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

Beek loopt massaal uit om
overleden Niels (20) te herdenken
Familie, vrienden en dorpsgenoten herdachten zaterdagavond 23 juli op de
Nieuwe Rijksweg (Rijksweg N325) de
omgekomen Niels Groothuijse (20) uit
Beek. Hij raakte die nacht om 2:15 uur
ter plaatse dodelijk gewond toen hij op
de fiets terug naar huis reed. Hij was
daar overgestoken, nadat hij eerst zijn
fiets op het fietspad geparkeerd en werd
aan de overkant aangereden door een
40 jarige automobilist uit Groesbeek.
Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een traumahelikopter. Voor het 20-jarige slachtoffer
mocht hulp niet meer baten, hij is ter
plaatse aan zijn verwondingen overleden.
Tijdens de herdenking ‘s avonds was de
rijbaan richting Nijmegen door de politie en Provinciale Waterstaat afgezet,
zodat er geen verkeer kon passeren. Zo
kon iedereen Niels Groothuijse veilig
herdenken. Er ontstond een bloemenzee in de berm van de N325 en er werden ook de nodige kaarsjes geplaatst.
Het werd een emotionele bijeenkomst
waarbij men troost bij elkaar vond.
Het is onduidelijk wat er precies is

gebeurd. De politie doet onderzoek
naar de toedracht. De 40-jarige automobilist werd na het ongeluk aangehouden voor ondervraging en moest
later een verklaring afleggen op het
politiebureau. De familie zit nog met
veel vragen. Iedereen die iets heeft
gezien, wordt verzocht zich te melden
bij de politie.
Inmiddels is er een tweede plek om
bloemen te leggen, bij het fietspad aan
de Beekse zijde van de Rijksweg, ter
hoogte van het ongeval. Deze plek is
veiliger bereikbaar.
Ter gelegenheid van de uitvaart is er
vrijdag een samenkomst bij Sous les
Eglises.
Foto’s: Henk Baron

oplage: 25.000

Dramatisch
weekend

Koningschieten
in Millingen

Behalve het fatale ongeluk van de
20jarige Niels in Beek verliep het
weekend in onze regio ook dramatisch met nog twee zware ongevallen:

MILLINGEN. Afgelopen dagen was de
Millingse kermis. Op zondag 24 juli
vond het Koningschieten plaats bij de
beide schutterijen.
Bij OEV1 vond de afmars plaats met de
hele vereniging, Fanfare St. Cecilia en
Juliana Bicycle Team. Ook werd er
afscheid genomen van het oude koningspaar Carlo en Monique Sanders. Het
nieuwe koningspaar is Karin BexStrijbos en haar man Peter Bex.
Bij het jeugdschieten was de uitslag: 3.
Fien Mallo, 2. Nicky van der Hoeven
en 1. Roos Cremers.

Man uit Kranenburg overleden na aanrijding tussen
Wyler en Kranenburg
Een 81-jarige man uit Kranenburg is op
zaterdagochtend 23 juli overleden na
een aanrijding met een 87-jarige automobiliste uit Berg en Dal. De man reed
op zijn elektrische fiets op het fietspad
langs de Nimweger Straße richting
Wyler. Toen hij wilde oversteken, werd
hij geschept door de vrouw uit Berg en
Dal. Zij reed in een Renault Twingo
richting Kranenburg.

Millingen a/d Rijn, Kekerdom
Erlecom, Leuth, Ooij, Persingen,
Beek, Ubbergen, Berg en Dal,
Nijmegen-oost, Groesbeek,
de Horst, Breedeweg
Heilig Landstichting
Kranenburg, Wyler,
Zyfflich, Keeken, Bimmen
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Man zwaargewond na aanrijding Zevenheuvelenweg
in Groesbeek
Op de Zevenheuvelenweg is afgelopen
weekend een 42-jarige man zwaargewond geraakt na een aanrijding met een
automobilist uit Eindhoven (35). Rond
2:45 uur in de nacht van zaterdag op
zondag liep de man op de weg toen hij
werd geraakt door de auto. Hij is met
zwaar letsel naar het ziekenhuis
gebracht.
Foto: Waldie Rutten

Waarschuwing
blauwalgen
Spiegelwaal
De provincie stelt een waarschuwing
in vanwege blauwalgen bij recreatieplas De Spiegelwaal te Nijmegen.
Foto: Erik Hell (BD1 Media)
Bij OEV was het Jurre Lohnstein die de
romp van de paal schoot. Hij vormt het
komend jaar samen met zijn koningin
Sharona het dreuge koningspaar.
Jeugdkoningin werd Lotte Buil.

Honderden dorpsgenoten herdenken Niels, dat leverde een bloemenzee op

Onder invloed van wind kan er ophoping van de blauwalgen plaatsvinden in
een gedeelte van het zwemwater. Dan
ontstaat een groene of groenblauwe
olieachtige laag die op het water drijft.
Er wordt voor gewaarschuwd om niet
door deze drijflaag heen te zwemmen
en er geen kinderen in te laten spelen.
Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op: www.zwemwater.nl.

Gemeentebestuur en raad bezocht de Ooijpolder
OOIJPOLDER. Vrijdagmiddag 8 juli
heeft het gemeentebestuur van de
gemeente Berg en Dal, inclusief de
bijna voltallige gemeenteraad, een toer
gemaakt door de Ooijpolder. Hiervoor
hadden ze de Zonnetrein van Stichting
van Steen en Natuur gehuurd waarmee
ze zich anderhalf uur lang door de polder lieten rijden.
Om het een en ander te weten te komen
over de bezienswaardigheden en
geschiedenis van het gebied hadden ze
hun eigen gids meegebracht, namelijk
de uit Ooij afkomstig raadslid
Miengske Borremans, ook een van de
vaste gidsen op de zonnetrein bij de
stichting. Bij het voormalige Reomieterrein werd even gestopt, zodat ze
even door de spijlen de toekomstige

Uit een visuele inspectie is gebleken
dat er drijflagen van blauwalgen in de
zwemzone zijn ontstaan in recreatieplas De Spiegelwaal te Nijmegen.
Hierdoor bestaat er een verhoogd risico
op gezondheidsklachten.

Klachten over het zwemwater?
Mensen die een klacht of vraag over het
zwemwater hebben, kunnen op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur bellen met
het Provincieloket, tel. (026) 359 99 99.
Mailen kan naar:
provincieloket@gelderland.nl
Foto: Bert Roodbeen. Meer op www.inhetlaag.nl.
wijk in ogenschouw konden nemen.
Jaarlijks kiezen het bestuur en raad

gezamenlijk een dag met een thema of
onderwerp, ditmaal dus de Ooijpolder.

Foto: Gijs Kroes

Protest Toertocht boeren eindigt met
gezamenlijke barbecue in Beek
parallelweg langs de Nieuwe Rijksweg in Beek.
De tocht verliep zonder problemen, soms een beetje luidruchtig, maar de boeren waren niet uit op escalatie. Ze wilden zich alleen laten zien en horen. Er deden boeren en andere collega’s mee uit de hele gemeente Berg en Dal en uit
Duitsland. In een weiland langs de Nieuwe Rijksweg hielden
ze aan het eind van de tocht een gezamenlijke barbecue.
Foto’s: Henk Baron

Boeren houden barbecue

024 - 397 5052

Afbouw van de veestapel?

Ongeveer 45 landbouwvoertuigen,
meestal met dubbele bemanning, hebben
woensdagavond 13 juli een ‘boerenprotest toertocht’ door de Ooijpolder en
Nijmegen gemaakt, waarbij onder andere het Keizer Karelplein en de woningen
van burgemeester Bruls in Nijmegen en
minister Jetten in Ubbergen werden aangedaan. Onderweg kregen ze politiebegeleiding en de tocht eindigde op de

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02

De Rozet
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U heeft (ver)bouwplannen?

Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

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

in Kranenburg naast Kodi - Rewe

RAMEN - DEUREN - SERRES
Telefoon: (024) - 388 3273
Raucherzubehör • Lotto • Zeitschriften
Postannahme • Versand-Zubehör
Gruß-, Geschenk-, Trauer- und Ereigniskarten

www.vblkozijnen.nl

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

E\/$03(18'2

SALE

Wij hebben
ruimte nodig
voor de nieuwe
collectie!

