatie ontvangen,
Als kroon op al zijn werk heeft Jan op
15 februari 2019 een koninklijke
onderscheiding in de orde van Oranje
Nassau ontvangen als dank voor al het
werk wat hij verzet heeft
Ook is Jan 2 maal Koning van de schutterij geweest, in het jaar 92/93 was je
samen met Marjolein koningspaar en
nogmaals in het jaar 2007/2008 schoot
je de vogel eraf samen met Yvonne.
Wij zullen Jan missen als mens, schuttersvriend en lid van onze schutterij
Eendracht Maakt Macht. Met Jan in
onze gedachten zetten wij het werk
voort binnen onze vereniging.
Namens Bestuur en leden EMM
Kekerdom
Voorzitter Toon van Haaren

Om het scheef aflopen van de hakken
tegen te gaan, droeg Roy cowboylaarzen met ijzertjes. Dit had als bijkomend voordeel dat Anneke hem altijd
hoorde aankomen in het trappenhuis.
Terwijl ze de voordeur alvast opendeed, hadden haar onderzoekende vingers een jeukerig puistje op haar
bovenbeen ontdekt. Was het een teek?
Bleek niet het geval. Muggenbult.
“Nou schat, je zult het wel warm hebben gehad. Ik hoorde zonet op de radio
dat het vandaag 34 graden was. Was
mij te warm buiten met m’n dikke
buik, heb mijn tijd dan ook maar binnenshuis doorgebracht en alvast wat
serviesgoed ingepakt voor de verhuizing. Zeg ‘ns, wat wil je drinken? En
kom alsjeblieft snel verder, anders
krijg ik muggen binnen.”
“Doe maar een cola.” bromde Roy, terwijl ie zichzelf in de spiegel bij de kapstok aankeek. Hij zweette. “Wat een
klotedag. Eerst drie kwartier rijden,
vervolgens stonden we een half uur in
de file en komen we eindelijk aan in
Alphen aan de Rijn, blijkt de lift stuk.
Konden we helemaal naar de tiende
verdieping lopen met al onze spullen.
Geen doen met die hitte. Maar dat was
nog niet alles. Ik was vandaag ingedeeld bij Pierre, die ken je wel, die
lange. En die rookt als een schoorsteen. Elk half uur ging zijn hand naar
zijn broekzak en dan was het weer:
“Effe shagje draaien. Ach, Roy, doe jij
dat even, ik heb natte poten. En zo
ging het de hele dag door, tja, ik zat nu
eenmaal vast aan die gast. Dus ik heb
de hele dag in de zon gestaan en in de
walm van de zware van de weduwe, ik
stink een uur in de wind. Sorry An,
maar ik ga eerst onder de douche en
trek even wat anders aan. Maar doe me
eerst een blikje cola, wil je. Wat heb ik
een dorst!” Anneke dook in de koelkast: “Hier, pak aan.” Gulzig dronk
Roy het rode blikje leeg. Op weg naar
de douche begon ie zijn shirt al uit te
trekken. Anneke keek hem tersluiks
na, haar ogen gleden over zijn natte
rug. Hij ruikt inderdaad naar tabak en
zweet, ging het door haar heen. “Roy,
doe me een lol en trek geen uur uit
voor die douche, wil je?” riep ze hem
nog na. “Want ik heb het eten bijna
klaar.” “Komt goed.” antwoordde Roy
berustend. Buiten was de zon aan het
dalen, haar kracht was verminderd,
ofschoon het nog steeds drukkend
warm was. “Zullen we op het balkon
eten?” vroeg Anneke. “Mij te warm.”
antwoordde Roy, slofte naar de huiskamer en nam plaats aan de grote tafel.
“Weet je wat ik vandaag hoorde van
Pierre?” ging ie verder. “Moet je
horen, die kende een vent bij hem in de
buurt die vreselijk stotterde. Alles
kwam eruit met horten en stoten, geen
zin kon de man zeggen zonder te haperen. Paar weken geleden kreeg die vent
corona en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En wat denk je? Hij
was binnen twee dagen van het stotteren af! Dankzij de corona!” Anneke
keek hem vragend aan. “En druk dat
het was op zijn begrafenis! De hele
straat was uitgelopen, over de 100
man!” Terwijl Roy als een stout kind
Annekes reactie afwachtte, schudde
die haar hoofd en zweeg. “Ik vond ‘m
anders wel leuk.” grinnikte hij, zijn
blik afwendend. “Nou ja, over humor
valt niet te twisten. Zeg, vertel, wat
eten we vandaag? Paella? Toe maar.
Olé, olé!” probeerde hij nog. “Sorry
Roy, ik vind dit echt op het randje,
over de dood maak je geen grappen.”
zei Anneke. Ik moet wat zeggen, dacht
Roy met een bedrukt gezicht. “Het
spijt me.” zei hij schuldbewust.
Anneke schepte intussen beide borden
vol. De discussie stagneerde en tot een
echt gesprek kwam het niet meer, de
zegen rustte er niet meer op. Gelukkig
bood de TV uitkomst. Tijdens ‘Help,
mijn man is klusser’ en ‘De rijdende
rechter’ kwamen ze niet meer bij van
het lachen!

De Rozet
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Groep 8-ers verlaten basisschool
De Biezenkamp in Beek
Afscheidsmusical
Maandagavond 12 juli was de afscheidsmusical, genaamd
Sabotage op het spoor! van groep 8A van basisschool de
Biezenkamp in Beek. De musical werd gehouden in de sportzaal van het Kulturhus en was alleen toegankelijk voor de
ouders, broertjes en zusjes van de leerlingen. Voor diegenen
die er niet bij konden zijn is de gehele musical opgenomen
door Marcel Vink.
Sabotage op het spoor! is een feelgoodmusical boordevol
humor, grappige en stoere personages, spannende scènes en
liedjes met pure hitpotentie.
Dinsdag 13 juli was het de beurt aan groep 8B om hun musical op te voeren in het Kulturhus te Beek. En dat deden ze
met verve. Het enthousiasme spatte er bij deze groep van af
en de hele musical liep gesmeerd. Na afloop van de musical
werden de leerlingen, die allemaal voor het laatst op school
zijn, toegesproken door hun leerkracht en door de directrice
van de school, Jolanda Kleinjan. Alle leerlingen kregen drie
bloemen waarvan ze twee af mochten geven aan degene die
hen erg dierbaar waren en een bloem was voor de leerling
zelf. Menig leerling pinkte een traantje weg bij de gedachte
dat ze nu voor het laatst op deze school waren.

Opweg in Ooij
Zoals zoveel scholen hield groep 8 van
basisschool Opweg in Ooij woensdagavond 14 juli ook een afscheidsmusical. Dit deden ze in Dorpshuis de
Sprong te Ooij. Net als in Beek, waar
twee voorstellingen waren omdat daar
twee groepen op de Biezenkamp zijn,
hadden ze gekozen voor dezelfde musical: Sabotage op het Spoor!. En alle
drie werden verschillend uitgevoerd.
Ook deze uitvoering was een genot om
naar te kijken. Vol enthousiasme speelden de leerlingen alsof ze allround

acteurs waren. Bij de voorstelling
mochten alleen de ouders van de kinderen aanwezig zijn, die allemaal coronaproof in de zaal zaten.
Na de lovende woorden van zowel juf
Floor Janssen, die de regie had en de
directrice van de school, Monique
Vromen, en nog een extra applaus van
de ouders, vertrok het hele gezelschap
weer naar de school waar op bijzondere manier afscheid van de leerlingen
genomen werd.
Foto: Henk Baron

Afscheidsmusical de Biezenkamp groep 8B

Uitzwaaidag
Woensdag 14 juli om 12.00 uur was het voor de leerlingen
van de groepen 8 van basisschool de Biezenkamp in Beek
een bijzonder moment. Ze waren namelijk voor het laatst op

Afscheidsmusical de Biezenkamp groep 8A
school en speciaal voor hen was de “uitzwaaidag” georganiseerd. Onder het toeziend oog van veel familieleden werden
de leerlingen door alle andere leerlingen van de school uitgezwaaid. Daarvoor moesten ze onder de “bogen” van de
leerlingen door en dat viel niet altijd mee. Want ook de leerlingen van de onderbouw deden daar aan mee en die zijn nog
niet zo groot. De meeste leerlingen waren voorzien van hun
mobiele telefoon en maakten daar zelf een filmpje van.
Nadat iedereen gepasseerd was, kregen alle leerlingen een
ijsje van M’ijsjes. De groepen 8A en 8B hadden, elk op een
andere plaats, ’s avonds nog een afscheidsfeestje.
Foto’s: Henk Baron

‘t Bijenveld in Leuth
16 juli was voor de leerlingen van groep 8 van basisschool ’t
Bijenveld in Leuth de laatste dag. Voor hen was een speciaal
programma opgezet . Nadat ze in de klas verzameld hadden
werd hen uitgelegd hoe ze het spel “Zoek de juffer” moesten
gaan spelen, waarna ze naar de Rollebol vertrokken. Daar
werd gegeten en gedronken, werden T-shirts beschreven en
werden de fietsen versierd.
Na de spelletjes op de Rollebol gingen ze gezamenlijk weer
naar de school waarna de leerlingen “uitvlogen” via een glijbaan. Elk jaar wordt het op een andere manier gedaan. Zo
werden ze al een keer vanaf boven uit de school naar beneden “getokkeld” en spoot de brandweer ze al een keer weg.
Maar deze keer was gekozen voor de glijbaan. Nadat ze allemaal “uitgevlogen” waren, werden ze nog toegesproken en
zongen ze gezamenlijk, onder het toeziend ook van de leerlingen van de lagere groepen hun afscheidslied.
Door een van de ouders, Ivo Hermsen, werd nog een cadeau
aangeboden namens de ouders van de leerlingen van groep 8.
Dit cadeau bestond uit verschillende vogelhuisje en insectenhuisjes voor de tuin van de school. Voor alle aanwezigen

Vrijdag 16 juli was het
ook
op
de
St.
Martinusschool de laatste schooldag voor dat
de grote vakantie begint.
Traditiegetrouw worden
om 12.00 uur met de
hele school de leerlingen van groep 8 A en B
uitgezwaaid. Zij verlaten dan voor de allerlaatste keer de school.
Ook dit keer was het
weer een heel spektakel,
buiten stond een grote
buikschuiver -waterglijFoto: Bert Roodbeen. Meer op www.inhetlaag.nl
baan opgesteld waarmee
de 45 leerlingen plus
één leerkracht het schooljaar afsloten, ve de meester Tom, die had toch maar
om in het nieuwe schooljaar te begin- besloten op de St. Martinusschool te
nen in het voortgezet onderwijs, behal- blijven.

Sint Laurentius in Kekerdom
was er nog een ijsje. Daarna vertrokken de leerlingen op hun
versierde fiets voor een tochtje door het dorp, uitgezwaaid
door ouders, opa’s en oma’s.
Foto: Henk Baron

Op de Heuvel in Groesbeek
Heerlijke dagen op Sportpark Noord
Op woensdag 17 juli werd het omstreeks 15.00 uur een drukte van belang
op Sportpark Noord. Eerst kwamen
vier onderwijzers van basisschool Op
de Heuvel “kwartier maken” waarna
enige tijd later de lagere school
afzwaaiers hun opwachting maakten.
De ouders van deze schoolverlaters
hadden, samen met de school, met
Germania en de Stichting Sportpark
Noord geregeld dat ze een nachtje
mochten overnachten op het sportpark.
Aanvankelijk zou dat plaatsvinden in
legertenten maar vanwege het aange-

Sint Martinus in Millingen

kondigde noodweer werd dit plan
gewijzigd en werden de kleedkamers in
plaats daarvan als slaapplaats ingericht.
Daar werd dan ook fanatiek mee
begonnen totdat iedereen een voor hem
of haar geschikte plaats had gevonden.
Het programma daarna had een sportief
karakter tot ongeveer 20.30 uur waarna
vanuit “Op de Heuvel” een spooktocht
werd gehouden. Daarbij moest door
een viertal groepen zeven posten worden ontdekt waar men attributen kon
verzamelen om “de vloek van het bos”
te kunnen verbreken. Enkele van die
attributen waren onder andere een
amulet, een stuk perkament en
diverse kristallen steentjes. De
tocht was pas na middernacht
afgelopen waarna een “rustige”
nacht volgde in de kleedkamers
op Sportpark Noord. Om 08.30
uur was het echter opstaan
geblazen want onder de luifel
voor het clubhuis stond een
geweldig ontbijt klaar.
Daarna werden de kinderen
verrast door de Jeu de
Boulesclub van Germania die
de kinderen de gelegenheid gaf
om kennis te maken met deze
sport. Aan het fanatisme van de
kinderen viel af te meten dat
deze sport niet alleen geschikt
is voor mensen op leeftijd want
er werd met veel enthousiasme
gespeeld. Uiteraard mocht er
ook gebruik gemaakt worden
van de velden van het

Sportpark wat dan ook in ruime mate
werd gedaan. Tegen 13.00 uur in de
middag eindigde deze voor de schoolverlaters geweldige tweedaagse en
konden ze hun enthousiaste verhalen
aan hun uders vertellen.
De ouders van de kinderen en basisschool “Op de Heuvel” wil graag langs
deze weg het bestuur van Germania en
het bestuur van de Stichting Sportpark
Noord bedanken voor de enorme steun
die wij hebben mogen ontvangen om
deze dagen voor de kinderen onvergetelijk te maken.

die vanaf hun eigen tafeltje op coronaproofafstand zichtbaar genoten. Dankzij een goedverzorgde livestream van
omroep BD1 konden
andere familieleden en
vrienden thuis meegenieten van de prachtige
musical. Na afloop sprak
de trotse juf Anouschka
de kinderen toe en kreeg
iedereen een glaasje
alcoholvrije champagne.
Foto: Sint Laurentiussschool Want op zo’n mooie
prestatie mag geproost
Op dinsdag 13 juli was er een spannen- worden!
de gebeurtenis op basisschool Sint
Laurentius in Kekerdom: een diamant- Ook in Kekerdom vlogen de leerlingen
roof! Gelukkig was het geen échte dia- van groep 8 uit. Ze gaan allemaal naar
mantroof, het gebeurde in de afscheids- het voortgezet onderwijs. Voor de
musical die werd opgevoerd door de meesten wordt het een eind fietsen.
leerlingen van groep 7-8. De musical Allemaal veel succes!
gaat over een bijzondere geluksdiamant die de familie
Weiland vindt en
die groot nieuws
wordt. Ook inbrekersbende
“De
Brede
Jongens”
vindt de diamant
heel interessant! De
leerlingen voerden
de musical twee
keer op, in de hal
van het Kekerdomse
Kultürhüs. Eén keer
overdag voor de
andere leerlingen en
leerkrachten van de
school. ’s Avonds
mochten ze nog een
keer het podium op
voor de ouders,
broers en zussen,
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ “Van vrijwilligerswerk word je rijker,
krijg je energie, geef je wat terug”
2021 is het Nationaal Jaar
Vrijwillige Inzet. Een jaar waarin
het belang van vrijwilligerswerk
centraal staat. Dit jaar laten we
vrijwilligers uit onze gemeente
aan het woord. Lees wat hen
beweegt om iets voor een ander
te doen. Dit keer het verhaal van
Hanny Wilmsen uit Ooij.
“Eerder was ik al betrokken bij een
vrijwilligersproject via Forte Welzijn.
Nu kwam deze moestuin op mijn
pad. De buren stelden een stuk
grond beschikbaar, de gemeente
zorgde dat het opgeschoond werd
en samen verbouwen we nu met
een klein groepje onze eigen
groenten.”
Samenwerken
Aan het woord is Hanny Wilmsen.
Zij is een van de vrijwilligers bij de
moestuin in Ooij. Een plek waar
oude en nieuwe Nederlanders
samenwerken en elkaar zo beter
leren kennen. “We werkte eerst
samen met een gezin uit Georgië
en nu met gezinnen uit Syrië en
Eritrea. Hoe leuk is het om deze
nieuwe Nederlanders een beetje
wegwijs te maken in onze
Hollandse cultuur. En zelf vind ik
het heel leerzaam te horen hoe zij
leefden in hun geboortelanden.”

Meer dan tuinieren
“Er wordt met plezier in de tuin
gewerkt. Om daarna met een kopje
koffie of thee bij te praten over hun
en onze kinderen, de scholen en
over praktische zaken als winkelen
bijvoorbeeld. Let wel, er is een
wederzijdse belangstelling. We
gaan als vrienden met elkaar om.
Daarbij vinden we het gewoon hartstikke leuk ook. Niet vergeten: alle
vrijwilligers eten gratis de groenten
uit onze tuin, vanzelfsprekend.”
Plezier
“Tot slot: van vrijwilligerswerk word
je rijker, krijg je energie, geef je wat
terug. Investeer je twee uurtjes per
week, dan krijg je dat dubbel terug
in plezier… Vrijwilligers die ons
praktisch kunnen helpen met het
maken van een hekje, of een bankje, zijn zeer welkom. Mail naar hannywilmsen@hotmail.com.”

■ Milan Geutjes krijgt eerste kinderlintje van de gemeente
Berg en Dal
Burgemeester Mark Slinkman
van de gemeente Berg en Dal
reikte op dinsdag 13 juli 2021 een
kinderlintje uit aan de 6-jarige
Milan Geutjes uit Beek. Dit deed
hij
in
de
Carolusschool.
Daardoor konden de klasgenootjes van Milan er ook bij zijn.
Milan kreeg de onderscheiding
omdat hij zich inzet voor
Stichting Kanjerwens Nederland.
Met het geld dat Milan heeft ingezameld kan de stichting veel
wensen vervullen van ernstig
zieke kinderen of kinderen met
een chronische aandoening.
Kanjerwens Nederland
Milan heeft zelf een keer een kanjerdag gehad en daardoor zijn zijn
ouders betrokken geraakt bij
Kanjerwens Nederland. Milan heeft
door dat er kinderen in Nederland
zijn die nog veel zieker zijn dan hij.