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

bis zu

80%
Rabatt

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

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

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.
ELEMENTS-SHOW.DE
47533 KLEVE
Nosenhof 1
+49 2821 99792-30

U bent van harte welkom in onze nieuwe showroom.
craak
Advies aan huis en uitvoering door erkend en lokaal installatiebedrijf
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

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

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

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

Weekend Diensten
Tandartsen: Voor dienstdoende
bellen: 024-3244200

tandarts

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

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

Wat is er te doen in:
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
- t/m oktober: expo fotografie ‘bomen
zwart en wit’, Supplement
MILLINGEN A/D RIJN
-6.8. 20u. bingo Ons Genoegen, ver. gebouw
LEUTH
-1.8. 14u. bingo seniorenvereniging,
Vriendenkring
BERG & DAL
-t/m 4 sept. zomerprogramma
Afrikamuseum
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-30+31.7. Freek Sanders
-6+7.8. Marije Kos
GROESBEEK
-t/m eind aug. zomerprogramma vrijheidsmuseum
-2.8. 10-12u. digitaal café, bibliotheek
-6.8. 10-14u. openhuis 2ehands zorghulpmiddelen, Reestraat 5
-6.8. 20u. bingo Gekleurde zanger, Op de
Heuvel
HEILIG LANDSTICHTING
- t/m 11 sept. Romeinse zomer, Orientalis

Luchtballon op
kerk in Ooij
Een luchtballon landde op maandag 11
juli bijna op de kerk van Ooij.
Foto: Timo Meertens
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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

Extra Bingo
Ons Genoegen
MILLINGEN- Op zaterdag 6 augustus
oorganiseert st. werkcomite Ons Genoegen weer een extra bingo.
Deze bingo is voor een extra ondersteuning van en voor de jeugdopleiding.
De extra bingo wordt gehouden is het
verenigingsgebouw van fanfare Ons
Genoegen, Ons Genoegenpad 4 te Millingen aan de Rijn. De aanvang is om
20.00 uur, zaal open om 19.00 uur.
Ook op deze extra bingo een hoofdprijs
van €250 euro en een bonusprijs van
€125. Verder nog andere mooie 1e, 2e
en 3e prijzen. Ook deze avond het kienspel en het trekken van de naam.
Nu verkrijgbaar bij de kassa: tegoed
bonnen voor 1 en 2 bingo boekjes!
De koffie of thee staat voor u klaar,
graag tot ziens op onze extra bingo.

www.derozet.nl
Het is mogelijk om ook rechtstreeks te
reageren op zaken uit de krant via onze
website www.derozet.nl. Ook uw
nieuws kunt u hier aanleveren en de
laatste kranten staan online.

Artikelgemist.nl
De Rozet heeft een archief bij de artikel-nabesteldienst Artikelgemist.nl.
Artikelgemist.nl is beschikbaar via de
link op de website www.derozet.nl of
via https://rozet.artikelgemist.nl/.

Rozet op Facebook
facebook.com/derozet

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

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

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

Rozetjes

VLOOIENMARKT
Elst (Overbetuwe)
DON.31 juli: 9-16 uur
Park Lingezegen, De park 10

Info Kr.huur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

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

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)

Bent u op zoek naar
hulp in uw tuin?
Gartenhilfe gesucht?
rufen Sie an.
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

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2
Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

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

Duiven zon. 7 aug.
Horsterpark: 9-16 u
Inl. Tel 0639108152
animo-vlooienmarkten.nl

6,00

Soms is er zo veel wat we voelen,
Maar zo weinig wat we kunnen zeggen.

De Rozet
voor al uw familieberichten

Ons bereikte het verdrietige nieuws
van het overlijden van onze oud-leerling

Niels Groothuijse
Marga Huinink
Strijkcentrale
Millingen en
omstreken
B.Hermsenstraat 146
Millingen a.d. Rijn

0481- 432054
06 - 24861017

Rijwielhandel
Bruinewoud

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

5,50

Groesbeek:

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

Gevraagd:

5,00

Leuth:

*SUPER GROTE*
OPENLUCHT
VLOOIENMARKT

Tuinman / Klusjesman
actieprijs! €18 p/u; tel. 0623113595

GROTE OPENLUCHT

inleveradressen

We wensen Mandy, Geert, Nina,
familie en vrienden veel sterkte toe
met dit grote verlies.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen
bedanken voor de felicitaties die wij
mochten ontvangen in de vorm van
bloemen, kaarten en andere attenties
bij ons 50 jarig huwelijk.

Team, leerlingen en ouders
van basisschool De Biezenkamp

Els en Hans v.d. Meulen.

Te koop gevraagd in
Groesbeek en omgeving
- tussenwoning min. 3 slaapkamers
- Hoek woning met min. 3 slaapkamers
- Vrijstaande woningen met bouwgrond.
- Bouwgrond
- Alles aanbieden.

Snelle financiële afwikkeling.
Info: 06.5498.7507/06.5341.3075

Dankbetuiging
Middels deze weg
willen wij iedereen
bedanken voor de enorme
hoeveelheid steun, die wij
hebben mogen ontvangen,
na het overlijden van

Walter Becker
Echtgenoot van
Maria Meisters.
Walter was een echte Zyfflichse,
in alle verenigingen altijd druk bezig,
en bij alle feestjes een graag geziene gast,
met veel humor.
Wij missen hem erg en danken nogmaals
iedereen voor de hartverwarmende kaarten
en telefoontjes en aanwezigheid bij het
afscheid van Walter.

Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04

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

Brompton-dealer

van Nijmegen en omstreken

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

Het heeft ons erg goed gedaan.

Exclusief uw flyer
of folder mee in de
volgende Rozet?
Nu ook in Groesbeek
Mail dan naar:
bezorgdienstderozet@gmail.com
of bel 06-23502075

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

Lianne Willemsen

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

C U LT U R E E L

Zangkoor De Wielewaal na
72 jaar wegbezuinigd
GROESBEEK. Het koor van de
Groesbeekse Tehuizen (Pluryn) “De
Wielewaal” bestaat niet meer.
De Wielewaal is opgericht in november
1950. Al zo lang is “De Wielewaal” dus
het zangkoor en visitekaartje van de
Groesbeekse Tehuizen. Vroeger zongen daarin zowel bewoners als personeel en werd er zelfs vierstemmig
gezongen.
Na een tijdje bleek, dat de bewoners het
ook wel alleen konden en zongen ze
onder leiding van verscheidene dirigenten de sterren van de hemel. In 1999
nam Eugène Ceulemans het stokje over
van Arie Hogendoorn en sindsdien
oefent het koor elke maandagavond
met heel veel plezier in het DAC aan de
Zevenheuvelenweg.
Het aantal leden is de laatste jaren jammer genoeg teruggelopen vanwege
natuurlijk verloop en verhuizingen;
maar het zingen gaat nog altijd prima

en ze laten dan ook regelmatig van zich
horen. En alle leden zingen ook wel
eens solo!!
Verschillende malen per jaar wordt er
in de NH Kerk en in de Cosmas in
Groesbeek opgetreden en ook altijd bij
de kerstviering van de Groesbeekse
Tehuizen.
Een tijdje terug heeft het koor nog
gezongen bij de opening van het nieuwe onderkomen van de tehuizen bij De
Treffers.
Aan deze rijke traditie is nu ijskoud een
einde gekomen, omdat één of andere
tijdelijke manager van de tehuizen geld
belangrijker vindt dan de voldoening,
die de zangers en zangeressen ervaren
bij het uitoefenen van hun zo dierbare
hobby.
Het koor bedankt iedereen, die het koor
altijd een warm hart heeft toegedragen
en heeft gesteund.

Expositie

De Wereld in Verwarring
Expositie Mieke Koenen in De
Dorpsschuur Lent. Oosterhoutsedijk
29 6663 KS Lent, 6 en 7 augustus van
10-17 uur.
Mieke Koenen schildert gewone mensen, dat doet ze haar hele kunstenaarsleven al en dat zal ze blijven doen.
Alles wat ze te zeggen heeft kan ze erin
kwijt. Het klassiekste van de klassieke
schilderkunstige onderwerpen: het
menselijk lichaam.
De laatste tijd gebeurt er iets wonderlijks op haar doeken, haar mensen vallen min of meer uit elkaar, alsof we verstrikt raken in onze onzekerheden.
Niets zit nog op de juiste plek, niets
komt 'kloppend' op het doek terecht.
Misschien doet ze dit om uitdrukking te
geven aan haar blik op de wereld van
dit moment. De serie schilderijen heet
immers: 'De Wereld in Verwarring'.
Het is verrassend hoe sterk de sfeer, de

Agenda
Memoires van de Essentie - Marieke
Blijleven
Elke zondag in juli | 11.00-16.00 | expositie| KunstLokaalMook
Bezoekers - Elvira Duives
Tot en met zondag 31 juli | expositie
tekeningen | Museum Het Valkhof |
www.museumhetvalkhof.nl
Henny van Tussenbroek
Tot en met 1 september | maandag t/m
vrijdag 7.00-21.30, zaterdag en zondag
10.00-18.00 | expositie viltmakerij |
Huygensgebouw, Radboud Universiteit
Wave (uit de serie Moonshot)
Tot en met 30 september | tentoonstelling kunst en wetenschap | Museum Het
Valkhof
Straatexpo 3D Street Paintings World Street Painting
Tot en met 31 oktober | graffitikunst |
Binnenstad van Arnhem | www.worldstreetpainting.nl
MSPYX
Woensdag 27 juli | 19.15-21.30 | toegang vrij | poëzie en zang | Jac
Marismuseum, Looistraat 57, Heumen |
https://www.marishuis.nl

blik, de houding van de mensen duidelijk en veelzeggend blijft. De mensen
van Koenen vallen min of meer uiteen,
maar de beelden blijven helder sprekend. Kennelijk is volgens Koenen ook
met die verwarring ons leven best te
leven.