Hij wil graag dat deze kinderen ook
een mooie dag hebben, waarop
hun wens in vervulling gaat en ze
het ziek zijn even vergeten.
Kanjerwens Nederland organiseert
individuele wensvervullingen voor
ernstig zieke kinderen of kinderen
met een chronische aandoening.
Elk ziek kind heeft maar één wens
en dat is beter worden. Genezen
kan Kanjerwens niet, maar zij kunnen er wel voor zorgen dat de kinderen een dag krijgen om nooit
meer te vergeten.
De acties van Milan
Milan is sinds 17 december 2018
jeugdambassadeur
van
Kanjerwens Nederland. Na zijn
kanjerdag, twee jaar geleden, heeft
hij zijn ouders geholpen bij het inzamelen van mobieltjes, lege cartridges en lege toners van printers.

Helpen of hulp nodig?
Wil je ook graag anderen helpen of
zoek je hulp? Kijk dan op
www.geldersehanden.nl/bergendal.
Wil je liever persoonlijk met iemand
spreken? Bel dan naar
085 - 040 60 66 en vraag naar het
vrijwilligerssteunpunt van Forte.

Eerste kinderlintje gemeente
Berg en Dal
De gemeente Berg en Dal heeft
drie soorten gemeentelijke onderscheidingen: het ereburgerschap,
de erepenning en het kinder/jongerenlintje. Kinder/jongerenlintjes zijn
er voor kinderen van 4 tot en met
17 jaar. Het college van burgemeester en wethouders kan het kinder/jongerenlintje toekennen aan
kinderen/jongeren die een bijzondere prestatie hebben geleverd of
zich jarenlang bijzonder hebben
ingezet. De gemeente Berg en Dal
reikte eerder 4 erepenningen uit.
Milan kreeg als eerste een kinder/jongerenlintje!

■ Tips Gft-bak
Gft-afval kan bij warm weer voor
overlast zorgen. Gelukkig haalt
Dar weer wekelijks gft-afval bij u
aan huis op. En met de tips hieronder komt u de (warme) zomermaanden door.
Tips
▪ Leg een krant of een lege eierdoos op de bodem van de container. Zo voorkomt u dat het afval
aan de bodem plakt.
▪ Laat keukenafval zoveel mogelijk
uitlekken voordat u het in de con-

Deze bracht hij naar de inleverpunten. De spullen werden gerecycled
en de vergoeding ging naar
Kanjerwens Nederland. Daarna
heeft hij met zijn ouders verschillende andere acties opgezet. Zo
werden er cupcakes gemaakt en
zijn bij diverse supermarkten statiegeldbonnen ingezameld. Milan
helpt met het inpakken van de cupcakes en maakt mooie bedanktekeningen. Met zijn acties heeft
Milan ruim € 1.000 ingezameld voor
Kanjerwens Nederland.

Wilt u iemand voordragen voor een
gemeentelijke onderscheiding? De
voorwaarden voor de aanvraag en
de aanvraagprocedure staan op de
website van de gemeente:
www.bergendal.nl > aanvraag
gemeentelijke onderscheiding.

tainer gooit.
▪ Verpak etensresten zoals vlees en
vis in een krant.
▪ Zet de container in de schaduw of
leg iets tussen de deksel zodat
deze altijd een klein stukje open
staat.
▪ Gaat u op vakantie? Laat de container dan leeg achter.
Twijfelt u soms of iets bij het gftafval mag? Check de afvalwegwijzer op www.dar.nl/afvalwijzer of in
de Dar app.

■ Cursus EHBO bij drank- en drugsongevallen

Bent u vrijwilliger in de gemeente
Berg en Dal en komt u drank- en
drugsgebruik tegen tijdens het vrijwilligerswerk? Meldt u dan voor 1
september aan via
vspbergendal@fortewelzijn.nl.

online. Dit deel wordt verzorgd door
het Rode Kruis. U maakt tijdens het
online gedeelte van de cursus kennis met verschillende verslavende
middelen. Daarna gaat u met het
praktijkgedeelte aan de slag. Voor
het praktijkdeel heeft het Rode
Kruis drank- en drugskoffers
samengesteld. Die geven een goed
beeld van de meest voorkomende
middelen. Daarna ervaart u zelf wat
het effect is van een bepaald middel.

Online en praktijk
Het eerste deel van de cursus is

Nadat u zich heeft opgegeven krijgt
u een bevestiging via e-mail. De

De gemeente organiseert samen
met het Vrijwilligerssteunpunt
een gratis EHBO-cursus voor
vrijwilligers in de gemeente Berg
en Dal die te maken hebben met
drank- en drugsongevallen.

cursus vindt plaats in oktober en
wordt gegeven in de avonduren. De
exacte data en locatie hoort u als u
bent aangemeld.
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Mededelingen

■ Burgemeester deelt boek ‘kinderen in coronatijd’ uit

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.

Hoe hebben kinderen uit onze gemeente de coronatijd ervaren? Ruim 100 Berg en Dalse basisschoolkinderen uit groep 7/8 hebben daar een
opstel over geschreven. Van die opstellen heeft de
gemeente een boek gemaakt. Woensdag 14 juli
overhandigde burgemeester Mark Slinkman de eerste boeken aan de opstelschrijvers.

Omgevingsvergunningen

Het idee voor de opstellen kwam van burgemeester
Mark Slinkman. Hij deelde op de Sint Laurentiusschool in Kekerdom de eerste boeken uit aan de
opstelschrijvers. Daarna ging de burgemeester op
bezoek bij de leerlingen van de andere scholen die
mee hadden gedaan. De opstelschrijvers vonden het
heel leuk dat zij met hun opstel in een echt boek staan!

Beek
▪ Nieuwe Holleweg 12, sloop t.b.v. nieuwbouw op terrein Kalorama
(verleend)
▪ Iepstraat 5, realiseren dakopbouw (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 251, wijzigen gebruik winkelpand (verleend)
▪ Waterstraat 11, aanbrengen reclame (verleend)
Berg en Dal
▪ Zevenheuvelenweg 69a, kap boom (verleend)
▪ Zevenheuvelenweg 69a, kap 2 bomen (verleend)
Groesbeek
▪ Chopinstraat 33, verbouwen/uitbreiden woning (verleend)
▪ Cranenburgsestraat 124, splitsen woning (aanvraag)
▪ Generaal Gavinstraat 246, realiseren inrit (weigering)
▪ Hermelijnstraat 1, uitbreiden woning (verlengen beslistermijn)
▪ Hemeltje 22, vervangen uitbouw (verleend)
▪ Hoflaan 74 en 76, splitsen groepswoning in 4 appartementen
(verleend)
▪ Ketelstraat 3, aanleggen inrit (verleend)
▪ Mansberg 8, 10 en 12, splitsen groepswoning in 6 appartementen
(verlengen beslistermijn)
▪ Nabij Bisseltsebaan 10 en Rijlaan, plaatsen mast voor telecomdoeleinden (aanvraag)
▪ Nabij Zevenheuvelenweg aan de N841, kap boom (aanvraag)
▪ Stekkenberg 92, verwijderen aanbouw en plaatsen extra verdieping
(verlengen beslistermijn)
▪ Vendelierstraat 34, plaatsen hekwerk (aanvraag)
▪ Waldgraaf 12, afwijken bestemmingsplan t.b.v. nevenactiviteit
hoveniersbedrijf (verleend)
Heilig Landstichting
▪ Meerwijkselaan 23 en 25, vervangen bestaande ramen door isolatieglas (verleend)
▪ Pastoor Rabouplein 3, aanbrengen afdeksysteem op de
pendentieven (aanvraag)
Kekerdom
▪ Botsestraat 23, realiseren ontmoetingsruimte en werkplaats in de belt
(ontwerpbesluit)
▪ Botsestraat 36, sloop varkensstallen (aanvraag)
Leuth
▪ Nabij Botsestraat 14b, handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Heerbaan 161, uitbreiden keuken en realiseren praktijkruimte in
garage (verlengen beslistermijn)
▪ Heerbaan 169, herbouw woning (niet vergunningplichtig)
▪ Heerbaan 242, tijdelijk gebruiken bijgebouw (aanvraag)
▪ Lincolnstraat 8, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Mozartstraat 40, isoleren, stucen en schilderen woning (verleend)
▪ Nabij Rijndijk 33, bouw Tiny House (verleend)
▪ Ruijsdaelstraat 38, uitbreiden dakterras en realiseren toegang tot
dakterras (weigering)
▪ Zeelandsestraat 22, realiseren B&B (verleend)
Ooij
▪ Dr. Kochlaan 39, realiseren dakopbouw (verleend)
▪ Ooijse Bandijk 8, realiseren recreatiewoning en uitbreiden woning
(aanvraag)
▪ Ooijse Bandijk 52, plaatsen dakkapel (weigering)
▪ Rietvoornstraat 2, realiseren dubbele nokverhoging (verleend)
Ubbergen
▪ Rijksstraatweg 37-81, verplaatsen voordeur appartement (aanvraag)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Verkeer
▪ Concept verkeersbesluit plaatselijk parkeerverbod, Weverstraat
Kekerdom ter hoogte van nummers 96 t/m 96b
APV
▪ Incidentele festiviteitendag geluid: Muziek optreden Zeven
Zinderende Zomerweken, Lage Horst 6 in Groesbeek
▪ Incidentele festiviteitendag geluid: Livemuziek DJ Le Monde Zeven
Zinderende Zomerweken, Dorpsstraat 32a, Groesbeek
▪ Incidentele festiviteitendag geluid: (Muziek)geluid Zeven Zinderende
Zomerweken, Ketelstraat 36 in Groesbeek
---------------------------------------------------------------------------------------------Vervolg op pagina 3

Waarom dit boek?
“Het enige voordeel aan de lockdown was dat ik op alle
tijden kon eten en met onze hond kon spelen en wandelen. Maar voor de rest was het echt vreselijk”, aldus
één van de kinderen.
Het boek ‘Kinderen in coronatijd’ is leuk voor nu en een
bijzonder geschenk aan de geschiedkundigen van de
toekomst. Geschiedenis wordt meestal geschreven
door en voor volwassenen. De dingen die gebeuren
worden zo automatisch bekeken vanuit hun kant. De
beschrijving van de unieke coronaperiode is nu vollediger doordat ook schoolkinderen hun ervaringen hebben opgeschreven.

■ Bereikbaarheid sociaal team
Tot 6 september is het sociaal team Berg en Dal op
werkdagen telefonisch te bereiken tussen 9.00 tot
12.30 uur (in plaats van tussen 9.00 en 14.30 uur).
U kunt het sociaal team bereiken via telefoonnummer 024 – 751 65 20.

Via mail sociaalteam@bergendal.nl en het contactformulier op de website van de gemeente Berg en Dal
(www.bergendal.nl) is het sociaal team natuurlijk de
hele dag bereikbaar.

■ Doe mee met de kleurwedstrijd!
En win een boek over tuinieren voor kinderen
Operatie Steenbreek Breedeweg
organiseert deze zomer een
kleurwedstrijd voor alle kinderen
uit onze gemeente. De kleurplaat
vind je online op
www.steenbreekbreedeweg.nl.
Of kom ‘m halen bij de Buurtmarkt Breedeweg, Bredeweg 61
in Groesbeek. Meedoen kan tot
31 augustus. Je maakt dan kans
op het boek Duurzaam tuinieren
voor kinderen.
Kleur je droomtuin
Hoe ziet jullie tuin eruit? Zijn er veel
bloemen en struiken of juist niet? In
de tuin op de kleurplaat is van alles
te beleven. Kleur jij ‘m in?
Ben je klaar? Maak een foto en

stuur deze vóór 31 augustus op
naar
steenbreek.breedeweg
@debastei.nl. Vraag je ouders of ze
je naam, adres en leeftijd er even
bij willen zetten. Je maakt kans op
het boek Duurzaam tuinieren voor
kinderen. De kleurwedstrijd is voor
alle kinderen t/m 12 jaar uit de
gemeente Berg en Dal.
Groene tuinen
De gemeente Berg en Dal en
Operatie Steenbreek Breedeweg
willen samen met jullie alle tuinen
zo groen mogelijk maken. Op hete
dagen is het dan koeler. En als het
heel hard regent, zakt het water
sneller weg in de grond. Ook krijg je
dan meer vogels, vlinders en bijen
in je tuin. Wie wil dat nou niet? Kijk

op www.steenbreekbreedeweg.nl
wat jij kunt doen en hoe je de foto
van je kleurplaat op kunt sturen.
Operatie Steenbreek Breedeweg
Operatie Steenbreek is een van de
40 maatregelen tegen wateroverlast en verdroging in Breedeweg. In
onze gemeente zijn we op dit
moment alleen met het dorp
Breedeweg
aangesloten
bij
Steenbreek. Het dorp staat wat
betreft wateroverlast in de top 10
van Nederland. Vandaar dat we
met Steenbreek zijn gestart in
Breedeweg. In het najaar gaan we
misschien in de hele gemeente aan
de slag met ‘Stenen eruit, GROEN
erin’.
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■ Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen 3 augustus 2021
Werkgevers, werkzoekenden en
intermediairs komen met elkaar
in contact tijdens de Online
Banenmarkt Rijk van Nijmegen.
Deze vindt plaats op dinsdag 3
augustus van 10.00 tot 13.00 uur
in de LinkedIn-groep ‘Online
Banenmarkt Rijk van Nijmegen’.
Al ruim 2.500 mensen zijn lid van
deze groep. Ruim 600 vacatures
en 450 cv’s en oproepen werden
met elkaar gedeeld.
Werkgevers uit de regio delen op 3
augustus hun vacatures tijdens de
Online Banenmarkt Rijk van
Nijmegen
op
LinkedIn.
Geïnteresseerden kunnen daar
direct op reageren. Ook presenteren werkzoekenden zich actief door
hun cv te delen of een
(video)oproep te plaatsen. Leden
ontvangen vanaf 20 juli tips en
instructies, waarmee zij zich goed
kunnen voorbereiden op deelname.
Meet Up met werkgevers uit de
regio
Om nog meer interactie mogelijk te

Wanneer en waar?
De gratis lunch is op:
▪ zaterdag 7 augustus van 12:00 tot
14:00 uur in de Cultureel Centrum
de Mallemolen, Kloosterstraat 11
in Groesbeek.
▪ zaterdag 14 augustus van 12:00
tot 14:00 uur in dorpshuis De
Sprong, Prins Bernhardstraat 3 in
Ooij.
Programma
Tijdens deze middagen kunt u niet
alleen genieten van een heerlijke
lunch.
De
vrijwilligers
van
Mantelzorg Berg en Dal staan voor

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.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan telefonisch contact op met de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024 - 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke
Ordening en Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en
Dal via telefoonnummer 14 024.

■ Aanpassing kosten vooroverleg
maken is er binnen de Online
Banenmarkt een proef met ‘Meet
Ups’. Dit zijn online ontmoetingen
voor werkzoekenden waarbij telkens één bedrijf centraal staat.
Regionale werkgevers organiseren
deze sessies speciaal voor de
leden van de banenmarkt.

dat u eerst een profiel op LinkedIn
heeft. Ga daarna naar
www.banenmarkt-rvn.nl. U komt
dan automatisch bij de LinkedInpagina van de Online Banenmarkt.
Vraag op deze groepspagina uw
lidmaatschap aan (via de blauwe
knop). Als u lid bent geworden, ontvangt u binnen 24 uur bericht.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden? Zorg dan

■ Zomerlunch voor mantelzorgers
Mantelzorg Berg en Dal trakteert
mantelzorgers en degene voor
wie zij zorgen op een welverdiende zomerlunch.

27 juli 2021

u klaar om uw ideeën te horen en
uw vragen te beantwoorden.

De kosten voor een vooroverleg
zijn 25% van de kosten van een
aanvraag omgevingsvergunning.
De kosten voor een aanvraag
omgevingsvergunning zijn 2,7%
voor bouwkosten tot € 250.000,- en
2,3% over de bouwkosten boven de
€ 250.000,-.
Vraagt u binnen twaalf maanden na
het advies van het vooroverleg een
omgevingsvergunning aan? Dan

Aanmelden
U kunt zich uiterlijk een week van
tevoren opgeven voor een van
deze middagen. Opgeven kan via
info@mantelzorgbergendal.nl of
085 - 040 60 66. Geef aan dat u
zichzelf wilt opgeven voor de
zomerlunch en voor welke datum.
Corona
Uiteraard worden bij alle activiteiten
de coronamaatregelen in acht
genomen. Soms geldt er een maximum
aantal
deelnemers.
Aanmelden vooraf is verplicht. Ook
is het fijn als u erbij kunt vermelden
of u uit één huishouden komt.

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? En wilt u weten of
uw plan haalbaar is? Dan vraagt
u een ‘vooroverleg omgevingsvergunning’ aan. Vanaf 1 augustus 2021 moet u geld (leges)
betalen voor het vooroverleg
omgevingsvergunning.

krijgt u het geld van het vooroverleg
terug.
Waarom vragen we leges voor
een vooroverleg?
De gemeenteraad wil de leges verhogen zodat deze de kosten dekken. Daarom verhoogden we per 1
januari 2021 de tarieven van de
leges voor de omgevingsvergunning bouw. Maar daarmee dekken
we de kosten nog niet. Ook verwachten we betere ideeen en voorstellen als we een klein bedrag vragen voor het vooroverleg. Als het
niet gratis is, denken inwoners er
waarschijnlijk zorgvuldiger over na.
Daardoor
kost
het
de
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
(ODRN) minder tijd en geld.

Meer informatie over Mantelzorg
Berg en Dal is te vinden op
www.mantelzorgbergendal.nl.

■ Uit de raad: na de zomer verder praten over De Mallemolen, de bieb en Agora
De gemeenteraad van Berg en
Dal vergaderde 15 juli 2021. Het
was voor het eerst in 1,5 jaar dat
er een raadsvergadering in het
gemeentehuis was. In de laatste
vergadering voor de vakantie
werd gedebatteerd over de toekomst van De Mallemolen en het
Agora-onderwijs.
‘Kinderen in coronatijd’ en de
actualiteit
Voordat dat debat begon vertelde
burgemeester Mark Slinkman met
trots over het boek ‘Kinderen in
coronatijd’. Schoolkinderen in de
gemeente Berg en Dal hebben hun
herinneringen en ervaringen aan de
coronatijd op papier gezet. Zij hebben dit gedaan na een oproep van
de burgemeester. Van de meer dan
100 verhalen is een boek gemaakt.
Ieder raadslid kreeg een exemplaar. Ook stond de burgemeester
stil bij het overlijden van Peter R. de
Vries, omdat de moord de belangrijkste waarden van onze democratie aantast.
De toekomst van De Mallemolen:
na de zomer verder praten
Montessori en Werkenrode werken
al jaren samen vanuit het
Montessori-gebouw. Door de groei
van het onderwijs is er te weinig

ruimte. Het souterrain van De
Mallemolen is ook niet meer
geschikt voor onderwijs, omdat
daar te weinig daglicht is. Er liggen
plannen om de bieb te verhuizen
naar het gemeentehuis, zodat er in
De Mallemolen meer plek is voor
onderwijs. Fracties hebben aangegeven dat er eerst een duidelijke en
gedragen visie moet komen voor
De Mallemolen, voordat er wordt
besloten over de bieb. De raad is
daarom unaniem akkoord gegaan
met een amendement (wijziging op
het voorstel). Het college is verzocht om uiterlijk in oktober met
een
toekomstvisie
voor
de
Mallemolen te komen en (als tijdelijke oplossing) beperkte aanpassingen uit te voeren aan De
Mallemolen voor het Agora-onderwijs. Dat kost € 40.000,-. Voor deze
visie wordt ook nog gesproken met
het beheer en gebruikers van De
Mallemolen.
Een nieuwe griffier
De griffier is de eerste adviseur van
de gemeenteraad en heeft de leiding over de medewerkers op de
griffie. De huidige griffier, Jan van
Workum, gaat per 1 januari 2022
met pensioen. Om die reden is er
een vacature uitgezet voor een
nieuwe griffier. Na een zorgvuldige

sollicitatieprocedure is Göran
Winters (47) uit Zutphen voorgedragen om aangewezen te worden als
de nieuwe griffier van Berg en Dal.
De raad ging hiermee akkoord.
Göran sprak de raad na het besluit
nog kort toe: “Ik ben heel blij om
griffier te gaan worden van de
gemeente Berg en Dal en ik heb er
zin in om aan de slag te gaan. Ik zie
uit naar een goede samenwerking”.
Göran begint per 1 november 2021.
Een bedankje aan de bode
Tot slot werd John Derks nog in het
zonnetje gezet. John was gemeentebode, maar heeft een nieuwe
functie binnen de gemeente gekregen. Zeker in coronatijd (en met
alle digitale trucs die nodig waren
om de vergaderingen door te laten
gaan) is John een steunpilaar
geweest. Hij kreeg daarom uit handen van de burgemeester een bos
bloemen en een pakket met lokale
producten. Voor de twee nieuwe
bodes, Bob Klaren en Mautesym
Aljerf, was het de eerste raadsvergadering.
Overige genomen besluiten
Tijdens de raadsvergadering zijn
verder de volgende besluiten genomen:
▪ Vaststelling jaarstukken 2020,

Voorjaarsnota 2021 en financiële
uitgangspunten voor de begroting
2022;
▪ Wijziging legesverordening Berg
en Dal 2021;
▪ Geactualiseerde grondexploitaties 2021.
Meer zien en lezen?
U kunt de raadsvergadering per
agendapunt
terugkijken
via
http://bergendal.raadsinformatie.nl.
Klik in de kalender op de vergadering. De vergaderstukken zijn ook

te vinden via de app Politiek Portaal
in de App Store. Kies voor ‘Berg en
Dal’. U kunt de gemeenteraad ook
volgen op Twitter, Facebook en
Instagram.
Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met
griffie@bergendal.nl. De volgende
raadsvergadering is op 30 september 2021.
De gemeenteraad van Berg en Dal
wenst u een fijne zomervakantie!

Deze rubriek is samengesteld door de gemeente Berg en Dal en is de enige officiële bijdrage van de gemeente aan dit blad.
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Avondwandeling Heerlijkheid Beek
BEEK. De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen
organiseren op donderdag 5 augustus een zomeravondwandeling door de Heerlijkheid Beek.
In het bos van de Heerlijkheid Beek is het klimmen en dalen
om op de stuwwal te komen. Het Kastanjedal heeft een grote
renovatie ondergaan. De toenemende erosie maakt deze
ingreep noodzakelijk. De boswachter vertelt hierover. Als je
boven bent is de beloning een prachtig uitzicht op de
Ooijpolder met de kerktoren van Persingen op de voorgrond.
De boswachter geeft onderweg uitleg over de historie en de
geologie van het gebied. Hij maakt het heel concreet met het
Foto:
Ton Rothengatter

Wandelen met aandacht op
woensdagochtend
GROESBEEK. Tijdens ‘Wandelen met
Aandacht’ in de vakantiemaand juli
staat het thema ‘ontmoeten’ centraal.
Ont-moeten in de zin van er hoeft even
niet zoveel, even niets moeten. Maar
ook in de zin van de ander ruimte geven
te zijn wie hij/zij is in het gesprek met
elkaar. En als je je stilletjes naar binnen
richt in je hart: wie ontmoet je daar?
Ook op woensdag 28 juli start deze
meditatieve
wandeling
bij
de
Protestantse Kerk, Kerkstraat 18 te
Groesbeek om 9.45 uur met een korte
inleiding. Er wordt een uur gewandeld
in een rustig tempo. Het
eerste half uur is de
wandeling in stilte, het
tweede half uur kunnen
gedachtes met elkaar
gedeeld worden. In verband met het vakantiegevoel drinken we deze
keer
een
kopje
koffie/thee op een terras
met
uitzicht
op
Groesbeek. We steken
daar ook een kaarsje
aan ter afsluiting.
Tijdens het wandelen
nemen we de dan geldende coronamaatregelen in acht.

De wandeling wordt georganiseerd
door de gezamenlijke kerken van
Groesbeek, er zijn geen kosten aan verbonden, maar neem wel wat kleingeld
mee voor de koffie. Iedereen is welkom, met een speciale uitnodiging voor
de mensen die in Groesbeek op vakantie zijn.
Ria Hopman en Jannie Bakker begeleiden de wandeling.
Opgave is wel nodig en kan per mail:
riahopman@xs4all.nl , maar mocht u
geen toegang tot internet hebben, kan
het ook telefonisch: 0243976154.

Foto: Jannie Bakker

De mooiste wandel- en fietsroutes
in de Euregio Rijn-Waal
De Euregio Rijn-Waal viert dit jaar
haar 50-jarig bestaan. Sinds de oprichting is het belangrijkste doel van de
Euregio het verbeteren en intensiveren
van de grensoverschrijdende samenwerking. Van begin af aan staat ook de
samenwerking op het gebied van toerisme en natuur en milieu hoog op de
agenda.
Graag willen wij daarom alle inwoners
en bezoekers van de Euregio Rijn-Waal
kennis laten maken met de schoonheid
en veelzijdigheid van dit gebied.
Daartoe hebben wij alle lidgemeenten
gevraagd om hun mooiste wandel- of
fietsroutes aan te leveren.
Alle routes zijn nu gebundeld in een
handig boekje. Voor elke route is een
korte beschrijving opgenomen en een
kaartje, dat een eerste idee van de route
geeft. Verder heeft elke route een QRcode gekregen, die naar de gedetailleerde routeinformatie leidt.
De brochure bevat ruim 50 wandel- en
fietsroutes in de Euregio Rijn-Waal.
Voor elke gemeente in de Euregio RijnWaal, van Alpen tot Zevenaar en van
Apeldoorn tot Xanten vindt u een
mooie of bijzondere route. Of het nu de
grote rivieren Rijn, Waal en Maas, klei-

Ruiters in de Ooijpolder
Omdat er geen slipjachten gereden
konden worden, besloot een aantal ruiters iets alternatiefs te organiseren:
gewoon een rit door de Ooijpolder. Ze
gingen van start bij de Thornsche
Molen in Persingen, namen een rust-

pauze bij de familie Hoogenboom in
Persingen en eindigden weer bij de
Thornsche Molen. En de weergoden
waren hen gunstig gestemd. Ze hadden
te doen met slechts een paar druppels
regen gedurende de hele middag.

reliëf en de zichtbare grondsoorten. De
Romeinen hebben het gebied ook ontdekt en deze sporen zijn in het landschap zichtbaar. Vooraf online reserveren is noodzakelijk.
Start: 19.00 uur. Duur: ca. 2 uur.
Deelname: 5,00 euro p.p., kinderen 4
t/m 12 jaar 2,50 euro p.p., donateurs
gratis op vertoon van een geldige GLK
donateurspas. Startlocatie: bij het beeld
van het Wasvrouwtje, tegenover het
voormalige gemeentehuis aan de
Rijksstraatweg 139, Beek-Ubbergen.
Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/activiteiten.

Wandelgroep
En Route
Nieuwe leden altijd welkom bij wandelgroep 'En Route'! Deze groep is
opgericht in juli 2018. Momenteel telt
'En Route' ruim 40 leden, per wandeling max. 14 wandelaars. Wij lopen in
het weekend, óf op zaterdag, óf op zondag en soms, met feestdagen, op maandag. De wandelingen starten in najaar
en winter om 13 uur, vanaf april om 11
uur. Afstanden: 7,5-10 km en 11-15
km, afwisselend, met of zonder moeilijkheidsgraad. Niveau: gemiddeld en
gevorderd, niet voor beginners!
Honden zijn welkom bij de wandelingen.
Locaties: Rijk van Nijmegen, NoordBrabant, Duitse Reichswald, Betuwe,
Gendtse Waard, Ooijpolder. Samen
wandelen is natuurlijk gezellig, maar
de insteek van onze groep is een sportieve: we blijven onze grenzen verkennen. Zie ook de blog: wandelenenroute.blogspot.com.
Zin om (actief) lid te worden? Je kunt
je (gratis) aanmelden als lid (e-mail),
daarná kun je inschrijven voor deelname aan wandelingen.
Voor
meer
info:
Annette:
enroute.annette@gmail.com
of
06/12072789.

ne zijrivieren als de Niers en IJssel,
bos- en heidelandschappen, historische
steden of het door de industrie en mijnbouw bepaalde landschap rondom
Moers en Duisburg betreft; elk gebied
heeft zijn eigen charme. Alle routes
hebben in elk geval één ding gemeen:
ze zijn prima in een paar uur of maximaal een dag af te leggen.
De brochure is kosteloos te bestellen
door een mail te sturen naar
info@euregio.org of te bellen met +492821-79300. De brochure is uiterlijk
vanaf begin augustus ook gratis verkrijgbaar in de gemeentehuizen en/of
VVV´s in de Euregio Rijn-Waal.
De Euregio Rijn-Waal wenst iedereen
veel plezier op uw ontdekkingstocht te
voet of met de fiets!

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

Foto: Henk Baron

Taxusinzameling tegen kanker
overstijgt verwachtingen
Het zonnetje in de maand juni heeft de
taxusinzameling veel goeds gedaan
Even leek het erop dat de taxusinzameling van 2021 (letterlijk) in het
water zou vallen. De maand mei was
behoorlijk nat en koud. Dit had
helaas een remmend effect op de
groei van veel planten, waaronder de
taxus. Het water van de maand mei
in combinatie met de zwoele warmte
van juni heeft gelukkig veel goedgemaakt. Inmiddels heeft stichting
Taxus Taxi dan ook meer dan
300.000 kilogram vers taxussnoeisel
ingezameld. Genoeg voor ruim 2.700
chemokuren.
Taxus tegen kanker
Wat de taxus zo bijzonder maakt is de
werkzame stof 10-deacetylbaccatin III.
Ja, dat is inderdaad een hele mond vol!
De werking van deze stof is beter
bekend onder de naam Taxol. Dit kankerremmende middel bevindt zich in de
naalden van de taxusplant. Nadat het
uit de naalden is gewonnen wordt het
als hoofdbestanddeel van de chemotherapie ingezet. Dit gebeurt onder andere
bij behandeling tegen borst-, maag-,
slokdarm-, long-, en eierstokkanker.
Bekendheid inzameling stijgt
De oproep in het vorige persbericht is
niet zonder resultaat geweest. Steeds
meer mensen uit verschillende gebieden bieden hun taxussnoeisel aan in de
strijd tegen kanker. Op dit moment
heeft de stichting al meer dan 300.000
kilogram vers taxussnoeisel aangeboden gekregen van donateurs uit het
gehele werkgebied. Een werkgebied
dat het grootste gedeelte van Brabant,
Gelderland en Limburg bestrijkt.
Overal waar mensen hun taxussnoeisel

aan Taxus Taxi aanbieden, haalt de
stichting het snoeisel van deze wonderplant op.
Dat steeds meer mensen hun snoeisel
doneren is een goed teken. De bekendheid groeit en dat uit zich direct in
resultaat. Wilt u ook deelnemen? Kijk
dan op www.taxustaxi.nl voor de
mogelijkheden.
Bied ook uw snoeisel aan
De piek van het seizoen is achter de
rug, maar de stichting verwacht dat er
nog heel wat snoeisel kan komen.
Terwijl Taxus Taxi met haar autootjes
door het gebied toert is te zien dat er
nog veel taxushagen gesnoeid moeten
worden. Taxus Taxi wil dan ook iedereen oproepen de taxushaag binnen de
inzamelperiode te snoeien. Tot wanneer
de inzameling van 2021 exact doorgaat
zal over enkele weken bekend worden
gemaakt.
Uitgiftepunten
Om het inzamelen voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken, biedt Taxus
Taxi gratis hulpmiddelen aan zoals zakken om het snoeisel in te bewaren en
zeilen om het verse groen schoon op te
vangen. Wilt u hier gebruik van
maken? Haal ze dan gratis op bij een
van de uitgiftepunten. Dit kan onder
andere bij locaties van Boerenbond en
Intratuin. Op zoek naar een locatie bij u
in de buurt? Kijk dan op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten.
Heeft u uw taxushaag gesnoeid? Maak
dan vandaag nog gemakkelijk een
afspraak
via
www.taxustaxi.nl/afspraak.

Banden gedumpt in de
Halve Galg te Erlecom
Onbekenden hebben een partij autobanden gedumpt in de Halve Galg te Erlecom.
Diana Seibt zag de banden liggen maakte de foto. Inmiddels zijn de banden opgeruimd door de gemeente.
Foto: Diana Seibt
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Meneer Jaap – 80 Jaar!
MILLINGEN. Meneer Jaap had 5 jaar
geleden niet kunnen bedenken dat een
momentopname voor de Albert Heijn,
stuntelend met zijn boodschappenbuggy en zijn hondje Cindy, zijn leven
drastisch zou veranderen.
Dat meneer Jaap daarna in het straatbeeld werd gemist ‘staat het team van
SIM nog steeds bij’. De metamorfose
was zo groot dat bewoners uit
Millingen aan de Rijn hem niet meer
herkenden. Daarna volgde er een rollercoaster aan positieve veranderingen en
nam zijn levenspad een enorme wending.
Als iemand van het leven geniet is het
meneer Jaap, die het liefst spannende
avonturen beleeft en elke dag plukt.
Zelfs opgeven voor 80-jarige om de
wereld vond hij helemaal te gek. De
teleurstelling was groot toen hij niet
werd uitgenodigd. Want wat had hij
graag willen deelnemen én die bekende
Senioren Nederlander willen zijn. Maar

zei hij ná de teleurstelling ‘een bekende
Senioren Berg en Daller is ook OK’.
80 jaar worden is heel bijzonder vertelde hij vorig jaar al aan de Sally’s van
SIM. Mijn verjaardag moet een onvergetelijke verjaardag worden. Ik word
maar één keer in mijn leven 80 jaar
vertelde hij ondeugend.
En het werd een onvergetelijk verjaardag! ’s Morgens samen met de bewoners van Het Gasthuis en de
Aanleunwoningen koffie met gebak en
om 14.00 uur werd hij opgewacht door
een Limousine met Chauffeur én
Champagne. Na een prachtige toer
door de polder en bergen en dalen en
het maken van een fotoshoot werd
meneer Jaap feestelijk opgewacht bij
De Gelderse Poort.
Een overdonderende, spannende en
emotionele verjaardag maar wat heeft
meneer Jaap genoten van alle verrassingen en verjaardagskaarten.
Namens hem ‘dankjewel’!