Zomerprogramma Vrijheidsmuseum
Diverse activiteiten voor jong en oud
GROESBEEK. In de zomer organiseert
het Vrijheidsmuseum verschillende
activiteiten voor jong en oud in en om
het museum. Zo zijn er diverse kinderactiviteiten, kan er meegereden worden
in een authentieke Willy's MB uit WO2
en is er de mogelijkheid om de tijdelijke tentoonstelling ‘De Zwarte
Driehoek’ te bezoeken.
Kinderen in de leeftijd van 10 tot 12
jaar kunnen alles te weten komen over
Anne Frank tijdens speciale Anne
Frank middagen (27 juli en 17 en 31
augustus, reserveren is noodzakelijk).
Wie was Anne eigenlijk en in welke
wereld groeide ze op? Gedurende deze
interactieve en educatieve middag leren
kinderen ook meer over het verhaal van
de Tweede Wereldoorlog.
Daarnaast organiseert het museum op
29 juli en op 12 en 26 augustus de
“Kijk je ogen uit!”-familiedagen. Aan
de hand van onze Kijkwijzer (geschikt
voor jonge bezoekers van ongeveer 9
t/m 13 jaar) maak je een tocht door het
museum en kijk je je ogen uit. Ontdek
bijvoorbeeld hoe zwaar de rugzak van
een parachutist was of hoe een trui
gebreid van hondenhaar voelt. Heb je
alle opdrachten gedaan? Dan wacht jou
een zomerse verrassing in ons museumcafé! Tijdens de “Kijk je ogen uit!”familiedagen gelden er ook speciale
gereduceerde tarieven voor kinderen en
voor ons familieticket (2 volw. + 2 kind
7-17 jaar).

Culturele

Grateful Generation Tours verzorgt op
28 augustus weer spannende fieldtrips
in een authentieke Willy’s MB uit
WO2. Deze korte tours van 30 minuten
(voor 2-3 personen) gaan langs de slagvelden van Market Garden en zijn ieder
half uur doorlopend. De fieldtrips zijn
geschikt
voor
alle
leeftijden.
Reserveren kan ter plekke op de dag
zelf.
Ten slotte kunt u een bezoek brengen
aan de tijdelijke tentoonstelling ‘De
Zwarte Driehoek. De geschiedenis van
als ‘asociaal’ vervolgden, 1933-1945’.
Daklozen, sekswerkers, alleenstaande
moeders, grote arme gezinnen, langdurig werklozen. Dit is slechts een greep
uit de zeer diverse groep mensen die
tussen 1933 en 1945 van de nationaalsocialisten het stempel ‘asociaal’ kreeg.
De tentoonstelling ‘De Zwarte
Driehoek’ vertelt hun verhalen, zowel
in Duitsland als in bezet Nederland. De
expositie is nog t/m 2 oktober 2022 in
het Vrijheidsmuseum te zien.
Kijk voor meer informatie over alle
evenementen, reserveren, tijden en prijzen op onze website:
www.vrijheidsmuseum.nl.
Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561
KR Groesbeek, 024-3974404;
email welkom@vrijheidsmuseum.nl
Ook op Facebook, Twitter, Instagram:
en LinkedIn

‘Dilemmakamers’. Bronvermelding: Chris Booms en Paul van Galen

Museum Memoires
Vrijdag 29 juli en 26 augustus | 14.3016.00 | €15,- voor 2 personen | rondleiding voor mensen met dementie |
Museum Het Valkhof | https://tickets.museumhetvalkhof.nl/museummemoires
Eresaluut aan Remco Campert
Zaterdag 30 juli | 14.00-16.00 | €5,00 |
poëzie | Poëziecentrum Nederland,
Mariënburg 29 te Nijmegen

Zangweekend
Ubbergen
In het weekend van 20 en 21 augustus
a.s. wordt er wederom een zangweekend
georganiseerd:
de
Beek
Ubbergense Zomerschool (BUZS
2022) in de aula van de HAVO Notre
Dame. Dit maal onder de naam ‘MUSICA IN SCENA’ o.l.v. Hans Lamers met
pianist Floor Lanz Een inspirerend
weekend voor koorzangers over de
mooie kruisbestuiving van muziek en
drama, over zang en spel. Op het programma staan pareltjes uit het klassieke
muziektheater repertoire. Van Purcell
via Mozart en Rossini naar Smetana,
Lehàr en Gershwin. De kosten voor het
weekend bedragen € 60,-. Voor aanmelden en meer informatie, stuurt u een
mail naar Carel van Nahuijs (carelvannahuijs@gmail.com).

Zweedse folk
door Duo
Gott Folk!
Op 10 augustus organiseert het Jac.
Marishuis een concert met een ondergewaardeerde soort muziek: Zweedse
folk.
Recht uit Zweden, het “Ierland van het
noorden” komt de folk van Gott Folk!
(“goed volk!”). En niet zonder reden:
Nijmegenaar Jos Koning heeft 15 jaar
in Zweden gewoond, in het muzikale
kerngebied Dalarna.
In Leo de Kruis uit Berg en Dal vond
Jos zijn ideale muziekpartner. Inventief
begeleidend en solerend op de Ierse
bouzouki en op een accordeon die
klinkt als een kerkorgel.
Veel dansmuziek: polskas (nee, geen
polkas! dat is heel iets anders), gånglåtar en andere betoverende instrumentale stukken. Zweedse liederen: In het
Zweeds (Jos natuurlijk), in het
Nederlands (Leo) maar vaak ook met
een
vocale
ondertiteling.
Zeemansliederen vol weemoed maar
soms ook vol humor, dans- en drinkliedjes en balladen.
Het concert begint stipt om 20 uur, toegang is een vrijwillige bijdrage.
Jac.Marishuis Looistraat 57 in
Heumen.
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Romeinse Zomer voor jong en
oud bij Museumpark Orientalis
Deze zomer komen
heden en verleden
samen tijdens de
Romeinse Zomer in
M u s e u m p a r k
Orientalis. Van 26 juli
tot en met 11 september is Museumpark
Orientalis weer elke
dinsdag tot en met
zondag geopend. Op
het programma staan
veel activiteiten voor
kinderen en volwassenen, twee tentoonstellingen, -natuurlijk- een bezoek aan
de levendige Romeinse stadstraat en
maar liefst vijf weekenden waarin
bijzondere tijden levensecht herleven.
Ruim tweeduizend jaar geleden streken
de Romeinen neer in Gelderland. In
Museumpark Orientalis ontdek je hoe
ze leefden en welke denkbeelden en
levensvisie ze erop na hielden.
Bijvoorbeeld door te slenteren door de
Romeinse straat waar huizen uit deze
tijd nagebouwd zijn. Of door op ontdekkingstocht te gaan met een goed
gevuld Romeinentasje en echte
Romeinse spelletjes te spelen. Door de
indrukwekkende fototentoonstelling
‘Een echt Romeins leger’ of door te
zien hoe ze in de loop der jaren in films
afgeschilderd werden. Ook is er iedere
woensdagmiddag Bombastix kindertheater.
Bovendien zijn er vijf weekenden
waarin Romeinse tijden echt herleven.
In het weekend van 30 en 31 juli staat
er een ambachtenweekend op het programma en kunnen kinderen ervaren
hoe het is om in een Romeins leger te
vechten. Iedereen kan kijken én mee-

Foto: Raoul van Meel
doen. In het weekend daarna (6 en 7
augustus) is het Laat-Romeins festival.
De Romeinse straat wordt dan
bewoond door Romeinse mannen,
vrouwen en kinderen die die daar hun
ambachten uitoefenen, hun producten
verkopen en met hun wapens trainen.
Er zijn rondleidingen en speciale
shows, allemaal in de stijl van de late
Romeinen, oftewel in de vierde eeuw
na Christus. Ook op 20 en 21 augustus
wordt het museumpark bewoond door
‘echte’ Romeinen. Op 3 en 4 september
is Museumpark Orientalis het decor
van het Romeins Foodfest. Een hedendaags eetfestival met verrassende smaken uit vroeger tijden. Leuk om te
weten: de Romeinen hebben eten to-go
én het broodje hamburger uitgevonden.
Het weekend daarna (10 en 11 september) wordt de Romeinse oven opgestookt en bakt kookatelier Eet!verleden
vers brood.
De activiteiten tijdens de Romeinse
Zomer verschillen van dag tot dag. Kijk
daarom op de website www.museumparkorientalis.nl wanneer en wat er te
beleven is.

Trammelant speelde Gender
Neutraal bij Oortjeshekken in Ooij

OOIJ. Vrijdagavond 15 juli speelde
muziektheater gezelschap Trammelant
een voorstelling “Gender Neutraal” op
het terras van Oortjeshekken.
Gender Neutraal, een komische voorstelling, onder regie van Agnes
Bergmeijer, werd gebracht door dit
“vrijgevochten gezelschap”, zoals ze
het zelf omschrijven.Wim Wijnakker
bewerkte “Twelfth Night” van Wiliam

Shakespeare tot een absurdistisch en
hilarisch gedrocht. Wat overeind bleef
is de gedachte: niets is wat het lijkt te
zijn.
Het publiek genoot van de voorstelling.
Het was alweer enkele jaren geleden
dat Trammelant bij Oortjeshekken had
opgetreden en het is zeker voor herhaling vatbaar.
Foto: Henk Baron

Concerten bij ‘Nieuw Begin’
7 augustus: Claudia y Manito
‘Arpamor’
Claudia y Manito hebben een repertoire van muziek en liederen uit het
Latijns-Amerikaanse
continent.
Claudia speelt de instrumentale stukken op de Paraguayaanse Harp. Deze
harp is een Zuid Amerikaanse variant
op de klassieke harp. Op dit prachtige
instrument speelt zij melancholische
zamba’s , ritmische tango’s en stukken
uit Paraguay en Venezuela. Daarnaast
zingt Claudia een aantal Spaanstalige
liederen; hierbij begeleid zij zichzelf op
gitaar. Met haar zwoele stemgeluid
treft ze het juiste gevoel wat deze
muziek in zich draagt.
Met gevoelige fraseringen en tot de
verbeelding sprekende improvisaties
staat gipsygitarist Manito haar muzikaal terzijde. Manito speelt naar eigen
zeggen zoals de wind waait en de sterren staan. Zijn naam is een directe verwijzing naar de gitaarlegende Manitas
de Plata.
Het concertprogramma heeft de titel

‘Arpamor’; vrij vertaald betekent dit :
liefde voor de harp. Dit optreden
belooft een en al passie en vuur.
Aanvang Concerten: 15.00u Entree:
€10,Reserveren via: sambom@hotmail.de
of via de contactpagina van de website
‘Nieuw Begin’
Zum Querdamm 67a
47559 Zyfflich.
https://www.nieuwbegin.de

De Rozet
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Eindmusical groep 8
basisschool Opweg in Ooij

Eindmusical Kekerdomse basisschool op hoog niveau
KEKERDOM. Na maanden flink
oefenen konden de leerlingen van
groep 7-8 van basisschool Sint
Laurentius op woensdag 13 juli eindelijk hun musical opvoeren. En op
hoog niveau nog wel, want de musical Torenhoog speelde zich af op het
dak van de hoogste toren van de
wereld.

afscheid genomen de dag erna. Na de
torenhoge klim op onze school, gaan
zij een nieuw avontuur tegemoet op de
middelbare school.’
De school wil de volgende sponsoren

bedanken voor hun bijdrage aan de
musical: Switch ‘87 (STAM), Lingerie
by M, Albert Heijn van den Hatert,
Hubo Millingen aan de Rijn en ouders
van de leerlingen.

Woensdag overdag konden buurt- en
schoolgenoten al genieten van de
prachtige musical. In de avond waren
ouders, broers, zussen en andere genodigden welkom. Meester Sven Zinken
van groep 7-8: ‘Het is heel knap wat de
kinderen gedaan hebben, iedereen heeft
genoten. Een speciaal bedankje voor de
leerlingen van groep 5-6, zij vormden
het koor bij enkele liedjes. Van onze
toppers van groep 8 hebben we
OOIJ. Nadat ze op dinsdag 12 juli al
twee voorstellingen hadden gedaan
voor de medeleerlingen van de basisschool Opweg en voor de opa’s en
oma’s speelden de leerlingen van groep
8 in dorpshuis de Sprong de finale van
de eindmusical op woensdagavond 13
juli in dorpshuis de Sprong te Ooij. De
titel van de musical was Het goud van
eiland Albatros!. De kinderen deden
het fantastisch en het publiek, waaronder ouders en grootouders, genoot. Het
geheel stond onder regie van de leerkrachten Floor en Lenny.
Korte inhoud van deze afscheidsmusical
Op het eiland Albatros blijken gouden
munten van een oude piratenschat te
zijn opgedoken. Het kleine paradijselijke eiland wordt al snel overspoeld door
allerlei bezoekers die hopen ook goud
te vinden: schatzoekers, avonturiers,
schipbreukelingen, maar ook dagjesmensen, klunzige piraten en andere bijzondere bezoekers stappen aan wal.
Stuk voor stuk gaan ze enthousiast op
zoek!
De gouverneur van het eiland,
mevrouw Snow, ziet het met lede ogen
aan: ze wil helemaal geen pottenkijkers, ze wil het goud voor zichzelf!
Samen met archeoloog professor
Zandkorrel zet ze een deel van het
eiland af om daar ongestoord te kunnen
zoeken. Overal zetten ze borden neer

met ‘Wegwezen!’ en ‘Verboden toegang’. De snel ingehuurde bewakers,
Hummer en Dodge, proberen iedereen
op afstand te houden.
De plaatselijke horeca-eigenaar Danilo
is daar echter niet van gediend. Hij runt
een cocktailbar, beautysalon en kapsalon en probeert samen met Barry
Beachboy juist zoveel mogelijk mensen naar het eiland te lokken om naar
de schat te zoeken. Dit leidt tot chaos,
een hoop gedoe en hilariteit. Wordt de
schatkist van kapitein Goudbaard
teruggevonden? En wie gaat er met de
inhoud vandoor?
Het goud van eiland Albatros!is een
feelgoodmusical
boordevolhumor,
grappige enstoere personages, spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie. Er zijn geen hoofdrollen, zodat
alle kinderen kunnen stralen!
Foto: Henk Baron

Agenda

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

Bibliotheek Millingen
zoekt opruimhulp
De bibliotheek in Millingen is op zoek
naar een opruimhulp van 15 jaar of
ouder. Als opruimhulp help je de bieb
om ingeleverde boeken weer op de
juiste plaats te zetten. Heerlijk werk in
een prachtige bieb! Werkdagen en -tijden in overleg.
Weet je van aanpakken, werk je netjes

en snel? En ben je beschikbaar voor
een langere periode? Meld je dan aan in
Bibliotheek Millingen aan de Rijn
(Heerbaan 115) op maandag- of vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur, of woensdag tussen 11.00 en 13.00 uur. Je kunt
ook een mailtje sturen naar
millingen@obgz.nl.

Kennismakingscursus
Jeugd Eerste Hulp
MILLINGEN.
Vrijdag 8 juli werden in de koffiekamer van basisschool St. Martinus
in Millingen aan de
Rijn aan 9 leerlingen van groep 7 een
Bewijs
van
Deelname Jeugd
Eerste Hulp uitgereikt door Alex
Janssen, instructeur
EHBO. Volgend
schooljaar, in groep
8, gaat deze groep
leerlingen door en
verder tot het
Jeugddiploma
Eerste Hulp.
De EHBO-vereniging heeft deze kennismakingscursus Jeugd Eerste Hulp
verzorgd, die, op vrijwillige basis en
buiten schooltijd, in de kantine van SC
Millingen/ODIO plaatsvond.
De EHBO-vereniging Millingen aan de
Rijn / Kekerdom bedankt de directie
van basisschool St. Martinus en ouders

Links: Alex Janssen, EHBO-instructeur
Foto: Hans Driessen
van de leerlingen voor de medewerking, het vertrouwen en hopen op een
goed vervolg.
Het Bestuur van de EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn /
Kekerdom

4 Tage lang Kultkirmes in Materborn vom 30.7. bis 2.8.2022
Am Wochenende geht’s in Materborn wieder rund.
Dann heißt es wieder: Einsteigen, dabei sein, Bügel
schließen, wir starten. So dröhnt es schon bald wieder
aus den großen Boxen, die an den Fahrgeschäften stehen. Spaß und Nervenkitzel stehen dann wieder hoch
im Kurs.

Materborn
van zaterdag 30 juli 2022
tot en met dinsdag 2 augustus 2022

Opening op zaterdag 30 juli om 15.30 uur
met “Faßanstich” (gratis bier)
Aansluitend een uur “Happy Hour” met
korting op prijzen voor alle attracties.
Alle dagen Live muziek
Dinsdag 2 augustus: grootse familiedag
met sterk gereduceerde prijzen
voor de attracties

Als het donker wordt: GROOT VUURWERK
U bent van harte welkom, de exploitanten

papa, ik wil naar de kermis!

Geopend: Zat. 11-13 uur
Parkeren voor de deur

Am Samstag,den 30. Juli um ca. 15.30 Uhr ist der
Startschuss für die Kultkirmes. Der Bürgermeister sticht
das Freibier-Fass an, der Spielmannszug Materborn stimmt mit auf vier Tage Feiern ein. Die Schausteller und
Gastronomen hoffen auf tolle Tage rund um den Ratskrug
in Materborn. „Die erste Stunde ist Happy Hour“, sagen
die Eheleute Lenz. Da gelte an den Fahrgeschäften halber

Eintrittspreis. Mächtig beliebt sei die Materborner
Kirmes in der Region ohnehin. „Alleine für den Montag,
dem publikumsstärksten Tag, erwarten wir wieder einige
Tausend Besucher.“
Nahezu 20 Fahrgeschäfte und Verkaufsstände sind mit
dabei. In diesem Jahr sind der Autoskooter und der
Dschungel Express (Raupe ohne Verdeck) da, sowie
Kinder Karussell und Kinder Flieger. Gefeiert werden
solle jeweils bis 3 Uhr morgens.
Dem Wochenende in Materborn blicken nun Alle, ob
Schausteller oder Besucher, gespannt entgegen. „Es soll
nicht unbedingt heiß werden, aber wenn’s trocken bleibt,
sind wir doch schon sehr zufrieden!“ meint auch Dirk
Janssen. Damit auch die heimische Küche an den
Kirmestagen kalt bleiben kann, gibt es eine große
Auswahl von Champignons über die Bratwurst, vegetarischer und chinesischer Küche bis zum Fisch. Mandeln,
Popcorn, Crepes. Und andere süße Sachen fehlen ebensowenig wie gekühlte Getränke.
Am Dienstag ist großer Familientag mit ermäßigten

Preisen.
Zum Abschluss der diesjährigen Kirmes gibt’s, wie in den
vergangenen letzten Jahren auch, gegen Einbruch der
Dämmerung ein tolles Höhenfeuerwerk, wozu wir alle
Besucher herzlichst einladen.
An allen Tagen Live Musik.