Foto: Henk Baron

Bewoners ’t Höfke op stap
met nieuwe zonnetrein
Anderhalf jaar geleden
heeft de stichting van
Steen en Natuur een
zonnetrein
gekocht
waarin ook twee bezoekers in een rolstoel kunnen.
Door
de
Coronacrisis bleef deze
trein echter in de stalling staan. Een vorig
jaar gepand uitstapje
van t Höfke in Beek
kon toen niet doorgaan.
Op donderdag 22 juli
was dan eindelijk de
Foto: Marcel Willemsen
dag daar dat de bewo- De rolstoelzonnetrein
ners van ’t Höfke weer
een tochtje door de Ooijpolder konden tijd is overleden. In plaats van haar reed
maken. En nu konden ook enkele haar dochter Henny Basten-Bartels
bewoners mee die in een rolstoel zitten. deze rit, ter nagedachtenis aan haar
De bewoners hebben genoten van de moeder, mee. De zonnetrein rijdt voorrit. Deze rit was de bewoners vorig jaar lopig in verband met de Coronaregels
al aangeboden door een medebewoon- alleen voor groepen. De zondagse ritster, Annie Bartels-Mokkink uit Ooij, ten vanaf hotel Spijker starten pas
die helaas in januari op 96 jarige leef- vanaf 1 september.

Bloedafname op afspraak bij
ALLE CWZ priklocaties
Jonkerbosch
en
Waalsprong. De ervaringen zijn positief zowel bij
patiënten als medewerkers.
Daarom gaat CWZ vanaf 1
augustus 2021 bij alle
CWZ
prikposten
op
afspraak werken. Mensen
kunnen nu al digitaal een
afspraak inplannen via
www.cwz.nl/bloedprikken.

Bloedprikken op een prikpost van
het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
(CWZ)? Maak dan eerst een
afspraak. Dat geldt al vanaf maart
voor veel CWZ priklocaties. Vanaf 1
augustus geldt dit voor ALLE locaties. Patiënten plannen hiervoor zelf
online een afspraak in.
Fijn voor patiënten
Patiënten hoeven zo minder lang te
wachten. Bovendien kunnen we drukke
momenten voorkomen en de 1,5 meter
afstand waarborgen. In maart is CWZ
begonnen met het prikken op afspraak
bij 18 priklocaties in Nijmegen, Grave,
Groesbeek en de poliklinieken Druten,

Lukt het niet?
Lukt het niet om online
een afspraak te maken?
Bel dan het digitale afsprakenbureau:
024 365 87 87, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00
tot 16.00 uur.
Poli bloedafname B82: alleen nog
voor interne patiënten
De poli bloedafname B82 is alleen nog
toegankelijk voor interne CWZ patiënten en patiënten die al een prikafspraak
hadden staan. Patiënten kunnen dus
niet meer zelf een afspraak maken voor
een bloedafname op poli B82 in CWZ.
Patiënten die altijd hun bloedafname op
poli B82 lieten uitvoeren, kunnen
terecht op poli Jonkerbosch. Ingang
tegenover het Goffert stadion.
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Vrijwilligersvacatures in de gemeente Berg en Dal
Het Vrijwilligerssteunpunt verzamelt
alle vacatures uit de gemeente en
bemiddelt potentiële vrijwilligers aan
organisaties.
Zonnebloem Groesbeek is dringend
op zoek naar lotenverkopers. Een groot

Inloopmiddag
Zonnebloem
BEEK. Het is lang stil geweest rond de
Zonnebloem.
Waar het kon hebben de vrijwilligers
van de Zonnebloem met in achtnemen
van de corona regels wel bezoeken bij
hun gasten af gelegd.
Langzamerhand willen we onze activiteiten weer opstarten nu de meesten van
ons gevaccineerd zijn .
Te beginnen met de inloopmiddag
iedere eerste dinsdag van de maand om
mee te doen met een spelletje of
gewoon voor een praatje. De eerste is
dan 3 augustus om 14 uur in het
Kulturhus met de mogelijkheid om na
afloop hiervan samen een maaltijd te
gebruiken. De maaltijd bedraagt nog
steeds 9 € .
Wilt u hiervan gebruikmaken dan kunt
u zich opgeven bij Mieke Groothuijse
Lindestraat 9. Tel 0243564491 of
Mieke.groothuijse@hotmail.com. dit
is nodig zodat men weet wat er ingekocht moet worden .
We hopen u op 3 augustus te begroeten
mits de coronamaatregelingen niet
weer verder aangescherpt worden!
Rozalie Arts
Secretaris
Zonnebloem
Ubbergen

gedeelte van de opbrengst is bestemd
voor het organiseren van activiteiten
voor mensen met een blijvende beperking. Je gaat alleen of met hulp op pad
om huis-aan-huis Zonnebloemloten te
verkopen. Groesbeek is ingedeeld in
wijken zodat iedere lotenverkoper een
of meerdere straten bezoekt om loten te
verkopen. Er is een bestuurslid die de
organisatie van de lotenverkoop in
Groesbeek regelt en ook de wijkindelingen maakt. Het is een gezellige organisatie met een dagelijks en algemeen
bestuur die je daar waar nodig is voldoende ondersteuning geeft.
Wat vraagt Zonnebloem Groesbeek? Je
bent betrouwbaar en maakt gemakkelijk contact. Je bent vrij in je dagindeling maar houdt zelf bij welke adressen
je al bezocht hebt en bij welke nog aan-

gebeld moet worden. Het zal je veel
voldoening geven als je een mooie
opbrengst kunt realiseren waarmee De
Zonnebloem haar activiteiten voor zieken en gehandicapten kan doen.
Spreekt dit je aan?
Neem dan contact op met de coördinator
van
De
Zonnebloem,
a.grinsven88@upcmail.nl of 06-20 62
39 72.
Geïnspireerd geraakt?
Kijk voor leuke actuele vrijwillige
vacatures
op
www.geldersehanden.nl/bergendal.
Staat er geen geschikte vacature voor je
bij maar wil je wel graag iets doen?
Neem dan contact op met Theo Zegers
via vspbergendal@fortewelzijn.nl of
06-28779192.

KBO Millingen
Goed nieuws. Inmiddels zijn de meesten van u gevaccineerd en mogen de
mondkapjes op veel plaatsen af.
Eindelijk is het dan zover dat we weer
activiteiten mogen en kunnen organiseren. We hopen dat velen van u aan deze
activiteiten gaan meedoen.
Op maandag 6 september, in tegenstelling tot eerder bericht in de nieuwsbrief, start in de sporthal/spiegelzaal de
inloopmiddag met biljarten, kaarten,
bingo enz.
De beweeglessen beginnen vanaf september.
Dinsdagmorgen
Nordic
Walking van 10.00 tot 11.30 uur vanaf
de Gelderse Poort.
Dinsdagmiddag Jeu de Boules van

14.00 tot 16.30 uur in de Brahmsstraat.
Woensdagmorgen Volksdansen/Line
dancing van 10.00 tot 11.30 uur in de
sporthal.
Vrijdagmorgen ook in de Sporthal
bewegen bij Wendy en Wendy van 9.00
tot 10.00 uur.
Vriendelijk verzoek om u middels de
antwoordstrookjes aan te melden. Om
elkaar weer te ontmoeten nodigen wij u
uit voor een ontbijtbuffet op 12 september bij de Gelderse Poort. Graag aanmelden middels de antwoordstrook.
Hopelijk gauw tot ziens in goede
gezondheid.
Het Bestuur

Beek-

Cursus EHBO
bij drank- en
drugsongevallen
De maatschappij kan niet meer zonder
vrijwilligers. Ook in gemeente Berg en
Dal zijn er veel vrijwilligers die zich
iedere dag inzetten voor een ander.
Gemeente Berg en Dal organiseert
samen met het Vrijwilligerssteunpunt
van Forte Welzijn een gratis EHBOcursus voor vrijwilligers in gemeente
Berg en Dal die te maken hebben met
drank- en drugsongevallen.
Het eerste deel van de cursus is online.
Je maakt tijdens het online gedeelte van
de cursus, die verzorgd wordt door het
Rode Kruis, kennis met verschillende
middelen. Daarna ga je met het praktijkgedeelte aan de slag. Voor het praktijkdeel heeft het Rode Kruis drank- en
drugskoffers samengesteld om je een
goed beeld te geven van de meest voorkomende middelen. Vervolgens ervaar
je zelf wat het effect is van een bepaald
middel.

KBO Beek nieuws
BEEK. Beste leden, lezers,
Speciale themamiddag op 5 augustus
in hotel `t Spijker aanvang 14.30 uur,
met tevens foto`s uit de laatste jaren
van al onze activiteiten, bijeenkomsten,
sporten en meer.
Onze huisfotograaf René Hendriks
heeft voor ons de foto`s geselecteerd, u
ziet uzelf en anderen weer in “volle”
actie, dat wilt u niet missen.
Ontvangen doen wij u met een kopje
koffie of thee en een gebakje, ook zorgen wij nog voor een versnapering
Opgeven voor 1 augustus, een telefoontje, 024 3226377 is een must!
De KBO Beek zoekt voor haar sportgroep(en) sportdocenten, lijkt het u
een fijne opgave om met senioren te
werken en heeft u nog tijd beschikbaar,
onze leden wachten op u. info 024
3226377
Woensdag 25 augustus in het Kulturhus

van Beek, aanvang 14.30 uur, is er een
actuele middag over het OV. U hoort
alles wat u moet weten en wat er gaande is bij het vervoer vanuit de WMO,
ook over het nieuwe OV vangnet.
Deze middag is een samenwerking tussen de Inloop en Ontmoeting van
Kalorama en de KBO Beek.
Deze middag is voor iedereen gratis bij
te wonen, een kopje koffie of thee en
later op de middag een consumptie
horen hier bij.
Donderdag 2 september, 14.30 uur, is
er een themamiddag met Forte Welzijn
in hotel `t Spijker , deze kon vorig jaar
door het begin van het corona virus
geen doorgaan vinden. In de nieuwsbrief van 24 augustus leest u meer.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, voor alle info.

Ben jij die gezellige barman in de
sportkantine? Of ben jij die leuke gastvrouw tijdens de inloop? Ben je vrijwilliger in gemeente Berg en Dal die te
maken heeft met drank- en drugsgebruik tijdens het vrijwilligerswerk?
Meld je dan voor 1 september aan via
aan VSPbergendal@fortewelzijn.nl. Je
krijgt via de mail een bevestiging van
opgave. De cursus zal plaatsvinden in
de avonduren in de maand oktober. De
exacte data en locatie worden bekend
gemaakt wanneer je bent aangemeld.
Meer informatie over Forte is te vinden
op www.fortewelzijn.nl.

Foto: René Hendriks

Lijkt het jou leuk om 1x per 4 weken op zondag
senioren te vervoeren? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Woon jij in Millingen, Kekerdom of
Leuth, heb je een rijbewijs en affiniteit
met senioren? Dan is vrijwilliger bij
onze vervoersservice wellicht iets voor
jou!
Wij vervoeren 7 dagen per week van
8.30-22.00 uur mensen uit bovengenoemde dorpen naar bestemmingen in
de regio.
We zorgen graag dat onze senioren hun
sociale contacten weer kunnen gaan
onderhouden en willen ons vrijwilli-

gersbestand hiervoor uitbreiden.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die
± 1x per 4 weken in overleg op zondag
willen rijden.
Wil of kun je dit zelf niet, dan is er misschien wel iemand in jouw omgeving
die wat tijd over heeft. Laat degene
weten dat we vrijwilligers zoeken!
Zolang de coronaregels gelden houden
we ons daar uiteraard aan.
Voor meer informatie kun je contact op

nemen met:
Thea de Wijse-Awater
Coördinator SWOM
Heerbaan 115, Millingen aan de Rijn
Telefoonnr. 0481-431105, elke werkdag van 09.00-11.00uur
Of via swom@hetnet.nl
Op onze website lees je wat wij zoal
doen voor de senioren van Millingen,
Kekerdom en Leuth: www.swom-millingen.nl
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Ooijse
Klinkertjes
Over mijn laatste Klinker heb ik een
terechte opmerking gekregen, wat
mijn topografische kennis betreft
over Ooij. Vanaf de Spruitenkamp
zie je namelijk de “De Ooijse Graaf”
niet maar de “Brouwerij”. Dat was
slordig, zeker als de schrijver van dit
cursiefje best wel een fan is van
welke brouwerij dan ook.
Naar een ander onderwerp. Op het
Reiner van Ooiplein doen zich namelijk de laatste weken grootstedelijke
problemen voor. Het is daar al
wekenlang filevorming en vertraging. Daarnaast is de onverharde
“slangenchicane” nabij “De Vink”
van een gevaarlijk “Dakar-gehalte”.
Daarbij opgeteld, komen ook nog de
huidige parkeerproblemen op het
plein om de hoek kijken. Als je nu
een blik over het “Reinerplein” wil
werpen, dan waan je je, wat drukte
betreft, in Amsterdam, Parijs, New
York of Londen. Het Trafalcar Square
van Ooij is overbevolkt door te veel
heilige koeien. Zou het soms te
maken hebben met de rigoureuze
verbouwing van de wijk “Het Zand”
in Ooij-Centrum. Het zou best wel
eens kunnen. De loopgraven die
daar in de straat getoverd worden,
doet denken aan een verwoestend
precisiebombardement. Die werkzaamheden in die “Vissenbuurt”
schieten trouwens niet echt op. Een
suggestie is misschien, dat er voor
een wat snellere voortgang, wat
meer gas moet worden gegeven.
Opgebroken wegen en gas blijft in
de sociale media natuurlijk niet
onopgemerkt, waardoor het Ooijse
“Place de Pigalle” wordt overstroomd met ramptoeristen. Nu zijn
er op het Ooijse “Leidseplein” voor
onze begrippen uitzonderlijke verkeersmaatregelen getroffen. Net nu
het bier bij de Spar niet meer in de
reclame mag, voert men vlak voor de
deur een “Blauwe” zone in. Je mag
er niet meer dan 2 uur achtereen op
dezelfde plaats parkeren. Of dat
geplaatste bord veel zal uithalen,
waag ik te betwijfelen. Wie en hoe
moet dit zonder cameratoezicht
gehandhaafd worden. De parkeerschijf kan wel enig soelaas bieden,
maar daarop wordt, zoals ik dat in
Beek op Schellingshof bekijk, niet of
nauwelijks gecontroleerd. De volgende stap zou kunnen zijn, dat wij
binnenkort met parkeermeters worden geconfronteerd. Bezoekers van
de Sparse Walmarkt zullen dan wel
vrijkaartjes worden aangeboden.
Benieuwd hoe dat parkeerverbod
met de kermis wordt opgelost. Mag
de schutterstent er dan maar 2 uur
blijven staan? Mag de “Blauwe”
zone haar naam eer aan doen, doordat er tijdens die hoogtijdagen wel
een tankwagen bier mag staan?
Krijgen de eigen bedrijfswagens van
de Spar een ontheffingsvergunning?
Allemaal vragen die bij mij opkomen, vlak voordat ook het plein binnen afzienbare tijd rigoureus op de
schop gaat. Ik heb mij laten vertellen, dat er in verband met pleinevenementen, zelfs overwogen wordt,
om “kelderbomen” te planten. Dat
schijnen bomen te zijn, die bijvoorbeeld bij “Ooij op Stelten” of de kermis tot onder het maaiveld kunnen
zakken. Als dat waar is, wordt dat
ook nog een bijkomende toeristische
attractie. De vele geleerden die bij de
Spar werkzaam zijn, zullen zich
inmiddels wel achter de oren krabben. Deze “Sparologen” zullen daar
zeker een wetenschappelijke parkeerstudie aan wijden. Sparologen,
jazeker, er werken bij de Spar een
heleboel beleerde “logen”. Leo staat
bekend als de “vinoloog” van het
Laag, Martien, de brooddeskundige,
als de “croissantoloog”, wat te denken van onze vleesverwerker, de
“boeufoloog” Barry, groentespecialist Eef, als haricots vertsoloog en last
but not least boomvruchtenprofessor Peter, als de pomoloog. Het plein
parkeren brengt toch een aantal
experts naar voren in het
Spargebeuren. Het schijnt nu dat er
voor de parkeervakken voor de Spar
specialistische
“vakkenvullers”
gezocht worden.
Groetjes medeklinker.

Nieuws uit Nijmegen
OERRR-kinderspeurtocht
Ga op 1 augustus samen met OERRR
van Natuurmonumenten op zoek naar
de lievelingsdieren van de boswachter?
Een speurtocht van twee kilometer
door het bos van Heumensoord. Én
aan het einde een verrassing van de
boswachter.

Een interactieve beleving voor het hele gezin

Kom jij mee speuren?
Je loopt deze tocht helemaal coronaproof met je eigen gezin. Van de boswachter krijg je bij de start een speurkaart mee. Hiermee kun je op zoek
gaan naar de lievelingsdieren van de
boswachter. Onderweg kom je langs de
zandkuil waar je heerlijk kunt spelen.
En helemaal leuk, kinderen van
OERRR mogen gratis mee doen.

pen worden, maar je kunt ook starten
op 15 augustus of 19 september. Je
kunt starten tussen 13.00 – 15.00 uur.
Je kunt net zolang over de tocht doen
als je zelf wilt. Breng wel je eigen pen
of potlood mee om de oplossing in te
vullen; helemaal coronaproof.

Hoe gaat het in zijn werk?
Koop van tevoren online een kaartje.
Per gereserveerde kaartje is er een presentje. Dus heb je 3 kinderen en geef je
er 2 op, dan is er 2 presentjes. De
speurtocht is geschikt voor kinderen
van 5 tot 10 jaar. En uiteraard kunnen
kinderen alleen deelnemen onder begeleiding van een betalende ouder of volwassene.
De speurtocht kan op 1 augustus gelo-

Hoe reserveer je een plekje?
De kosten voor deze speurtocht zijn
gratis voor leden van OERRR en € 4,voor
niet-leden
OERRR/
Natuurmonumenten.
Aanmelden kan via natuurmonumenten.nl/rijk-van-nijmegen en dan doorklikken naar agenda. Het startpunt van
de speurtocht is de Beukenlaan in
Nijmegen, de hoofdingang van
Heumensoord.