Gute Küche (ehem. Zu den Forellenteichen)

Veel plezier op de Materbornse kermis

47533 Kleve-Materborn, Dorfstraße 43
Tel. 02821-49319.
Email: vlenz@online.de
www.facebook.com/Ratskrug-Materborn
Parkeren voor de deur
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Raucherzubehör • Lotto • Zeitschriften • Paysafe •
Handy-Guthaben • Kaffee to go • Getränke •
Süßwaren • Gruß-, Geschenk-, Trauer- und
Ereigniskarten • Deutsche Post • Versandartikel •
Schreib- und Büromaterialien

SENIOREN & WELZIJN

Zonnetreintje woensdag 13 juli
Seniorenvereniging Leuth
LEUTH. Afgelopen woensdag 13 juli
hebben wij ons jaarlijkse uitstapje op
kleinschalige manier georganiseerd
met een bezoek aan onze mooie polder
met het Zonnetreintje. De deelname
was overweldigend want alle 69 plaatsen van de drie treintjes waren bezet.
De middag begon met koffie en gebak
in De Vriendenkring. Om 15.00 uur
stonden de treintjes, met in iedere trein
een aparte gids, klaar te vertrekken. Het
was een mooie zomerdag maar door de
rijwind was het aangenaam vertoeven
in de treintjes. Bij terugkomst in De
Vriendenkring wachtte het gezelschap
met nog twaalf leden, die niet met het
treintje mee konden of wilden, een
ouderwets driegangen menu.
Ons lid Frans Labohm, vroegere uitbater van De Rosmolen, met behulp van
onze voorzitter Theo van Dreumel,
heeft drie dagen in de keuken van De
Vriendenkring gestaan om het geweldige diner voor te bereiden. De overige
bestuursleden hebben op de dag zelf
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Bij het appartementencomplex De
Geest in Beek is een onhoudbare situatie ontstaan. Sinds een half jaar wordt
de rust in de omgeving verstoord door
een Syrische vluchteling. Zij lijdt aan
psychische problemen en maakt vaak
veel lawaai, ook 's nachts. De andere
bewoners zijn van mening dat deze
vrouw dringend psychische hulp nodig
heeft. Daarnaast voelen ze zich onvei-

lig en hebben ze last van slapeloosheid.
Wanneer de bewoners hulpinstanties
benaderen, worden ze van het kastje
naar de muur gestuurd. De woningbouwvereniging Oosterpoort stuurt ze
naar de gemeente, en de gemeente
stuurt ze naar de woningbouw. Volgens
de minimale informatie die de bewoners doorkrijgen van het wijkteam staat
de Syrische vrouw op een lijst om

D.E.S uit Leuth verzorgde een
concert bij ’t Höfke in Beek
Het was een paar jaar niet mogelijk, maar dit jaar organiseerde Muziekvereniging
D.E.S. uit Leuth op vrijdagavond 15 juli weer een concert voor de bewoners van
verzorgingshuis ’t Höfke in Beek. Ook de gecombineerde slagwerkgroep van
Beek en Leuth, onder leiding van Wiljan Gerritsen deed mee aan dit concert. Voor
dirigent Andy Kievits van D.E.S was het deze avond het laatste optreden met DES,
want hij stopt er na dit concert mee.
Foto: Henk Baron
uitgeserveerd en opgeruimd. Om 19.30
uur ging iedereen voldaan en met een
volle maag huiswaarts.

vond haar zo leuk, dat hij haar weer
opzocht
bij
het
dansen
op
Koninginnedag in 1956. En dat klikte.
En zo zijn ze al 66 jaar bij elkaar. Het
paar kreeg een zoon en een dochter en
vier kleinkinderen. Samen runden ze
een winkel aan de Pannenstraat te
Groesbeek, Gerard Jacobs en Zn,
woninginrichting en textielbedrijf.
Burgemeester Slinkman had de ingelijste originele trouwakte meegebracht
voor het diamanten paar. Een bloemstuk van de gemeente had hij al laten
bezorgen. Van harte gefeliciteerd!
Foto: Henk Baron

Open Huis 6 augustus bij stichting 2ehands-zorghulpmiddelen
GROESBEEK. Zaterdag 6 augustus is
het weer zover: “Open Huis” bij stichting 2ehands-zorghulpmiddelen aan de
Reestraat 5 te Groesbeek, een specifieke kringloop voor zorghulpmiddelen.
U bent van harte welkom, maar houdt
afstand tot elkaar.
Tijd: van 10.00 t/m 14.00 uur.
U kunt dan (zonder afspraak vooraf)
komen kijken naar onze rollators – douchezitjes – toilet-douchestoelen – toiletsteunen – tilliften – wandsteunen –
scootmobielen – sta-op-stoelen –
hoog/laag bed – etc..
De ruimte is beperkt, en onze artikelen
liggen deels in kasten en opgestapeld.
Raadpleeg daarom zo mogelijk onze
website, www.2ehands-zorghulpmid-

Zeer geslaagd uitstapje met de KBO Millingen
MILLINGEN. Eindelijk is het er dan van gekomen. Op
woensdag 13 juli staat de reisbus klaar vooraan in de
Zeelandsestraat. Nadat iedereen is ingestapt gaan we richting
Garderen met een volle bus. Het weer is prachtig en we hebben er allemaal zin in. Dus het belooft een mooie dag te worden. In Garderen bezoeken we het zandsculpturenfestijn met
ruim honderd kunstwerken met als thema “onze vaderlandsche geschiedenis”. Tussen de middag wordt ons een uitgebreide lunch aangeboden, waarna iedereen de vrijheid heeft

om rond te kijken, te winkelen of lekker op het terras te zitten. Om half vier zijn we allemaal in het restaurant voor koffie of thee met appeltaart. Om vier uur zoeken we onze bus
weer op, die ons terug brengt naar Millingen.
Ons doel is De M’ooije Waard, waar een uitgebreid buffet
ons te wachten staat. Na het heerlijke eten en de vriendelijke
bediening gaan we zo langzamerhand richting huiswaarts. Al
met al een zeer geslaagde dag waar we met veel plezier op
terug kijken.

KBO Beek naar de Passieflorahoeve
Donderdag 14 juli om 11.30 uur vertrok KBO Beek met de
bus van vervoersbedrijf Leenders naar de Harskamp. Bij aankomkomst rond 12.30 uur stond er een voortreffelijke lunch
op ons te wachten zelfgemaakte soep, diverse broodjes en
brood met zoet, kaas, vleeswaren, kroket en daarbij enkele
kopjes koffie, thee, karne(melk) of jus d`orange naar keuze.
Na deze smakelijke lunch gingen wij door de vijf verschillende vlindertuinen omringd door oa. kleurrijke orchideeën,
aristolochia`s en vele andere planten.
In het museum was een grote collectie geprepareerde vlinders en insecten te bewonderen
17.00uur verlieten wij, vol indrukken, de Passsieflorahoeve
op weg naar Rheden, waar weer genoten werd van een fantastisch buffet van Johan en Aloys waar wij al eens eerder
zalig gedineerd hadden, enkele consumpties hoorden daar
ook bij. Iedereen was dan ook vol lof over het gebodene, de
hele uitstap was meer dan KBO Beek waardig
Agenda;
iedere maandag, kleine fietstocht met Mieke en Gerrit
iedere woendag, wandelen met Annie
vrijdag 29 juli, grote fietstocht met Marian en Kees
donderdag 11 augustus, middagtocht Imkerij
donderdag 18 augustus, KBO Beek middag in de Brasserie
De koersbalgroep heeft vakantie tot begin september
Denk aan de inschrijvingstermijn van de uitstap van donderdag 8 september

De Rozet

Onleefbare en onveilige woonsituatie
appartementencomplex De Geest in Beek

Truus en Gerard Jacobs-Peters
60 jaar getrouwd
GROESBEEK. Burgemeester Mark
Slinkman van de gemeente Berg en Dal
bracht op vrijdagmiddag 15 juli een
bezoek aan het echtpaar Truus en
Gerard
Jacobs-Peters
aan
de
Stationsweg. Het paar, beiden 88 jaar,
was op 17 juli 60 jaar getrouwd.
Ze trouwden op 17 juli 1962 in het
gemeentehuis van Groesbeek en op die
zelfde dag in de kerk te Heilig
Landstichting. Gerard begon zijn werkzame leven als kleermaker en zo leerde
hij ook zijn Truus kennen. Hij moest
namelijk bij Truus thuis een kostuum
aanmeten bij de broer van Truus en hij
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delen.nl.
Ons Open Huis is een extraatje, we
handelen verder op afspraak (want
mogen geen winkel-openingstijden
hanteren). Maak een telefonische
afspraak op 06 – 4289 8537 of stuur
een mail naar info@2ehands-zorghulpmiddelen.nl.
U kunt bij ons niet pinnen. En ons aanbod wisselt.
De opbrengst wordt geheel aan een
goed doel geschonken: “fun” voor
gehandicapte kinderen (denk aan aangepast paardrijden, speciaal spelmateriaal, speelweek, atletiek).

onderdak te krijgen bij een beschermde
woonvorm. De wachtlijsten zijn echter
lang en daarmee kan deze problematiek
nog maanden tot misschien wel een
jaar duren.

In Memoriam
G.G. Driessen
(1936-2022)
Op 15 juli jl. overleed Gerrie Driessen,
de voorzitter van de Heemkundekring
Groesbeek.
Een markant
e
Groesbeker
is niet meer!
Lange tijd
runde
hij
samen met
zijn vrouw
Els
het
legendarische horecabedrijf “In de Locomotief” in het
dorpscentrum van Groesbeek. Ouderen
onder ons zullen zich hem ongetwijfeld
nog herinneren als “Gerrie de Pier”.
Gerrie was een zeer bevlogen en uiterste productieve heemkundige. Hij was
het die in 1973 de Heemkundekring
Groesbeek oprichtte. In 1972 al verscheen zijn eerste boek “Groesbeek in
oude ansichten”, in de loop der jaren
gevolgd door een 18-tal werken over
allerlei aspecten van de Groesbeekse
historie. Bovendien zorgde hij vele
jaren lang – eerst in het Groesbeeks
Weekblad
en
later
in
Het
Gemeentenieuws - voor een lokaal historisch artikel. Of dit nog niet genoeg
was, zorgde Gerrie voor honderden
reacties op verzoeken om informatie
over o.a. personen en locaties.
Hij bouwde een zeer uitgebreid archief
op over allerlei gebeurtenissen en ontwikkelingen in de lokale samenleving.
Daar plukt de Heemkundekring nu nog
steeds de vruchten van. Dankzij de zeer
uitgebreide fotoverzameling van Gerrie
konden zijn boeken uitbundig verlucht
worden.
De Tweede Wereldoorlog had zijn speciale belangstelling. Na afloop van die
periode was hij voor vele veteranen uit
binnen en buitenland een uitstekende
vraagbaak.
Voor zijn talrijke bijdragen aan en zijn
langdurige inzet voor de Groesbeekse
historie ontving hij recentelijk de
Erepenning van de gemeente Berg en
Dal.
Vanaf 1973 was hij voorzitter van de
Heemkundekring en zag hij er naar uit
om het vijftig jarig jubileum van de vereniging (in 2023) mee te maken. Het
mocht helaas niet zo zijn. Hem trof een
uiteindelijk noodlottige ziekte. Een en
ander heeft hem overigens niet belet
om een manuscript voor een boek te
produceren met de titel: “Stekkenberg:
het domein der bezembinders”. Dat
boek zou worden uitgebracht ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de
Heemkundekring in 2023. Dat boek
komt er en zal niet alleen het jubileum
illustreren, maar ook een eerbetoon
betekenen aan Gerrie. Hij zal nog lang
in de herinnering van velen voortleven.

Haal jouw coronavaccinatie
zonder afspraak in de buurt
De GGD vaccineert begin augustus
in de regio. Er wordt geprikt zonder
afspraak. Je kunt dus gewoon binnenlopen voor een coronavaccinatie,
als je daarvoor in aanmerking komt.
Neem wel een geldig identiteitsbewijs
en je mondkapje mee. GGD-personeel geeft ter plaatse voorlichting
over het vaccineren. Natuurlijk blijft
vaccineren jouw eigen keuze.

Foto: José van Geffen
De KBO Beek doet meer voor haar leden, is altijd actief,
kom er bij en beleef het zelf mee, voor maar € 20,= per
kalender jaar zit u altijd vooraan.
Gérard Tesser, voorzitter KBO Beek, voor alle info 024
3226377.

Wie kunnen langskomen voor een
coronavaccinatie?
Iedereen vanaf 12 jaar die nog geen 1e
of 2e coronavaccinatie heeft gehad kan
langskomen. Kinderen van 12 t/m 16
jaar hebben toestemming nodig van de
ouders om zich te laten vaccineren.
Heb je corona gehad? Dan moet er
minimaal 8 weken tussen zitten voordat
je je prik kunt halen.
Ook alle 18-plussers zijn welkom voor

een boosterprik. En 60-plussers voor de
extra boosterprik. Voor de boosterprik
is het belangrijk dat er minimaal 3
maanden zit tussen je laatste vaccinatie
of coronabesmetting.
GGD vaccineert in Beuningen op
dinsdag 2 augustus
Van 16.00 – 20.00 uur
Locatie: Buurthuis De Leghe Polder,
Schoolstraat 16, 6641 DC Beuningen
GGD vaccineert in Malden op vrijdag 5 augustus
Van 16.00 – 20.00 uur
Locatie: Multifunctioneel Centrum
Maldensteijn, Kerkplein 8, Malden
GGD vaccineert in Oosterhout
(Nijmegen) op 8 augustus
Van 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Wijkcentrum De Klif,
Pijlpuntstraat
1,
Oosterhout
(Nijmegen)

De Rozet
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Zomerse werkzaamheden van
de Ploegdriever in beeld

Foto: Geert Kroes
De natuurpercelen langs de dijken werden onder andere gemaaid door Geert
Kroes, waarbij hij jaarlijks bezoek
krijgt van een viertal ooievaars die
genieten van de beestjes tussen het
gras. De dijken worden in opdracht van
het waterschap Rivierenland beheerd
door de Ploegdriever. Het hooi wordt
afgenomen door enkele boeren in private partijen in de omgeving. Voor het
maaien zijn zowel de Berenklauw als
het giftige Jakobs Kruiskruid verwijderd, zodat het maaisel straks veilig is
voor het vee. Op percelen waar het
Jakobs Kruiskruid zonder problemen
kan blijven staan gebeurt dit ook, aangezien de plant wel van belang is voor
de biodiversiteit.
Het jaarlijks uitsteken van Jakobs
Kruiskruid (voordat het gaat pluizen)
zorgt voor een grote daling in de aanwezigheid van deze plant. Twee jaar
geleden haalden Robert en Marlynn
van Alphen er een volle aanhanger van
dit dijkvak af, nu gaat het nog maar om
deze grote bos.
Op verschillende plekken in de
gemeente Berg en Dal werden de
Paedjes gemaaid, ditmaal door Jasper
Bax en Jeroen van Leerdam. Zij maaiden om de bloeiende bloemen heen,

Robert van Alphen verwijdert de
Berenklauw in de buurt van de
Bisonbaai. Foto: Marlynn van Alphen)
zodat deze zichzelf kunnen uitzaaien.
Wandelt u regelmatig over de Paedjes
of over andere paden in de gemeente en
merkt u dat de begroeiing te hoog
wordt? Stuur dan een mail naar
info@ploegdriever.nl; indien wij dit
stuk beheren dan zal het zo snel mogelijk worden ingepland.

Herhaling historische fietstocht op 11 september
DUFFELT. Op 17 juli maakten 26 fietsers een tocht van
Persingen naar Kleef en volgden daarbij de route die een
gezelschap van vier notabele Groningse heren in 1740 per
koets hadden volbracht. Het was prima fietsweer – de zondag
vóór de Nijmeegse Driedaagse was nog aangenaam – voor
deze ‘historische grensoverschrijdende’ activiteit, georganiseerd door Heemkundekring De Duffelt. Na een korte inleiding vertrok het gezelschap iets na elven vanuit Persingen en
arriveerde klokslag 12 uur in het Duffeldorp Mehr voor een
korte pauze bij de Alte Schule met koffie, fris of een lichtalcoholische oppepper. Daarna vervolgde de groep de tocht
naar Kleef, dwars door de sfeervolle Duffelt met zijn mooie
oude hoeven bij Zyfflich, Mehr en Donsbrüggen, historische
locaties (o.a. Haus Germenseel en Schloss Zelem) en mooie
vergezichten. Johannes van Lier, geboren en getogen in
Mehr en kenner van de streek, gaf op diverse plekken langs
de route tekst en uitleg. Rond kwart over een kwam het
gezelschap in Kleef aan, waar het aan de voet de imposante
Schwanenturm een amusante en leerzame presentatie kreeg
over de geschiedenis van Kleef en de banden van deze stad
met Nederland. Een passende afsluiting van een mooie dag.
Daarna kon eenieder op eigen gelegenheid genieten van een
drankje of hapje in Kleef, als bodem voor de terugtocht richting Nijmegen.
Net zoals de vier heren in 1740 hun koetsrit veraangenaamden met geregeld een glas molbier of Rhijnsche wijn (ze

waren nogal creatief bij het vinden van een excuus voor een
glaasje), konden ook de fietsers op 17 juli op zijn tijd een
drankje waarderen. Het maakte deze dag extra gezellig.
Vanwege de grote belangstelling wordt de fietstocht op zondag 11 september a.s. herhaald. Informatie en aanmelding:
Heinz Maahs (06-14505539, h.maahs@telfort.nl) of
Johannes van Lier (0049 2826-5387, jmvan.lier@tonline.de)

Pauw ontsnapt uit ’t Dierenweitje Beek
BEEK. Maandagmorgen 18 juli werd
ontdekt dat er een blauwe Pauw uit ‘t
dierenweitje aan de Gruttostraat was

ontsnapt. Vrijwilligers hebben in de
omgeving gezocht en ontdekte dat hij
op het dak en schoorsteen aan

Foto: Jasper Bax

De hele dag zijn er pogingen gedaan
om hem met voer en water te lokken,
maar dat mislukte. De brandweer werd
te hulp geroepen en die kwam met een
hoogwerker van Nijmegen. Samen met
vrijwilligster Bianca Creemers hebben
brandweerlieden hem kunnen vangen
en weer veilig afgeleverd daar waar hij
thuis hoort ‘t Dierenweitje in Beek.
Al met al was het toch een hele operatie.