Speuren met de
OERRR-boswachter naar reeën
Ken jij de reeën van Heumensoord?
Dichtbij de stad en toch zoveel reeën.
Ga 14 augustus mee op ontdekking.
Een wandeling voor echte natuurkinderen die ervan dromen om boswachter te
worden.
In Heumensoord leven veel reeën. Ooit
een ree gezien? De boswachter weet de
beste plekjes om ze tegen te komen. In
het bos leven nog meer wilde dieren
zoals het zwijn en de bosuil. Wie weet
heb jij geluk en zie je één van deze dieren in het echt. We speuren ook naar
diersporen, die zijn sowieso in
Heumensoord te vinden. Ga mee het
veld in. Houd oren en ogen goed open,
je weet nooit wat je tegen komt. Zo ontdek je van alles: een pootafdruk in het
zand, een sierlijke veer, een prachtige
lucht. Of zelfs een ree of een cirkelende roofvogel. Vraag de boswachter
alles wat je altijd al wilde weten. Trek
laarzen en kleren aan die vies mogen
worden, het kan zijn dat we door plassen moeten waden of door zand banjeren. Oh... en vanwege de grootte van de
groep en iets met corona mogen je

Foto: Janko van Beek /
Natuurmonumenten
ouders alleen achteraf je avonturen
horen.
Praktische info
Reserveer van tevoren online een kaartje via natuurmonumenten.nl/rijk-vannijmegen en klik door naar agenda. De
tocht is geschikt voor kinderen van 7
tot 12 jaar. Ouders mogen deze keer
helaas niet mee. Neem een verrekijker
mee en doe stevige schoenen aan.
Draag bedekkende kleding i.v.m. teken
Door jouw deelname aan deze excursie
steun je het behoud van de natuur in
Heumensoord.

Kelfkensbos
weer open
Parkeergarage Kelfkensbos, nabij
Museum Het Valkkof, is weer in
gebruik. De garage was onlangs
een tijdje gesloten vanwege problemen met de brandveiligheid in
het gebouw.
Foto: Henk Baron

Niemand is waterdicht
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In het Infocentrum WO2 Nijmegen
is een speciale interactieve beleving
gerealiseerd: Het Mysterie. In deze
beleving gaan bezoekers (vanaf 9
jaar) op zoek naar allerlei (verborgen) aanwijzingen en hints en leren
ze tegelijkertijd over wat zich tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft
afgespeeld in en rondom Nijmegen.
In Het Mysterie draait het om het
waargebeurde verhaal van de familie Van Noordenburg. De gezinsleden zijn elkaar tijdens de strijd om
Nijmegen in september 1944 uit het
oog verloren. Het is de taak van de
bezoekers om zoon Jan van
Noordenburg door middel van verschillende hints, spellen en aanwijzingen te
helpen bij het terugvinden van zijn
moeder, broers en zussen. De educatieve ruimte van het Infocentrum is geheel
in de stijl van een huiskamer uit de
jaren 40 ingericht om de historisch verantwoorde beleving nog sterker te
maken.
Met Het Mysterie wil het Infocentrum
WO2 Nijmegen nog beter aansluiten
bij het al bestaande aanbod voor kinderen en schoolgroepen. Het Mysterie is
door het eigen team ontwikkeld in
samenwerking met Flink, het bedrijf
dat het Infocentrum WO2 ook heeft

aandacht voor nieuwe bundels van o.a.
Marjoleine de Vos, Babs Gons, Job
Degenaar (en nog een 11-tal andere).
Voor wie mee wil luisteren, vragen wil
stellen, reserveer telefonisch (0653856040) of via e-mail: poeziecentrumnederland@gmail.com. Entree €
5,00. Het entreeticket is tevens een korting bon die besteed kan worden in de
Tekoopkast van het PcN.

Reunie ZV de
Batavieren
Zeeverkennersgroep de Batavieren
bestaat dit jaar 75 jaar. Naar aanleiding
daarvan organiseren we in het najaar
van 2021 een reünie voor oud-leden en
andere betrokkenen. Wij zijn opzoek
naar mensen die lid geweest zijn van
1946 tot heden. Wilt u hier graag bij
aanwezig zijn? Vul het formulier in op
de website: https://batavieren.com/oudbatavieren-gezocht

vormgegeven en ingericht.
Het Infocentrum WO2 Nijmegen is
gratis toegankelijk. Reserveren is niet
nodig, maar houdt u er rekening mee
dat er maar een beperkt aantal mensen
tegelijkertijd in het Infocentrum WO2
Nijmegen aanwezig kunnen zijn.
Locatie: Infocentrum WO2 Nijmegen,
Ridderstraat 27, 6511 TM, Nijmegen
welkom@infocentrumwo2.nl
www.infocentrumwo2.nl
Facebook: /infocentrumwo2,
Twitter: @infocentrumwo2
Instagram: /infocentrumwo2;
LinkedIn: /company/infocentrumwo2

Recordaantal leerlingen krijgt
volgend schooljaar cultureel
programma op school
Maar liefst 44 basisscholen in
Nijmegen hebben zich aangemeld om
volgend schooljaar culturele programma’s voor hun leerlingen op
school in te gaan zetten in muziek,
dans, theater, beeld, audio, erfgoed
en film. Bij elkaar opgeteld zijn dat
ruim 15.000 leerlingen. Een recordaantal, volgens organisator Cultuur
En School Nijmegen.
Hoger op de prioriteitenlijst
De laatste jaren komt kunst- en cultuureducatie steeds hoger op de prioriteitenlijst van scholen in het primair
onderwijs te staan. Dat is nu ook weer
duidelijk te zien aan dit recordaantal
inschrijvingen. ‘Een prachtig resultaat,’
zegt Sarina Wagener, coördinator van
Cultuur En School Nijmegen. ‘Het was
een roerig jaar, voor ons en voor de
scholen. Dat volgend jaar toch zoveel
scholen weer aan de slag willen met
culturele lessen vinden we fantastisch.’
Culturele lessen

Lunchpauze poëzie, 7 aug, 12.00-13.30 uur
In de maandelijkse gesproken recensierubriek van het Poëziecentrum
Nederland, gevestigd achter in de bibliotheek De Mariënburg, zal Wim van Til
melding maken van het verschijnen van
de biografie van Bert Schierbeek, een
centrale figuur in het literaire leven van
kort na de tweede wereldoorlog.
Biograaf Graa Boomsma wil met
‘Niemand is waterdicht’ Schierbeek de
plek geven die hem toekomt. Verder

‘Het Mysterie’

De lessen in muziek, dans, theater,
beeld, audio, erfgoed en film worden
allemaal door culturele aanbieders uit
regio Nijmegen gegeven. Door bekende partijen zoals Phion, Kwatta,
Lindenberg
Cultuurhuis, Afrika
Museum en Introdans, maar ook door
zelfstandige kunstenaars en kleinere
gezelschappen als de Theatermakerij
van Dees Verhoeven. Cultuur En
School Nijmegen is het bemiddelingspunt (ondergebracht bij Lindenberg
Cultuurhuis) dat de scholen aan deze
aanbieders koppelt. Zo hebben scholen
de garantie dat de kwaliteit van de lessen goed is, en wordt een deel van het
regelwerk uit handen genomen.
Meer informatie
Op de site van Cultuur En School
Nijmegen www.cultuurenschoolnijmegen.nl is uitgebreide informatie te vinden over de Culturele Jaarprogramma’s
waar deze lessen in opgenomen zijn en
de andere activiteiten van dit bemiddelingspunt voor cultuureducatie.

15 augustus verschijnt boek
over oorlogsgetroffenen in
Nederlands-Indië
(On)gedeelde ervaringen. Indisch
Cahier Nijmegen.
Persoonlijke herinneringen aan de
gevolgen van het einde van WOII in
Nederlands-Indië
Het boekje in cahiervorm is de afsluiting van een vijfjarig programma dat
het Comité Indië Herdenking Nijmegen
sinds 2015 heeft uitgerold. Daarin stonden (on)gedeelde ervaringen van oorlogsgetroffenen uit Nederlands-Indië
en hun nabestaanden centraal. Daarbij
was telkens speciale aandacht voor de
minder bekende groepen
binnen die gemeenschap:
Molukkers, spijtoptanten,
buitenkampers, Indonesiërs,
Japans-Indische nakomelingen. Het cahier is de weerslag van de inleidingen
gehouden tijdens de jaarlijkse plechtigheid gecombineerd met uitvoerige portretten van oorlogsgetroffenen
of hun nabestaanden, dit

gelardeerd met privé-archiefbeelden.
Een mooi voorbeeld is dat van de
Nijmeegse Elsje Mulder die met haar
moeder twee Japanse interneringskampen overleefde, maar haar jongere zusje
verloor. Het boekwerk is een fraai
document dat voor alle Nijmegenaren
waarde heeft. De Indische en Molukse
Nederlanders maken immers al meer
dan 70 jaar deel uit van de stadsbevolking.
(On)Gedeelde ervaringen. Indisch
Cahier Nijmegen
Persoonlijke herinneringen
aan de gevolgen van het
einde van WOII in
Nederlands-Indië
Door: Wim Hompe, Huub
de Jonge, Gerda Lamers,
Karen Portier
Uitgave: Stichting PION
ISBN: 978-90-9034874-2
Cahier, 96 p.p.
Prijs: 10 euro
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Toch een beetje Vierdaagse?
Herdenking Canadese erebegraafplaats
Maandag 19 juli was de jaarlijkse herdenking die daags voor
de Vierdaagse altijd wordt gehouden om de gevallenen te
eren die begraven liggen op het Groesbeek Canadian War
Cemetery. Door Corona wordt nu alweer voor de tweede
keer zonder veel publiek en deelnemers en zonder dat er een
Vierdaagsemars is, een sobere herdenking gehouden. Een
delegatie van de Canadese ambassade, wethouder Silvia
Fleuren, een delegatie van de Vierdaagse waaronder de marsleider Henny Sackers alsmede Duitse, Canadese en
Nederlandse militairen waren hierbij aanwezig.
Foto: Piet Spanjers

mee men mooie prijzen kon winnen. Burgemeester Hubert
Bruls nam het eerste bos gladiolen in ontvangst en doneerde
daarbij ook direct 10 Euro om het Marikenhuis te steunen.
Hij vond het jammer dat er dit jaar voor een tractor gekozen
was en niet voor een koe, zoals vorig jaar maar hoopte dat
deze er een volgende keer weer bij kon zijn, maar het mocht
natuurlijk ook een paard of een ezel zijn, mits hij er zelf niet
op hoefde te gaan zitten. De organisatie was in handen van
de ZLTO.
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De vlaggen van Carolyn Mason-Kikendall
in Berg en Dal
Ook dit jaar, speciaal voor de
Alternatieve Vierdaagse, had Carolyn
Mason-Kikendall
aan de Oude
Kleefsebaan in Berg en Dal weer de 26
vlaggen uitgehangen aan haar huis. Het

zijn de vlaggen van alle landen waar ze
zelf is geweest tijdens haar wandelingen. En midden tussen de vlaggen zit
een pop in Vierdaagse outfit.
Foto: Henk Baron

Jos liep woensdag alleen de Alternatieve
Vierdaagse
Sunset mars met een Vierdaagse tintje
Zoals elke avond werd ook maandagavond 19 juli de Sunset
March gelopen. Deze keer liepen de besturen van de
Vierdaagsefeesten en Stichting DE 4DAAGSE mee en ook
burgemeester Bruls. Een Sunset March met een
Vierdaagsetintje dus!
Foto: Gemeente Nijmegen

Alternatieve Vierdaagse voor de jeugd
georganiseerd door het Vfonds
Ongeveer 40 jongeren zijn dinsdagmorgen 20 juli begonnen
met hun alternatieve Vierdaagse bij het Vrijheidsmuseum in
Groesbeek. Dit was de tweede keer dat dit daar plaats vond,
omdat ze door de corona niet de echte Vierdaagse konden
meemaken. Als alles mee zit hopen ze volgend jaar weer de
echte Vierdaagse te lopen. Maar in dit geval speelde de opening zich af op het terrein van het Vrijheidsmuseum, waar ze
konden genieten van het optreden van het muziekkorps van
de Koninklijke Marechaussee.
Namens de gemeente Berg en Dal was loco burgemeester
Annelies Visser aanwezig. Zij sprak de kinderen toe en
beloofde hen aan het einde van deze Vierdaagse allemaal een
Groesbeeks ijsje van ijssalon Passione. De kinderen hadden
hun eigen spreekstalmeester, Tako Rietveld, die de gasten
interviewde. Dit waren marsleider Henny Sackers en de 89jarige Bert van der Lans, de man die al 71 keer de Vierdaagse
had uitgelopen en daarmee recordhouder is. Ook museumdirecteur Wiel Lenders sprak de kinderen toe.
Vervolgens hielden de kinderen een eigen vlaggenparade,
voorafgegaan door een aantal leden van de Kapel van de
Koninklijke Marechaussee, waarbij Bert van der Lans als
speciale gast het eerste gedeelte mee liep. Ook defensie was
aanwezig met twee pantserwagens.

Jos Peters loopt al vele jaren de Vierdaagse en ook dit jaar
loopt hij de alternatieve Vierdaagse op de z.g. roze woensdag. Deze woensdag liep zijn route door de Ooijpolder, een
plek waar normaal de Vierdaagse niet door komt, maar waar
het prachtig is. Na een stop bij Oortjeshekken maakte hij de
laatste kilometers over de Ooijse Bandijk, richting huis.
Donderdag gaat hij de tocht door Duitsland maken, maar dan
samen met zijn zwager. Dat is gezelliger. Overigens was hij
niet de enige die voor de Ooijpolder gekozen had. Er liepen
nog meer wandelaars over de Ooijse Bandijk.

Pride Walk op Roze woensdag
Burgemeester Bruls gaf woensdag, op Roze Woensdag, het
“startschot” bij de Pride Walk. Op deze dag staan we elk jaar
stil bij de LHBTQI+ gemeenschap in Nijmegen. Dit jaar was
het natuurlijk anders, zonder Vierdaagsefeesten en -marsen.
Maar daarom niet minder belangrijk. Nijmegen is een inclusieve stad, waar iedereen welkom is! Na een bijeenkomst in
de St. Stevenskerk, waar een aantal sprekers de Pride Walk
inluidden en waar burgemeester Bruls, een klein vierdaags
poppetje kreeg aangeboden, mocht de burgemeester het lint
doorknippen bij de start van de Pride Walk, die eindigde in
het Valkhofpark. Een aantal raadsleden liepen mee in deze
Pride Walk.

Toch gasten op de Persingense Vierdaagse
campings

Geen Vierdaagse, wel het vierdaagsegevoel met gladiolen
Met als thema Geen Vierdaagse, wel het vierdaagsegevoel
trokken ook dit jaar de boeren uit het Rijk van Nijmegen op
20 juli door de Nijmeegse binnenstad om gladiolen en vierdaagseboeken te verkopen voor het Marikenhuis. Om 11 uur
werden de boeren bij het stadhuis ontvangen door burgemeester Bruls en daarna trokken ze met een kar door het centrum van Nijmegen om gladiolen te verkopen. Maar niet
alleen gladiolen, ook kon men voor het goede doel de spannende Vierdaagsethrillers aanschaffen, die auteur Rudy Dek
in loop der jaren heeft geschreven rondom het thema
Vierdaagse. Er waren meerdere titels verkrijgbaar. De boeken zijn beschikbaar gesteld door uitgever Fred Lardenoye.
Ook het bekende Rad van Fortuin was weer opgesteld waar-

Onthulling Vierdaagse fotoborden
in Nijmegen

Vorige week was de week van de Nijmeegse Vierdaagse.
Ofschoon de echte Vierdaagse niet door gaat kan men toch in
hun eigen omgeving de Alternatieve Vierdaagse lopen. Toch
zijn er mensen die dat in Nijmegen en omgeving willen doen.
Een aantal van hen is dan ook neergestreken op de beide
Vierdaagse campings in Persingen van de familie Kroes en
Dorus Jansen. Zij zochten toch de gezelligheid in Persingen
op.
Foto’s: Henk Baron

Foto: Gemeente Nijmegen
Zaterdagmiddag 17 juli onthulde burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen 8
fotoborden in de binnenstad van Nijmegen. Een gebaar van alle 40 podia van de
Vierdaagsefeesten, die hun publiek zo ontzettend missen. Door je hoofd door de
borden te steken, waan je je toch een klein beetje artiest op de feesten, die dit jaar
helaas weer niet door gaan. Met feestelijke aankleding van de stad is het deze
week toch een beetje feest!

Laatste dag Alternatieve 4-daagse #Vteam
Vrijdag was de laatste dag van de alternatieve Vierdaagse van het Vteam. Na
hun tocht van deze dag kregen ze op het
terrein van het Vrijheidsmuseum in
Groesbeek, waar ze ook deze dagen
gebivakkeerd hebben, een warm onthaal. Voor dat ze binnen kwamen was
er al een detachement Mariniers Mix
Units binnen gekomen. Dit detachement, dat bestond uit militairen van de
Koninklijke Luchtmacht, de Marine en
het Korps Mariniers was dinsdag uit
Rotterdam vertrokken en had elke dag
40 km afgelegd om in Groesbeek te
eindigen. Op het terrein werd de
muziek verzorgd door de militaire fanfare “Bereden Wapens” uit Vught. Alle
lopers werden toegesproken door burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen,
Henny Sackers marsleider en voorzitter
van Stichting DE 4DAAGSE, Wiel
Lenders,
directeur
van
het

Vrijheidsmuseum en recordloper Bert
van Lans, die de Vierdaagse al 71 keer
heeft gelopen. Hij overhandigde een
miniatuur schoentje (als stimulans voor
de toekomst) aan Jari Bosma uit
Moordrecht, de pechvogel, die in 2018
zijn been op 7 plaatsen gebroken en
toen in een rolstoel over de finish werd
gereden. Het jaar daarop kon hij weer
niet mee doen omdat hij aan het revalideren was en Corona gooide de jaren
daarop roet in het eten. Volgend jaar
wordt hij 16 en dan moet hij de 40 km
gaan lopen. Diverse kinderen van het
Vteam gaan dit dan samen met hem
doen. Burgemeester Hubert Bruls van
Nijmegen reikte aan alle lopers een
medaille uit, terwijl marsleider Sackers
hen allemaal een gladiool overhandigde. Het geheel stond onder bezielende
leiding van spreekstalmeester Tako
Rietveld.

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

Waarom god zoiets toelaat
Voor een heel aantal mensen was Peter
R de Vries een mens bij wie ze hun verhaal kwijt konden, en die hen ook hielp
waar ze vastliepen en hen zo nieuw
leven probeerde te geven, iemand die
voor hen door het vuur ging. En dan
ineens... een dodelijke aanslag op zijn
leven. Onze samenleving lijkt te verharden. Maar ook zijn we in staat tot
enorme verbroedering, zeker als er
rampen gebeuren. Hoe complex is onze
wereld. Alles staat met elkaar in verbinding. Ons materialisme heeft gevolgen voor de toestand van onze aarde,
maar ook voor de toestand van ons
diepste zelf, onze geest of ziel. We
bepalen zelf! Totdat dit niet meer lukt
vanwege een overstroming of een hartinfarct of wat dan ook. En dan kan
God in beeld komen als degene die had
moeten ingrijpen en het niet heeft
gedaan.
Maar hoe anders is het als we kunnen
geloven in Gods voorzienigheid. Dat
Hij in zijn liefde ziet wat we nodig hebben en daar ook voor zorgt, al is het
vaker op een andere manier dan wij
denken of wensen. Dat Hij uiteindelijk
alles ten goede leidt, omdat Hij uit het
kwade dat mensen doen of dat mensen
overkomt, altijd het goede weet te
halen; het kwade blijkt dan een voorbode te zijn van het veel grotere goed dat
daarna iemand toe kan vallen: anders
had God het in zijn liefde nooit toegelaten. Zo is de kruisdood van zijn Zoon
een voorbode van het veel grotere goed
van zijn opstaan uit de dood voorgoed.
Dat kan een grote troost zijn voor ons
mensen, al kan het best lang duren
voordat we dit zien, en soms zullen we
het pas zien aan de overzijde.
Zien we wat we meemaken, als toeval,
of ontdekken we daar een liefdevolle
leidende hand in? Toeval kan niet de
diepste vervulling zijn van ons leven
als mens, liefde wel. In de bijbel wordt
het wezen van God omschreven als
liefde.
Voor Luigi Gioia was dit niet zo. Hij
was atheïst en ging zelfs zo ver dat hij
aan de hand van tegenstellingen in de
Bijbel wilde bewijzen dat God niet
bestaat. Het was de grootste vergissing
van zijn leven, grapt hij nu. Het lezen
van de evangelies zette hem doorlopend aan tot het maken van de keuze
voor Christus en daarin te volharden.
Hij kwam er niet meer los van. Hij
werd Benedictijner monnik en trekt
rond om mensen te onderrichten.
God dwingt nooit. Hij respecteert onze
vrijheid die Hij ons gegeven heeft om
ons in staat te stellen lief te hebben.
Omdat die liefde uiteindelijk veel sterker is, daarom laat Hij het kwade toe.
In de bekering van Luigi Gioia zien we
hoe dat kwade omslaat in iets buitenge-

woon goeds… door Gods genade. Op
velerlei manieren weet God ons te
bereiken.

Rondleiding kerk
Millingen
Tot en met 24 augustus is de kerk van
Millingen elke dinsdag open van
10.00-12.00 en van 14.00 -16.00 uur.
Cas Blom is aanwezig en kan desgewenst zelfs een rondleiding verzorgen.
U kunt ook zelf gewoon eens rondkijken, eventueel aan de hand van een folder. Uiteraard bent u welkom voor een
gebed en het opsteken van een kaars.
Een rondleiding kan ook al van tevoren
bij Cas worden aangevraagd via 0631952674.

Parochiefeest 15 augustus
in Ooij
Dit jaar houden we het parochiefeest
van Maria ten hemelopneming graag in
Ooij. Het zou leuk zijn om vanuit de
vier andere dorpen per fiets of zelfs te
voet en natuurlijk ook met de auto naar
Ooij te gaan. Met elkaar kunnen we er
iets moois van maken en een onvergetelijke dag beleven.
10.30 uur eucharistieviering in kerk
van Ooij met samenzang en koorzang
van koorleden uit de vijf dorpen onder
leiding van Lianne van der Burgt.
Voor de kinderen is er een kindernevendienst tijdens het eerste gedeelte.
11.45-13.00 uur De Sprong is open
voor eten en drinken met elkaar
13.15 uur gezamenlijke afsluiting in de
kerk. 13.30 uur eenieder kan weer
huiswaarts gaan
Aanmelding voor eucharistieviering en
vervolg - uiterlijk tot en met 12 augustus - graag via contactpersoon van
dorp:
Millingen: 06-40589700; Ooij: 0246632271; Kekerdom: 0481-432167
Leuth: 06-53182610; Beek: 0650848704
De eucharistieviering is rechtstreeks
online te volgen via lifestream kerk
Millingen.

Parochieblad ontvangen
Ons nieuwe fullcolour parochieblad
van half juli is er voor u. Wilt u het
parochieblad ontvangen, bij u in de
brievenbus en/of digitaal en hebt u dit
nog niet doorgegeven, dan kunt u dit
graag doorgeven: Schoolstraat 21, 6579
AN
Kekerdom
of
m.g.b.oosterwijk@gmail.com
Tip
Het nieuwe parochieblad kunt u uit de
kerk ook meenemen voor iemand

anders. Fijn als we anderen hiermee
van dienst kunnen zijn.

H. Missen en Misintenties
Woensdag 28 juli 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus: Ex.34,29-35,
ps.99,5-7.9, Mt.13,44-46.
Donderdag 29 juli 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. 1 Joh.4,7-16, ps.34,2-11,
Joh.11,19-27 of Lc.10,38-42.
Vrijdag 30 juli 09.00 uur H. Mis
Millingen; Lev.23,1.4-11.15-16.27.
34b-37, ps.81,3-6.10-11, Mt.13,54-58.
Zaterdag 31 juli 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Lev.25,1.8-17, ps.67,2-3.5.7-8,
Mt.14,1-12.
Zaterdag 31 juli 19.00 uur H. Mis Ooij
(orgel en voorzang) – 18e zondag door
het
jaar
B.
Ex.16,2-4.12-15,
ps.78,3.4bc.23-25.54, Ef.4,17.20-24,
Joh.6, 24-35.
Wilma Donderwinkel – ten Haaff, Piet
en Ida van Thiel – Hoenselaar, Hetty
van Thiel, Maarten Oteman, Annie van
den Brink – Hendriks, jaargetijde
Zondag 1 augustus 09.00 uur H. Mis
Kekerdom (orgel en voorzang) (zie
boven)
Gerrit en Doortje Haukes-Verheijen.
Zondag 1 augustus 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel en voorzang) (zie
boven)
Rita Megens-Janssen, Jan en Anny de
Meij en Theo.
Dinsdag 3 augustus 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Num.12,1-13,
ps.51,3-7.12-13, Mt.14,22-36.
Woensdag 4 augustus 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus: Num.13,12a.25;14,1.26-29.34-35,
ps.106,67a.13-14.21-23, Mt.15,21-28.
Donderdag 5 augustus 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Num.20,1-13, ps.95,12.6-9, Mt.16,13-23.
Vrijdag 6 augustus 09.00 uur H. Mis
Millingen – Feest gedaanteverandering
van de Heer; Dan.7,9-10.13-14, ps.97,
1-2.5-6.9, 2 Petr.1,16-19, Mc.9,2-10.
Zaterdag 7 augustus 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Deut.6,4-13, ps.18,2-4.47.51,
Mt.17, 14-20.
Zaterdag 7 augustus 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel en voorzang) – 19e zondag
door het jaar B: 1 Kon.19,4-8, ps.34,29, Ef.4,30-5,2, Joh.6,41-51.
Wilma Donderwinkel – ten Haaff,
Frans en Tilly Kester – Arts
Zondag 8 augustus 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel en voorzang) (zie
boven)
Johannes Geutjes en Elisabeth
Verhoeven de echtgenote
Dinsdag 10 augustus 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: 2Kor.9,6-10, ps.112,
2.5-9, Joh.12,24-26.

Gedoopt
Floris van Dinther op zaterdag 26 juni
in de kleine Bartholomeus in Beek

Column
Kerken
We moeten bouwen, bouwen, en nog
eens bouwen. In de stad, in dorpen,
waar dan ook, schrijft columnist Rob
Berends in de krant. Desnoods in Park
Lingezegen, een natuurgebied bij Elst
dat als buffer tussen Arnhem en
Nijmegen fungeert. Zegt de een. De
ander noemt dit vloeken in de kerk.
Redenen om te bouwen worden aangevoerd. De huizenmarkt zit potdicht.
Westerlingen komen naar ons toe. Het
is hier overvol. Ik word hier niet vrolijk van, vertelt een redacteur van de
krant. Twintigjarigen blijven langer
bij hun ouwelui hangen. Een hoogleraar zegt dat de schade wel meevalt.
Een eigen woning hoort bij het zelfstandig worden, dat wel, maar jonge
mensen hebben veerkracht. Ze bedenken nieuwe dingen. Ik lees over het
verschijnsel tiny houses. Een huisje
voor nog geen vijftig duizend euro
van maximaal 50 vierkante meter.
Probleem is dat ze niet geïsoleerd zijn
en op een tijdelijke plek zitten. In het
Ruhrgebied wonen jongeren samen in
oude fabrieksgebouwen. Ieder een
kamer met een gemeenschappelijke
ruimte. Ik zie leegstaande kerkgebouwen in onze regio. Maak daar woningen van, kerken zijn prima geïsoleerd.
Phil Poffé, Groesbeek.

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
De kerk is weer open maar de regel van
anderhalve meter afstand houden van
elkaar blijft uiteraard nog wel van
kracht.
Vieringen:
Zondag 1 augustus, aanvang 10.00
uur
Voorganger is pastor Jos van Rooij uit
Groesbeek.
De diaconiecollecte is bestemd voor
Het Huis van Compassie in Nijmegen,
dat zich inzet voor mensen in een
kwetsbare maatschappelijke conditie.
Digitaal doneren? NL 08 INGB
0000961922
tnv Diaconie Prot.
Gemeente Groesbeek o.v.v. Huis van
Compassie.

De vieringen zijn ook online mee te
vieren:
Ga naar de website www.pkn-groesbeek.nl en klik op "Diensten" en
daaronder "Deze maand" U ziet
daar de link.

Zondag 8 augustus, aanvang 10.00
uur
Voorganger: ds. B. Schelhaas uit
Leiden
De diaconiecollecte is ook deze zondag bestemd voor Het Huis van
Compassie in Nijmegen, info zie hierboven.
Na de dienst is er koffie- en theedrinken, bij goed weer buiten naast de kerk
en anders in Serre en kerk op afstand .

Tijdens de zomermaanden is de kerk
ook elke vrijdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur geopend. U kunt dan binnenlopen voor het bezichtigen van de kerk,
informatiepanelen over de geschiedenis
van de kerk of gewoon gaan zitten en
luisteren naar mooie live-muziek.
In de maand augustus exposeert de
Groesbeekse kunstenares Toos Zegers
haar ionen in de kerk (zie www.ikonenatelier.nl)

Kunst èn muziek in
Protestantse Kerk Groesbeek
Deze
maand
exposeert
de
Groesbeekse
kunstenares
Ingrid Giesbers
met een aantal
verschillende
werken. Haar
stijl van schilderen is abstract
met soms een
knipoog naar de
werkelijkheid.
De schilderijen
zijn kleurrijk en
vrolijk.
Voor
meer informatie:
kijk
op
www.KrachtiginKunst.nl .
Interieur Protestantse Kerk Groesbeek
En kom luisteren naar live
Foto: Jannie Schaapman
muziek in de Protest-antse
Kerk in Groesbeek. Een afwisselend diverse panelen te bewonderen over de
programma door Groesbeekse artie- geschiedenis van de kerk. Of bezoek
sten: oude muziek door het blokfluiten- het prachtig onderhouden kerkhof met
semble Musica Agatha, klassieke enkele historische graven, een urnenmuziek door de strijkers van het wand en de gedenkboom. Uiteraard
Molenbergkwartet, piano door Lisette kunt u ook gewoon plaatsnemen om te
Cillessen en dwarsfluit door Arianne mediteren, voor een gebed, voor een
Veenstra.
gesprek of om te luisteren naar
Net als in voorgaande jaren stelt de muziek. Op 30 juli spelen de strijkers
Protestantse gemeente in Groesbeek van het Molenbergkwartet.
haar historische gebouw in de zomer- Ten overvloede: bij de kerkopenstelling
maanden weer open voor het publiek. gelden ook hygiëneregels als handen
Iedere vrijdagmiddag van 14.00-16.00 ontsmetten en afstand houden.
uur staat de deur van het gebouw aan De komende weken wordt steeds een
de Kerkstraat 18 in Groesbeek weer vraag gesteld. Het antwoord kunt u tijopen. U bent van harte welkom. Onze dens een rondleiding te horen krijgen.
gastvrouwen en –heren leiden u graag
rond en vertellen u over het gebouw Vraag van de week: Waar is nog een
met haar rijke geschiedenis. Zo zijn er restant van de IJstijd verwerkt?

Heemkundekring De Duffelt
DE DUFFELT. Twee
maal per jaar brengt
Heemkundekring De
Duffelt het tijdschrift
‘Van Toen naar Nu’ uit.
Het doel is om belangstellenden aan beide
zijden
van
de
Nederlands-Duitse
grens te informeren
over geschiedenis en
cultuur in het gebied
tussen Nijmegen en
Kleef. De verhalen zijn
afwisselend in het Duits
en het Nederlands.
Vorig jaar vierde de
Heemkundekring haar 50-jarig bestaan.
Ook de huidige uitgave bevat interessante bijdragen van Nederlandse en
Duitse kant. Johannes van Lier gaat in
op de geschiedenis van zijn geboortedorp Mehr (D), dat dit jaar 1300 jaar
bestaat. Later dit jaar verschijnt van
zijn hand het tweede boek over Mehr.
Heinz Maahs en Maria Maas beschrijven de geschiedenis van de
Musschenberg als berg, herberg en
buurtschap in het Nederlands-Duitse
grensgebied. De bijdrage van Frank
Mehring gaat over de Wasserburg in

De Duffelt bij Düffelward
Rindern, waarover hij onlangs een
prachtig boek heeft geschreven. Josef
Gietemann neemt de lezer mee naar
Rindern (bij Kleef) en vertelt over de
noordelijkste bunker van de Westwall
aan de Drususdeich. Verder zijn er
diverse berichten over de streek en
worden enkele boeken besproken. Een
jaarlidmaatschap
van
de
Heemkundevereniging kost slechts 20
euro. Meer informatie is te vinden op
www.dueffel.eu.
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Volvo S60 B3
Onlangs heeft Volvo de type aanduidingen van haar modellen aangepast, om
beter onderscheid te verkrijgen tussen de plug-in hybride en ‘mild hybrid’
modellen. De plug-in hybride modellen hebben een ‘T’ in hun type aanduiding en de mild hybrids gewoon de ‘B’ van benzine. Voor deze test rijden we
in de Volvo S60 B3, de instapper van de S60 lijn van Volvo. Onder de motorkap zit een 48 Volt hybride systeem, dat de aandrijving helpt bij accelereren
en zich weer oplaadt bij afremmen.

De nieuwe Volvo S60 is gericht op veiligheid en comfort.
De Volvo S60 is in twee uitvoeringen
beschikbaar. Naast de sportieve RDesign uitvoering is er de luxe
Inscription. Een echt luxe uitvoering en
toch het instapmodel, want hij is €
1000,- goedkoper ten opzichte van het
sportieve topmodel R-Design met deze
motor. De geteste versie kost € 45.495,en dat is best een aantrekkelijk aanbod,
als men beschouwt, wat voor luxe men
daarvoor krijgt.
Comfort en veiligheid
De Volvo S60 lijkt de ideale zakenauto.
Het model is gericht op veiligheid en
comfort. Een van die dingen ter bevordering van de veiligheid is dan de elektronisch begrensde topsnelheid van 180
km/uur. Hij kan echt wel sneller op de
Duitse Autobahn, maar de elektronica
laat het niet toe. De Zweedse autofabrikant hecht veel aan zijn belangrijke
kernwaarden als veiligheid en degelijkheid.
Degelijk en duurzaam is de Volvo
zeker. Alles voelt solide aan en zowel
het interieur als het uiterlijke design zal
nog vele jaren meegaan. Er zijn hoogwaardige, recyclebare materialen
gebruikt en de met leder beklede stoe-

len zijn stevig. Ze zijn goed met elektronica in te stellen en zitten als gegoten.
Twee liter turbo met hybride
Onder de motorkap zit een nieuwe B3
4-cilinder basismotor met B-label met
een vermogen van 120 kW (163 pk).
Het maximumkoppel is 265 Nm. De
benzinemotor krijgt tijdens het accelereren ondersteuning van een elektromotor met 10 kW (14 pk) vermogen en
40 Nm extra trekkracht. Het is het
bekende 48 Volt ‘mild hybrid’ systeem,
dat we bij vele automerken tegenkomen. Als extra zorgt automatische
cilinderuitschakeling voor een lager
verbruik bij rustig rijden.
De motor is voor liefhebbers optimaal
samengesteld. Geen kleine pruttelende
driecilinder, die met kunst- en vliegwerk veel paardenkrachten kan leveren, maar een echte klassieke viercilinder tweeliter benzinemotor. Een elektromotor zorgt voor 40 Nm extra trekkracht vanaf de start en de turbo zorgt
voor extra vermogen en trekkracht als
de Volvo aan het rollen is.
De overgangen in aandrijving en ook
de cilinder-uitschakeling verlopen

Hyundai Santa Fe
De gunstige belastingregels voor hybride voertuigen zijn de redding van de
Hyundai Santa Fe in Nederland. Vorig jaar introduceerde Hyundai al de
geheel nieuwe Santa Fe, die we nu in deze autorubriek beschrijven. De internationaal - met name op de Amerikaanse markt - geslaagde auto was in
Nederland veel te duur vanwege de extreem hoge – aan verbrandingsgassen
gerelateerde - BPM heffing. Recent kwam de hybride versie met een combinatie van een turbobenzinemotor, een elektromotor en een 270 Volt lithiumion-polymeerbatterij. Deze hybride constructie tilde de brandstofefficiëntie
naar een hoger niveau en de BPM belasting van de Overheid naar een acceptabel niveau.