“Bomen in
zwart en wit”
Foto: René Hendriks. Meer op: www.inhetlaag.nl

Reigerkuikens in de Ooijpolder

Tot en met oktober is de fototentoonstelling 'Bomen in zwart en wit' van de
Nijmeegse fotograaf Bas Hoeben te
zien in antiquariaat Supplement te
Beek Ubbergen.
Bomen nemen een belangrijke plaats in

De reigerkuikens op de rand van de Ooijpolder en Beek zijn al groot en worden
niet meer gevoerd door de ouders. Zo moedigen ze de kuikens aan om uit te vliegen. Wat ze ook spoedig zullen doen.
Foto: Wim Sanders
Foto: Paul van Galen
eigen omgeving. Ontdekte u al eens
deze parel? Zie https://www.muziekzomer.nl/concerten/concertagenda

64-jarige man overleden na
zwemmen in de Bisonbaai in Ooij
OOIJ. Op woensdag 20 juli werd rond
het middaguur het lichaam gevonden
van een 64-jarige man uit de gemeente
Sluis. Hij was tijdens de hete middag
van dinsdag 19 juli te water gegaan in
de Bisonbaai en niet meer teruggekomen.
Het slachtoffer was een Vierdaagseloper en hij kampeerde op een
Vierdaagsecamping in de Ooijpolder.
Zijn buurman van de camping, die de
dinsdagmiddag ook met hem in de
Bisonbaai was, had alarm geslagen
toen de zwemmer niet terug kwam.
Veel brandweerlieden, zowel met een
boot als met voertuigen, hebben de baai

Bongerdstraat zat.

Expositie

NJO Muzikale wandeling
Sinds 2016 is er jaarlijks
een muzikale wandeling
van het ene concertje naar
het andere. Dit jaar op 13
augustus.
Jonge musici spelen
enthousiast klassiek, jazz
of modern. De concertrondes zijn altijd uitverkocht,
maar wie er snel bij is,
maak nog kans. We starten
in Notre Dame des Anges
met een lezing over de
kristal in natuur, muziek,
architectuur en onszelf
door Lidwine Janssens met Huis
Wylerberg als inspiratiebron. Muzikale
wandelaars kwamen al van ver:
Groningen, Amsterdam, Apeldoorn en

Foto: Henk Baron

en omgeving uitgekamd. Ook een politiehelikopter kwam ter plaatse en heeft
met speciale apparatuur de baai afgezocht, maar moest vervolgens een
noodlanding maken achter Oortjeshekken in de wei, vanwege een technisch probleem. Een tweede helikopter
kwam vervolgens vanaf Schiphol ter
plaatse en deze heeft een onderdeel
afgeleverd voor de eerste helikopter en
nam vervolgens ook nog deel aan de
zoekactie boven de baai.
Op woensdag rond het middaguur
meldde de politie dat het lichaam van
de vermiste zwemmer was gevonden.
Foto: Henk Baron

binnen het werk van de Nijmeegse
natuur- en landschapsfotograaf Bas
Hoeben. Zij lenen zich bij uitstek voor
zijn zorgvuldig gecomponeerde, grafische zwart-wit beelden.

Hooibalen en spandoeken van
boeren in de Ooijpolder vernield
In de nacht van maandag 18 op dinsdag 19 juli zijn wel twintig protesthooibalen
en -spandoeken van boeren in de Ooijpolder beschadigd. Het is goed mogelijk dat
het hier gaat om een bewuste actie met voorbedachte rade. Iemand iets gezien?
Foto: Henk Baron

Al meer dan 30 jaar fotografeert Bas
Hoeben op groot formaat film, waarbij
de zuiver analoge beelden na een
arbeidsintensief proces in zijn donkere
kamer ontstaan. Een bescheiden selectie grote zilvergelatinedrukken zijn de
komende maanden vanaf juli tot en met
september te zien in antiquariaat
Supplement in Beek.
Bas Hoeben werd geboren in 1956 in
Amsterdam en studeerde wis- en
natuurkunde in Utrecht. Zijn werk als
docent natuurkunde bracht hem naar
Nijmegen. Als fotograaf is hij autodidact. Zijn fotografisch werk bestaat
voornamelijk uit natuur-en landschapsfotografie in een precieze techniek ontleend aan het werk van de Amerikaanse
fotograaf Ansel Adams (1902-1984).
Zijn onderwerpen vindt hij gewoonlijk
op fietsafstand van zijn huis in
Nijmegen.
Voor deze tentoonstelling is een keuze
gemaakt uit zijn "boom"-fotografie.

Brandweer en politie overleggen bij de Bisonbaai

Duur expositie: tot en met oktober ‘22
in antiquariaat Supplement, Van
Randwijckweg 2 te Beek
Info: www.supplementboek.nl en/of
info@supplementboek.nl
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Dorpshuis De Slenk genomineerd
voor ‘’Dorpshuis van het jaar 2022’’
Dorpshuis De Slenk in De Horst is genomineerd voor ‘’Dorpshuis van
het jaar 2022’’. In oktober is de finale. Dan mag iedereen zijn stem uitbrengen.
Een plek voor en door inwoners
Voor de vijfde keer wordt hét Dorpshuis van het Jaar gezocht. Welk dorpshuis is het bruisende hart van het dorp, een plek voor en door inwoners?
Net als in voorgaande jaren strijden zes dorpshuizen om de prestigieuze
titel.
Alle finalisten krijgen 750 euro. Het winnende dorpshuis krijgt bovenop die
750 euro nog 2.500 euro en de titel 'Dorpshuis van het Jaar 2022'.
Kennismakingstour
Het nieuwe college van burgemeester en wethouders was op kennismakingstour door de gemeente. Het college ging ook langs bij De Slenk.

■ Luiercontainer bij Reestraat verplaatst
Dar heeft de luiercontainer aan de Reestraat in
Groesbeek verplaatst naar de Hoge Horst 54. De
luiercontainer komt op de parkeerplaats van
voetbalvereniging v.v. DVSG.
Dar plaats op de nieuwe plek ook nog een extra luiercontainer.
Nieuwe luiercontainers
Ook zijn er op twee andere locaties nieuwe luiercontainers geplaatst. Het gaat om de volgende locaties:
▪ Rechterslaan 12 in Heiliglandstichting. Naast de
textielcontainer.
▪ Oude Gracht in Beek. Naast de glascontainer en de
ondergrondse restafval container.
Meer informatie op www.dar.nl/luiers.

■ Steun voor Berg en Dalse boeren
Donderdag 14 juli 2022 hebben
6 raadsfracties, het college van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Berg en Dal en
een delegatie van Berg en Dalse
boeren gezamenlijk een brief
ondertekend. In de brief verwoorden ze hun zorgen over de positie van de Berg en Dalse boeren.
De brief is gericht aan minister
van der Wal van het ministerie
van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit.

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders ging langs bij De
Slenk.