De vierde generatie van de Hyundai Santa Fe is groter, ruimer, moderner en
indrukwekkender in het straatbeeld.
De nieuwe Hyundai Santa Fe ziet er
imposant uit. Het is duidelijk het topmodel van het Koreaanse automerk en
de Santa Fe ziet er bijna Amerikaans
uit. De vierde generatie van de
Hyundai Santa Fe is groter, ruimer,
moderner en indrukwekkender in het
straatbeeld. De Hyundai Santa Fe heeft
een hoog opgetrokken neus en een
imposant grote grille, venijnige koplampen en strakke lijnen die de carrosserie karakteriseren.
Veel ruimte
Het interieur is weer moderner ten
opzichte van de voorganger. De stoelen
met de vele verschillende verstelmogelijkheden zitten goed. De stoelen zijn
niet alleen elektrisch te verwarmen,
maar ook te koelen. Ook achterin zit
men ruim in de SUV. De Hyundai

Santa Fe is standaard een vijfzitter. Een
derde zitrij is optioneel leverbaar en dat
maakt van de Santa Fe een zevenzitter.
Zoals bij alle moderne auto’s is het
centrale touchscreen weer wat groter
uitgevoerd en is er meer interactieve
software geïnstalleerd, die het de
bestuurder gemakkelijk maakt. Ook
met toegevoegde veiligheidssystemen
is veilig rijden de bestuurder gemakkelijker gemaakt. Onder andere met het
beeld van een camera aan de zijkant
van de auto, dat achter het stuurwiel
wordt getoond als "dodehoekcamera"beeld wanneer richting wordt aangegeven. Een zinnige toevoeging, die het
rijden van de grote auto in de drukke
stad gemakkelijker maakt. Om parkeren in smalle vakken eenvoudiger te
maken kan de Hyundai Santa Fe geheel
zelfstandig, zonder bestuurder in de

Road Test
Volvo S60 B3
Koets: 4-deurs sedan
Prijs: € 45.495,Gewicht: 1633 kg
Cil.inh.: 1969 cc
Vermogen: 163 + 14 pk
Top: 180 km/uur
Acc.0-100: 9,0 sec.
Gem. verbr.: 1 op 14,6
Lengte: 476,1 cm
Breedte: 185,0 cm
Kofferruimte: 442 + 28 liter
Aanhangergewicht: 1800 kg
ongemerkt. De schakelmomenten van
de standaard aanwezige automatische
versnellingsbak met acht versnellingen
merkt men echt niet. Zo soepel gaat
alles. Het is een 8-traps automaat met
moderne shift-by-wire technologie. De
optimale afstemming merkt men in het
brandstofverbruik. Die is met 1 op 14,6
best wel laag. Let wel, met deze Volvo
hoeft men niet (en kan men ook niet)
telkens aan een stekkerdoos bijladen
om tot een laag brandstofverbruik te
komen.
De sprint vanuit stilstand naar de 100
km verloopt dankzij de 48 volt elektrische motorondersteuning in 9,0 seconden. De topsnelheid is, zoals hierboven
al beschreven, begrensd op 180 km/uur.
De besturing en de wegligging zijn
comfortabel en voldoet aan Volvo’s
hoge veiligheidseisen. Een adaptieve
cruise control en diverse veiligheidssystemen, die de bestuurder bij de les
houden of ingrijpen als er onveilige

Het milde hybride systeem
van de Volvo S60 zorgt voor
ondersteuning van de viercilinder turbo-benzinemotor
met 14 pk en 40 Nm vanaf
stilstand. Tevens wordt er
gebruik gemaakt van automatische cilinderuitschakeling om het benzineverbruik
te beperken. Dat maakt dat
deze Volvo weinig brandstof
verbruikt.
situaties ontstaan, zijn - zoals bij elke
Volvo - standaard aanwezig.
Veel ruimte en aandacht voor veiligheid
Ook fijn is, dat men achter deze Volvo
een geremde aanhanger van 1800 kg
kan hangen. De degelijke Volvo weegt
zelf 1633 kg. Een gewicht dat mede
verklaard wordt door de grotere carrosserie. De nieuwe S60 is groter en meet
nu 4,761 meter lang en 1,85 meter
breed. Veel ruimte dus. Ook in de
kofferbak. Daar past 442 liter bagage
in. Als men per sé continu een vijfde
wiel als reservewiel wil meenemen,
dan beperkt de bagageruimte zich tot
392 liter. Onder de laadvloer vindt men
nog 28 liter extra bagageruimte.
Het interieur is typisch Volvo met een
fraai verticaal staand, 9 inch groot
touchscreen display waar de meeste
functies mee te bedienen zijn. Het
touchscreen is zo responsief, dat men
deze zelfs met handschoenen aan kan
bedienen. Met de spraakbediening kan
men eenvoudig opdrachten aan de auto
geven. Zoals door te zeggen: “Ik heb
het warm”. De auto stelt dan zelf de
temperatuur wat lager in. De bestuurWe reden met deze
Volvo S60 B3 de instapversie, maar die is wel
heel erg compleet uitgerust en dat maakt de
auto een concurrent
voor de BMW’s en
Mercedessen uit een
hogere klasse, waar
men fors moet bijbetalen voor deze extra’s.

Road Test
Hyundai Santa Fe HEV Premium
Koets: 5-deurs SUV
Prijs: € 53.995,- (vanaf € 44.495,-)
Gewicht: 1809 kg
Cil.inh.: 1598 cc
Vermogen: 230 pk
Top: 187 km/uur
Acc.0-100: 8,9 sec.
Gem. verbr.: 1 op 14,9
Lengte: 478,5 cm
Breedte: 190,0 cm
Kofferruimte: 831 liter
Aanhangergewicht: 1650 kg
auto, met de afstandsbediening in- en
uitparkeren. Dit gaat langzaam en
uiterst voorzichtig, maar kan de redding zijn als de auto langs beide zijden
is vast geparkeerd en men niet meer
kan instappen.
De draadloze telefoonlader heeft een
slimme constructie, waarbij de telefoon
in een speciale houder wordt geschoven. Het laden start bij insteken van de
telefoon, de telefoon zit stevig vast en
blijft tijdens het rijden op die plaats zitten. Met de handsfree kan men bellen
met de telefoon in de houder.
Hybride aandrijving voor brandstofbesparing
Hyundai levert de Santa Fe in
Nederland als hybride of als plug-in

der hoeft het stuur niet los te laten of de
blik van de weg af te wenden. Zeer
gebruiksvriendelijk en veilig.
Een luxe Volvo of geen Volvo
We rijden een instapmodel, maar de
uitrusting is wel compleet en van hoog
niveau. Een 8-trapsautomaat is standaard. De Inscription (basis)-uitvoering
waarin wij rijden, heeft verder navigatie, climate control, leren bekleding,
een digitaal instrumentarium, keyless
drive, digitale radio en een groot verticaal en centraal geplaatst touchscreen
waarmee men gemakkelijk – door te
swipen – door alle menu’s kan bladeren. Uitgeklede versies levert Volvo
niet. Er zijn wel krachtigere varianten.
De Volvo S60 Mild hybrid is ook leverbaar als B4 en B5 met 145 kW (197 pk)
respectievelijk 184 kW (250 pk). Ook
deze varianten hebben een topsnelheid
van 180 km/uur.
De nieuwe Volvo S60 is een veilige,
comfortabel rijdende auto, die het
zakelijk goed zal doen. Gezien de uitrusting is de aanschafprijs absoluut
scherp te noemen. De Volvo S60 is een
totaal andere auto ten opzichte van zijn
voorganger. De auto ziet er strak uit
met een fraai lijnenspel langs de zijkanten. De S60 oogt beduidend sportiever, dan bijvoorbeeld een Audi A4 of
een Mercedes Benz C-Klasse. Ook de
voorkant van de S60 is erg fraai vormgegeven met een flinke bumper en
natuurlijk de Thor Hammer koplampen. Als men een Volvo S60 in de binnenspiegel ziet aankomen kijkt men
toch een keer extra om. Van achteren
ziet de S60 ziet er goed uit met als
hoogtepunt de twee enorme uitlaten
(die voor de verandering wel echt zijn).

De nieuwe Hyundai Santa Fe heeft
een 1,6-liter turbobenzinemotor,
aangevuld met 44,2 kW elektromotor, die samen goed zijn voor een
systeemvermogen van 230 pk en
350 Nm koppel.
hybride. Wij reden de tweewiel
aangedreven Santa Fe Hybrid, die
voordeliger in aanschaf is en
oplaadt tijdens remmen en uitrollen. Opladen met een stekker is niet
nodig. Zoals de naam al impliceert kan
de duurdere "plug-inhybride" wel opladen met een stekker. De invloed van de
elektromotor is dan groter en bij frequent opladen is het verbruik daarmee
significant lager. Bovendien is alleen
de plug-inhybride voorzien van vierwielaandrijving.
Onze testauto heeft een 1,6-liter turbobenzinemotor, aangevuld met 44,2 kW
elektromotor. Goed voor een systeemvermogen van 230 pk (bij 5500 toeren
per minuut) en 350 Nm koppel tussen
de 1500 en 4500 toeren per minuut.
Dankzij de elektromotor is er al bij een
laag toerental veel trekkracht beschikbaar, waardoor moeiteloos kan worden
geaccelereerd. De Hyundai Santa Fe
Hybrid heeft 8,9 seconden nodig om
vanuit stilstand 100 km/u te bereiken
en haalt een top van 187 km/u. De
Hyundai Santa Fe Hybrid mag geremd
1.650 kilogram trekken.
Met de Santa Fe Hybrid kan men een
gemiddeld verbruik van 1 op 15 halen
en dat is gezien het rijklaar
gewicht van 1.809 kilogram
niet slecht. Ons gemiddelde
benzineverbruik was 1 op
14,9. Het weggedrag is goed
met nadruk op comfort. De
Hyundai Santa Fe is alleen
met automatische zestraps
versnellingsbak verkrijgbaar.

Garantie en prijzen
De nieuwe Hyundai Santa Fe biedt in de geteste vijf- De aanschafprijzen van de
zits versie maar liefst 831 liter bagageruimte.
Hyundai Santa Fe Hybrid

2WD met vijf zitplaatsen starten bij €
44.495,-. De versie met zeven zitplaatsen start bij € 48.995,-. De plug-in versie Santa Fe PHEV heeft een vanafprijs
van € 51.495,-. De geteste luxe
‘Premium’-versie heeft een prijskaartje
van € 53.995,- vanwege een net iets
hogere uitstoot en derhalve hogere
BPM. BPM, de reden, waarom de
krachtige, voor de USA markt gemaakte versies niet in Nederland verkrijgbaar zijn. Wij moeten het met de 1.6
liter viercilinder doen.
Hyundai geeft 5 jaar garantie, zonder
kilometerbeperking en met gratis pechhulp in binnen- en buitenland. Extra
garantie kan men bij Hyundai bijkopen.
Deze Hyundai Verlengde Garantie voor
het zesde en zevende jaar is geldig voor
benzine, hybride, diesel en elektrische
modellen tot een maximum kilometerstand van 200.000 kilometer. Voor de
kostbare hoog-voltagebatterijen in de
Hyundai Santa Fe geldt standaard 8
jaar/200.000 km garantie.
Conclusie
Drie jaar na de introductie van de nieuwe Santa Fe is het model al vernieuwd.
Aanvankelijk had dit topmodel onder
andere de in de Verenigde Staten standaard 2,5 liter motor, maar die gaven
door hun hogere CO2-uitstoot een
onrealistisch hoog prijskaartje in
Nederland. De Hyundai Santa Fe was
daarom kansloos ten opzichte van de
concurrentie, maar de vernieuwde versie met parallel-hybride en plug-inhybride aandrijving maakt de Santa Fe
juist weer zeer concurrerend.
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Zwischen Rhein & Maahs
Das Welttheater von Nütterden
NÜTTERDEN.
Das
Welttheater von Nütterden
kommt für drei Tage nach
Nütterden – und nur für drei
Tage. Verpasst es nicht, hier
ist jede*r willkommen. 50
Zuschauer*innen pro Tag
werden durch das Welttheater
geführt. Auf ihrem Weg
stoßen sie an verschiedenen
Stationen auf Traditionelles,
Modernes und Surreales.
Schützenzug, Musikverein,
Bruderschaft
und
Reiterstaffel; wir wollen dem
Publikum zeigen, was das
Dorf an farbenprächtiger
Inszenierung zu bieten hat. In
kleinen geführten Gruppen
begeben
sich
die
Besucher*innen auf einen
performativen Spaziergang,
auf dem ihnen typische
Dorfcharaktere begegnen, die
tiefe
Einsichten
und
oberflächliche Weisheiten
zum Dorfleben teilen. Das Zwei Mittglieder des Orgateam «Welttheater
Publikum lernt die subversive Nütterden»: Bettina Hentrey und Jan Kersjes.
Kraft des „Schellekes ziehen“, wird Berge erklimmen
und Flüsse überqueren. Wir werden uns durch
das
Dorf
bis
zum
die künstlerische Freiheit nehmen, und Feuerwehrhaus, hier stehen schon
eine Realität entwerfen, die fantastisch, Tische und Bänke bereit, der Grill ist
humorvoll und überraschend ist. Im angeheizt und das Bier kalt gestellt –
„Welttheater von Nütterden“ begeben die Welttheater von Nütterden Big
wir uns auf eine Lokalreise, die sich am Band (ergänzt durch die musikalische
Ende als ganz schön kosmopolitisch Energie von Musikzug und Sing- und
herausstellen wird.
Spielschar) lädt ein und Gastgeber Jan
Alles beginnt mit der Registrierung: Kersjes
begrüßt
prominente
Auf dem Dorfplatz wird das Publikum Dorfvertreter*innen in einem interaktiam 12., 13. und 14. August um 17:00 ven Dorf-Talk.
Uhr begrüßt und in kleine Gruppen Ab
19:30
Uhr
sind
alle
aufgeteilt. Guides führend die Gruppen Bewohner*innen von nah und fern
nun auf ihren Parcours. Auf den 4-5 auch ohne Ticket am Feuerwehrhaus in
Routen liegen für die Gruppen folgen- Nütterden zu Musik und Gespräch,
de Stationen: Besteigung der Sieben Wurst und Getränk willkommen.
Quellen * Renaturierung des
Rennekens * Der*Die Prostestler*in * Tickets
Der
Draisinenwärter
*
Die Jetzt schon reservieren unter:
Gentrifizierungsstelle * So klingt ein www.daswelttheatervonnuetterden.de
Dorf * Heile Welt * Das Orakel * Der oder direkt per E-Mail an dasweltStammtisch * Die U-Bahn-Station * theatervonnuetterden@gmail.com. Ab
Der Funker * Schellekes ziehen *
2. August können die Tickets auch
Die wohl größte Station ist der große direkt in Nütterden im SPD Bürgerbüro
Aufzug, den wir an den Schluss des in der Alten Schule, Hoher Weg 1
Parcours gelegt haben. Hier wollen wir erworben werden. Öffnungszeiten:
den Zuschauer*innen zeigen, welche Mo-Fr. 9-11 und von 16-18:00. Sa: 9performative Kraft schon seit Urzeiten 11 Uhr. Restkarten sind auch am Tag
im Welttheater von Nütterden liegt: das der Vorstellung ab 16:00 Uhr auf dem
Brauchtaum Nütterdens mit seinen Dorfplatz erhältlich. ACHTUNG: Pro
Vereinen. Im gemeinsamen Zug geht es Vorstellung gibt es nur 50 Tickets.

Rathaus der Gemeinde
Kranenburg wieder geöffnet
KRANENBURG. Ab sofort ist das
Rathaus der Gemeinde Kranenburg
wieder uneingeschränkt geöffnet.
Der Bürgerservice ist ebenfalls
wieder am ersten Samstag im
Monat in der Zeit von 10.00 Uhr
bis 12.00 Uhr, erstmals am 7.
August 2021, geöffnet. Eine
Terminabsprache
ist,
mit
Ausnahme für standesamtliche
Angelegenheiten, nicht mehr erforderlich. Informationen unter Tel.
02826-790 oder unter www.kranenburg.de

Vom 12. Juli bis zum 12. August 2021 ist bei der Euregio
Rhein-Waal die Wanderausstellung „Shared History on
Tour: Eine deutsch-niederländische Geschichte auf
Schienen“ zu sehen.
Glasgebäude), Emmericher Straße 24, 47533 Kleve, besucht
werden. Für Ihren Besuch ist eine Anmeldung erforderlich.
Sie können sich unter info@euregio.org oder während der
Bürozeiten telefonisch unter +49-2821-79300 anmelden.
Bitte teilen Sie uns bei Ihrer Anmeldung mit, wann und mit
wie vielen Personen Sie die Ausstellung besuchen möchten.
Der Besuch der Ausstellung ist kostenlos.

Koekkoeks Paten
KLEVE. Werden Sie Pate
einer Koekkoek-Zeichnung!
So lautete im Mai die
ungewöhnliche Einladung
des
Museums
B.C.
Koekkoek-Hauses und des
Freundeskreises der beiden
Klever Museen. Aus einem
rheinischen Nachlass wurden zwanzig originale
Zeichnungen des Meisters
Barend Cornelis Koekkoek
dem Museum zum Erwerb
angeboten.
Diesen wieder entdeckten
Schatz des Malerfürsten, der
seit der Nachkriegszeit in
einem privaten Haushalt
schlummerte, galt es für die
Sammlung
des
B.C. Aus einem rheinischen Nachlass wurden zwanzig
Koekkoek-Haus in Kleve zu originale Zeichnungen des Meisters Barend
heben. Es handelt sich um Cornelis Koekkoek dem Museum zum Erwerb
Studien aus des Malers angeboten.
Atelier. Sie dienten als
Vorlagen für die Ausstaffierung seiner Das Museum B.C. Koekkoek-Haus
Gemälde: Blätter großer Zeichenkunst, darf sich jetzt schon glücklich schätselten auf dem Markt zu finden, mit zen, eines der größten Sammlungen an
Liebe zum Detail und der Achtung des Zeichnungen des Meisters zu besitzen,
Künstlers vor seinem Gegenüber: dem dieser Ankauf ist wiederum etwas ganz
einfachen Menschen aus dem Landvolk Besonderes. Möchten auch Sie noch
der damaligen Zeit, der Wäscherin, der Pate werden?
Marktfrau, der stillenden Mutter, dem Infos gibt es unter:
Holzsammler, dem Bauern, dem https://www.koekkoek-haus.de/aktuZimmermann, den Klompen-Jungen ell/patenschaft-koekkoek-zeichnung
oder dem alten Arbeiter. So sind diese Oder melden Sie sich bei: geisselauch in den Landschaftsgemälden des brecht@koekkoek-haus.de
Meisters wieder zu finden, unterwegs
oder bei der Arbeit in der Natur.
Dafür fanden sich aus den Reihen des
Freundeskreises und der Klever
Bürgerschaft begeisterte Anhänger:
Jeder durfte sein persönlich ausgewähltes
Motiv
als
hochwertige
Reproduktion im Passepartout mit nach
Hause nehmen. Darüber hinaus gab es Wie viele Zehen hat der Strauß? Und
einen Eintrag ins Inventarbuch, der wie macht man das perfekte
auch für die Zukunft den Paten und Erdmännchenfoto?
Der August wird einfach tierisch gut:
seine Spende festhält.
Neben den Jungtieren bei Seehund,
Trampeltier und Zwergotter locken
auch die Veranstaltungen im August
zahlreiche
große
und
kleine
Tierfreunde in den Tiergarten Kleve.
„Leider können wir aufgrund der aktuKRANENBURG. Am Sonntag, 22. ellen Coronaauflagen nicht alle
August findet auf dem Platz vor Veranstaltungen wie geplant stattfinden
Museum
Katharinenhof lassen, aber wir haben einige spannen(Mühlenstraße) ab 10.00 Uhr wieder de Alternativen gefunden, die den
das „Bürgersfrühstück“ statt. Es ist eine August zu einem tierischen Highlight
Aktivität des Initiativkreises "von machen“, erklärt Tiergartenleiter
Bürgern für Bürger". Der Kreis möchte Martin Polotzek. Das für den 7. und 8.
die Menschen im historischen Ortskern August geplante Tiergartenfest kann
in gemütlicher Atmosphäre zusammen- leider nicht in der geplanten Weise
bringen. Aber auch Personen von durchgeführt werden. Polotzek: „Als
außerhalb
–
also
nicht
nur Alternativprogramm bieten wir am 7.
Kranenburger – sind herzlich willkom- und 8. August eine kostenlose
men. Es wird für Brötchen und Kaffee Rätselrallye an, bei der die Kinder
gesorgt,
ansonsten
soll
jeder Spannendes über unsere Tiere lernen
Teilnehmer etwas mitbringen z.B. und als kleines Dankeschön eine
Marmelade und Wurst. Weitere Infos Gratispackung Tierfutter erhalten. Hier
zum Frühstück: Heinz Nielen, 02826- lernen Kinder zum Beispiel, wie viele
1733, heinz.nielen@online.de
Zehen Strauße haben und was
Gürteltiere bei Gefahr machen.“

Tierische
Highlights im
August

Bürgerfrühstück
Kranenburg

Joseph Beuys: Kindheid und Jugend
RINDERN. Joseph Beuys´
Leben und Werk sind aufs
Engste mit der ihn prägenden
Landschaft des Niederrheins
verbunden. Hier wuchs er auf,
entwickelte
ein
inniges
Verhältnis zur Natur, schuf seine
ersten Werke, organisierte
Ausstellungen,
verarbeitete
persönliche Krisen, formte
lebenslange Freundschaften. In
unserer Ausstellung im Museum
FORUM ARENACUM zeigen
wir, wie Beuys an seinen beiden
Rinderner
Wohnadressen
am
Molkereiweg und der Tiergartenstraße
lebte. Anhand seines Jugendzimmers,
frühen Werken, Fotografien und
Interviews mit Zeitzeugen geben wir
erstmals Einblicke in jene privaten
Lebensverhältnisse, die Beuys vor seiner Berufung zur Professur für monu-

Wanderausstellung im Euregio-Forum
NIEDERRHEIN/KLEVE. Die Wanderausstellung „Shared
History on Tour: Eine deutsch-niederländische Geschichte
auf Schienen“ erzählt von der Eisenbahngeschichte der
Niederrheinlande. Ein besonderes Highlight der Ausstellung
sind die vier Virtual Reality Stationen, die Schlüsselszenen
in den Begegnungsräumen der Eisenbahn zeigen.
„Ausgangspunkt ist die Eisenbahnbrücke über den Rhein bei
Wesel. Zwischen ihrer Eröffnung 1874 und ihrer Sprengung
1945 war sie ein wichtiger Verkehrsweg zwischen
Deutschland und den Niederlanden, als Strecke für
Fernreisende, Staatsmänner und internationale Post zeitweise auch von europaweiter und sogar globaler Bedeutung. Für
die Zeit ihres Bestehens wird die Geschichte der Weseler
Brücke aus verschiedenen Perspektiven von beiderseits der
Grenze betrachtet. Anhand der wichtigsten Ereignisse der
Zeit werden Unterschiede, Gemeinsamkeiten und
Berührungspunkte der beiden Nachbarländer deutlich“, so
erklärt Felix Hildebrand vom LVR Niederrheinmuseum in
Wesel den Inhalt der kurzweiligen Ausstellung.
Die Ausstellung ist Teil des Projektes „Die Geschichte von
Krieg und Freiheit ohne Grenzen“ und wird im Rahmen des
EU-Programms INTERREG Deutschland-Nederland durchgeführt und durch die Europäische Union, das Ministerium
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des
Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE NRW) und die
Provinzen Gelderland und Limburg mitfinanziert.
Die zweisprachige Ausstellung kann vom 12. Juli bis 12.
August montags bis donnerstags von 09.30 bis 16.30 und
freitags von 09.30 bis 13.00 Uhr im Euregio-Forum (das

Joseph Beuys: Kindheid und Jugend;
Ausstellung im Museum Forum
Arenacum, 11. Juli bis 26. September
2021.
Foto: Heinz Maahs
mentale Kunst in Düsseldorf sein
Zuhause nannte. Wir freuen uns auf
Ihren und Euren Besuch.

Der Tiergarten Kleve ist täglich von 918 Uhr geöffnet. Eine OnlineReservierung ist nicht mehr erforderlich. Weitere Informationen und tagesaktuelle Hinweise zu den Veranstaltungen unter www.tiergarten-kleve.de

Konzerte und
Theater der
Stadt Kleve
KLEVE. Die letzte Konzertsaison war
geprägt
von
vielen
Absagen,
Umbuchungen
und
wenigen
Nachholterminen. Sigrun Hintzen,
Verantwortliche
für
das
Konzertprogramm, und das Team im
Fachbereich Kultur haben sich beraten,
wie es nach der Sommerpause weitergeht.
Für die Konzerte und Theater im
September und Oktober werden
zunächst Einzelkarten angeboten. Der
Vorverkauf startet Anfang August.
Abonnenten
erhalten
für
die
Einzelkarte 15% Ermäßigung.
Abonnements werden wieder aufgelegt, sobald Planungssicherheit für den
festen Sitzplan mit Reihen und
Platznummern gibt. Noch weiß keiner,
wie sich die Corona-Zahlen im
Spätsommer entwickeln und welche
Einschränkungen
nach
der
Coronaschutzverordnung dann gelten
werden. Die Organisatoren möchten
vermeiden, dass Abos und Platzkarten
wieder storniert oder umgebucht werden müssen. Zudem werden in der
Stadthalle weiterhin hochgefahrene
Wände für eine Durchlüftung sorgen
müssen, so dass es derzeit keine
Balkonplätze gibt.
Eine ausführliche Vorstellung des
Konzertprogramms folgt.
Der Fachbereich Kultur bittet um
Verständnis für diese Regelungen und
weist darauf hin, dass alle nicht genutzten Konzertkarten und Rest-Abos der
Saison 2020/21 noch zur Erstattung
eingereicht werden können.
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SPORT
Ook Wildcats en United Academy
willen in 2021 starten met
OldStars walking basketball
Basketball Vereniging Wildcats en
United Academy uit Nijmegen hebben
de ambitie om in het najaar van 2021 te
starten met OldStars walking basketball. Hiermee bieden de clubs ook
ouderen de mogelijkheid om de sportieve en sociale voordelen van het verenigingsleven te (blijven) ervaren. Met
OldStars walking basketball bieden
Wildcats en United Academy een aangepaste spelvorm voor basketball op
latere leeftijd. Deze spelvorm is uitermate geschikt voor ouderen die op een
gezonde manier en zonder blessuregevaar willen blijven sporten.
Wat is OldStars walking basketball?
Met OldStars walking basketball bieden Wildcats en United Academy een
aangepaste spelvorm aan voor basketball op latere leeftijd. De belangrijkste
aanpassingen zijn niet springen met en
zonder bal en er wordt gespeeld met
vijf veldspelers per team. Deze spelvormen staan onder begeleiding van een
OldStars begeleid(st)er en/of trainer. In
principe kan iedereen meedoen, maar
het richt zich voornamelijk op de leeftijdsgroep 55+.
OldStars walking basketball is onderdeel van OldStars Sport, een project
van het Nationaal Ouderenfonds. Dit is
een verzameling van aangepaste spelvormen, zoals o.a. OldStars walking
football, OldStars walking hockey,
OldStars walking handbal e.a. Dit uitgebreide OldStars aanbod maakt het
Ouderenfonds mogelijk met de landelijke partners Menzis, VWS, RCOAK,

Stichting Sluyterman van Loo en
Zawabas.
Met de uitbreiding van het OldStars
aanbod neemt het Ouderenfonds een
volgende stap in de landelijke ontwikkeling van de 100% ouderenvriendelijke sportverenigingen. Hierbij staan
gezond en fit blijven én socialisatie in
en rondom de sportvereniging centraal.
Na elke training sluit men af met koffie/thee of ander drankje.
In het kader van het "vakantie afsluitfeest" op vrijdag 27 augustus van 15.00
- 16.00 uur wordt er een gratis clinic
Walking Basketball gegeven op het
veldje naast het Cruijff Court N.E.C.
Veld Lindenholt. Voor iedereen die
geïnteresseerd is waarbij de doelgroep
55+ is.
Heeft u interesse in deelname en/ of
wilt u op de hoogte worden gehouden?
U hoeft alleen zelf te zorgen voor
goede sportschoenen en makkelijk zittende kleding. De komende periode
willen Wildcats en United Academy
kijken of er interesse is bij ouderen om
aan OldStars walking basketball mee te
doen. Heeft u interesse om deel te
nemen, wilt u helpen bij de organisatie
of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail
naar Jan Buster, 0619043301, secretariaat@wildcats-nijmegen.nl of Frans van
de Geer, 0627219460, frans@tbgdragons.nl en/of buurtsportcoach Janneke
Verwoert, j1.verwoert@nijmegen.nl,
0650154105.

Minigolfsport in Groesbeek is voor iedereen
In de vakantietijd is voor velen een partijtje midgetgolfen
geen ongebruikelijk uitje, maar voor een niet onaanzienlijk
aantal mannen, vrouwen en jeugd is 'minigolf' 'hun' sport.
Zeker ook in Groesbeek waar op Sportpark De Lubert een
prachtige minigolfbaan ligt.
38 jaar
Hoewel de ontspanning er zeker ook is, is de 'gezonde' wedstrijdspanning ook wel degelijk aanwezig en schalt er wel
eens een teleurstelling door de al snel weer heldere lucht.
Maar gelukkig voert de blijdschap en de voldoening, er na
weer de boventoon. De Lubert-bestuurslid Wilbert van
Helmond hoort en ziet het met genoegen aan. De vereniging
bestaat inmiddels alweer 38 jaar. Wij hebben in de loop der
jaren, mede door de goede organisatie van te organiseren
evenementen een mooie naam opgebouwd.
Dat dat zo is bewijst het aantal deelnemers bij toernooien, die
veelal voor de officiële inschrijving al een mail naar de vereniging sturen om alvast aan te kondigen dat zij zeker bij de
volgende editie weer aanwezig zullen zijn.
Evenementen
Jaarlijks organiseert onze vereniging 2 toernooien. Een zogenaamd “Clubtoernooi”, waarvoor uit diverse delen van het
land altijd belangstelling bestaat om daaraan deel te nemen.
Dit is een evenement voor verenigingsleden.
Verder wordt er ook elk jaar een “Avondtoernooi” georganiseerd. Dat is een evenement waarbij zowel verenigingsleden
als recreanten kunnen deelnemen. Deze activiteit is puur
gericht op de gezelligheid. Vandaar dat het jaarlijks een zeer
geslaagd evenement is.
Naam
Wat dat betreft staat De Lubert ook nationaal zeker op de
minigolfkaart. Illustratief voor 'de naam' die De Lubert in de
loop der jaren heeft opgebouwd is, dat de ledenlijst niet
alleen bestaat uit spelers vanuit de eigen regio. ,,Nee, we
hebben leden die regelmatig vanuit bijvoorbeeld Heteren,
Arnhem, Elst, Nijmegen en Lent naar Groesbeek afreizen.
Om te kunnen spelen op een mooie baan en zeker ook om te
spelen met spelers van hun eigen niveau. Dat is bij elke vereniging natuurlijk ook zo. Maar wij bij De Lubert hebben

zeker niet te klagen. De vereniging bloeit steeds meer en
heeft kwaliteit op elk niveau. De recreatieve speler of speelster bieden wij alle gelegenheid om te genieten van deze
mooie sport. Ook dat is een categorie die geniet van deze
omgeving, de baan en hun sociale contacten."
Informatie
Voor informatie over de MGC De Lubert, nodigen wij u uit
op de clubdag, elke maandagavond vanaf 19.00 uur, of u
stuurt een maitje naar: wilbertvanhelmond@hotmail.com
Wij zetelen op het volgende adres: Sportpark De Lubert,
Cranenburgsestraat 23a in Groesbeek.

Allround werkzaamheden

te
Op kor
termijn
kbaar
beschi

werkzaamheden
Ook
voor kleine klussen in huis!

Binnen
24 uur
reactie

Vervanging kraan
Hang en sluitwerk ( cilindersloten)
Verlichting binnen & buiten

Rijwielhandel
Bruinewoud

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

T 024 - 675 48 11
E info@klussief.nl
W www.klussief.nl

Reparatie toilet
Reparatie keukenkasten
Ophangen van schilderijen, TV’s etc.
Leggen van vloeren
PVC en laminaat

Levering
tegen
fabrieksprijzen!

Met zorg voor en bescherming
van, uw spullen in huis.

Schilderwerk binnen & buiten
Behangen

Renovatie
van
Renovatieof
ofvervanging
vervanging van
kozijnen,
geleverd
met
minimaal
kozijnen, geleverd met minimaal
dubbel glas (engeriebesparend).
dubbel glas (energiebesparend).

voor De Rozet
in Leuth en
in Groesbeek
Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman,
tel. 06-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com

Brompton-dealer

Kozijnen
& Ramen

van Nijmegen en omstreken

Scherpe
prijzen!

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

Schilderen
& Behangen

Geen voorrijkosten

Inval-bezorgers
gezocht voor
10 augustus
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Arno's
Haarmode

Bezorger gezocht
voor De Rozet in Leuth -oost
Vanaf september

Bezorger gezocht

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

Wij doen alles voor uw auto

Tel. 0481-433407

voor De Rozet in Berg en Dal

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Wijk: tussen ± Val Monte, Stollenbergflats
en Oude Kleefsebaan

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

Bezorger gezocht
voor De Rozet in Groesbeek
Wijk: Lievensweg - Van de Veldeweg

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

Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

5
,9ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

verschillende
Minimaal order bedrag normaal € 37,menu’s
Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Aanbiedingen geldig t/m zondag 1 augustus