Sociaal Team Berg en Dal

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

Ook vragen de ondertekenaars
aandacht voor de haalbaarheid van
de stikstofplannen van het kabinet.
Maar de brief is vooral een uitnodiging aan minister van der Wal om

wèrkelijk in gesprek te gaan met de
agrarische ondernemers en hen
perspectief voor de toekomst te
geven.
Burgemeester Mark Slinkman
Burgemeester Mark Slinkman is blij
met de goede dialoog tussen de
Berg en Dalse boeren en de
gemeente: ”We zijn en blijven een
plattelandsgemeente. Wat mij
betreft maken we in Berg en Dal
een goede start in dit moeilijke dossier door als boeren en gemeentepolitiek gezamenlijk op te trekken.”
Daan Langeveldt, een van de
woordvoeders van de agrarische
ondernemers:

“Door open en eerlijke communicatie tussen de gemeente en haar
agrariërs kijken we samen naar een
perspectief en haalbare doelen
voor de toekomst. Nu nog de omliggende steden, provincie(s) en het
Rijk overtuigen van een andere
aanpak tijdens deze stikstofcrisis.”
Gesprek 4 juli
Op 4 juli jl. sprak het college van
burgemeester en wethouders al
met een zo’n 150 Berg en Dalse
boeren. De bijeenkomst was op initiatief van het college.Tijdens deze
positieve en constructieve bijeenkomst is besloten om samen een
brief op te stellen.
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Mededelingen

■ Start groot onderhoud N840

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

De provincie Gelderland gaat de
N840 tussen Beek en Millingen
aan de Rijn opknappen. In de
week van 18 juli zijn de eerste
werkzaamheden
hiervoor
gedaan. Vanaf de Thornsche
Molen tot aan de Duffeltdijk
kreeg de rijbaan een nieuwe deklaag.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Hubertushof nabij no. 15 en achter no. 19 en 21, legalisatie
geplaatste keerwanden (verlengen beslistermijn)
▪ Koningsholster 1 t/m 17, plaatsen dakkapellen en veranderen
indeling van 17 woningen (aanvraag)
▪ Nieuwe Holleweg 12, kap drie bomen (verleend)
▪ Nieuwe Holleweg 29, vergroten bestaande tussenbouw en bekleden
bijgebouw met hout (verlengen beslistermijn)
▪ kadastraal perceel UBG00-B-4897, nabij Rijksstraatweg 75,
realiseren grasweide (aanvraag)
▪ kadastraal perceel UBG00-B-4897, nabij Rijksstraatweg 75,
hobbymatig houden van paarden (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 128a, kap twee bomen (verleend)
▪ van der Veurweg 27, plaatsen geluidsscherm (verleend)
Berg en Dal
▪ Oude Kleefsebaan 68, aanleggen in- en uitrit (aanvraag)
▪ Postweg 3, tijdelijk plaatsen woonunit (aanvraag)
Groesbeek
▪ nabij St. Antoniusweg 23, Bredeweg 98 en 2e Colonjes 5, aanleggen
infiltratiebekken (verleend)
▪ Cranenburgsestraat 27, aanleggen twee inritten (verlenging
beslistermijn)
▪ Heumensebaan 17, plaatsen dakopbouw (verleend)
▪ Kamp 14, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Knapheideweg 55, kap boom (niet vergunningplichtig)
▪ Molenweg 15, kap monumentale boom (aanvraag)
▪ Molenweg 48, tijdelijk plaatsen stretchtent op terras (verleend)
▪ Nabij Kon. Wilhelminaweg 7, omzetten pand van winkel- naar
woonbestemming (verlengen beslistermijn)
▪ Siep 14, realiseren zorgwoning (verleend)
▪ Wylerbaan 33, plaatsen dakopbouw (aanvraag)
Heilig Landstichting
▪ Koning Davidlaan 18, kap drie bomen (aanvraag)
Kekerdom
▪ Botsestraat 25, verzoek om horecafunctie toe te staan i.v.m.
bezoekersruimte (aanvraag)
▪ Duffeltdijk 11, plaatsen antenne-installatie (verlengen beslistermijn)

Ook heeft de provincie in die week
tien bomen gekapt bij de Thornsche
Molen. De bomen moesten weg om
een nieuwe fietsoversteek te kunnen maken.
Rest werkzaamheden vanaf 22
augustus
Vanaf 22 augustus 2022 volgt de
rest van de werkzaamheden. De
provincie organiseert nog een
inloopbijeenkomst voor bewoners.
Zodra de datum van de bijeenkomst bekend is, communiceert de
provincie dit via een advertentie en
op www.gelderland.nl/N840.
Fietsoversteek
Thorensche
Molen
Veel fietsers maken gebruik van de
oversteek over de N840 bij de
Thornsche Molen. De provincie

maakt deze oversteek veiliger door
voor fietsers een eigen oversteekplek aan te leggen. Hierdoor wordt
het auto- en fietsverkeer bij de oprit
van de Thornsche Molen gescheiden.
De nieuwe fietsoversteek komt verder in oostelijke richting te liggen.
Ook krijgen fietsers meer ruimte in
de tussenberm.
Fietsoversteek Kapitteldijk
De oversteek op de Kapitteldijk is

■ Dorpsagenda’s: samen maken we Berg en Dal
Hoe kunnen we de dorpsagenda’s in onze gemeente verder
versterken? Vertegenwoordigers
van verschillende dorpsagenda’s, Forte Welzijn en gemeenteambtenaren hebben hier aanbevelingen voor gedaan.
De werkgroep Burgerparticipatie
heeft in opdracht van de gemeente
dit samengevat in een rapport en
dit rapport aan wethouder Irma van
de Scheur overhandigd.

Wat is een dorpsagenda en waarom hebben we die?
In een dorpsagenda staat hoe
inwoners hun dorp aantrekkelijk willen maken en houden. De agenda
bevat een lijst met acties die inwoners belangrijk vinden voor hun
dorp en waar ze zich voor in willen
zetten.
Een voorbeeld is dorpsagenda Ooij
uit 2018. Daarin staat bijvoorbeeld
‘de aankleding en herinrichting van
het dorpsplein’. Dat heeft geleid tot

Leuth
▪ Nabij Botsestraat 7, bouw woning (verleend)
▪ Lieskes Wengs 1, organiseren PolderPopfestival (verleend)
▪ kadastraal perceel LEU00-E-277, nabij Plezenburgsestraat 19,
aanleggen paddenpoel (aanvraag)
▪ Wethouder Burgers-stee 19, plaatsen schutting (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Burg. Eijckelhofstraat 12, kap twee bomen (aanvraag)
▪ Heerbaan 59, verbouwen woning (aanvraag)
▪ Heerbaan 166, verzoek tot vrijstelling voor bewoning van het
volledige pand (verleend)
▪ nabij Heerbaan 215, realiseren paardrijbak (aanvraag)
▪ Molenveld 20, legaliseren van een gerealiseerde in- en uitrit met poort
(verleend, gewijzigde vergunning)
▪ Mozartstraat 50, plaatsen bijgebouw (aanvraag)
▪ C R Waiboerweg 6, vervangen dakbedekking en isoleren, fase 2
(aanvraag)
▪ Zeelandsestraat 1, vervangen rieten kap (verleend)
Ooij
▪ Erlecomsedam 16, renoveren/uitbreiden hoofdgebouw (aanvraag)
▪ Hezelstraat 24, omsluiten en/of insluiten van het terras zandberg
middels keermuren (aanvraag)
▪ Kon. Julianalaan 40, realiseren dakopbouw (verlengen beslistermijn)
▪ Loeffenstraat 28, bouw tuinoverkapping (niet vergunningplichtig)
▪ Ooijse Bandijk 10, onderhoud rieten kap (buiten behandeling stellen)
▪ Ooijse Bandijk 58, uitbreiden en renoveren woning (aanvraag)
▪ Prinses Beatrixstraat 40, verwijderen draagmuur (aanvraag)
▪ Vlietberg 8A, herbouw afgebrande woning (verlengen beslistermijn)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Kennisgeving
▪ Vastgesteld bestemmingsplan en besluit hogere waarden 'Koningin
Wilhelminaweg 41a, 43 en Mies 17, Groesbeek’
▪ Vastgesteld bestemmingsplan en besluit hogere waarden 'Hoge
Horst 36a, Groesbeek'
---------------------------------------------------------------------------------------------(vervolg op pagina 4)

een belangrijk onderdeel van de
schoolfietsroute van Leuth naar
Groesbeek via Zyfflich. Ongeveer
70 fietsers maken dagelijks gebruik
van deze route. Er is besloten om
de situatie voor fietsers te verbeteren door meer opstelruimte te
maken. Bij deze nieuwe opstelruimte kunnen fietsers zich haaks op de
weg opstellen. Hierdoor is er ook
beter zicht op het verkeer uit de
richting Leuth. De werkzaamheden
starten na de zomervakantie.

■ Online Banenmarkt op 2 augustus
Op dinsdag 2 augustus is er weer
een online banenmarkt van 10.00
tot 12.00. Werkgevers uit de
regio delen dan hun vacatures in
de LinkedIn-groep van de Online
Banenmarkt. Geïnteresseerden
kunnen daar direct op reageren
via eigen laptop of mobiele telefoon.
Mensen die werk of omscholingsmogelijkheden zoeken kunnen zich
presenteren door hun cv te delen of
een (video)oproep te plaatsen. Een
team van de online banenmarkt zit
klaar om te helpen.

Gratis lid worden
Iedereen kan gratis lid worden,
meekijken en meedoen. Gewoon
vanuit de luie zomerstoel. Tijdens
het online event worden onderling
veel tips en contacten gedeeld.
Meer informatie op
www.banenmarkt-rvn.nl.
Ruim 3.000 leden
De Online Banenmarkt brengt
vacatures en mensen bij elkaar. Er
zijn ruim 3.000 leden.
De LinkedIn-groep staat open voor
nieuwe aanmeldingen van werkgevers, werkzoekenden en intermediairs.

een plan voor een nieuw dorpsplein. Dat plan is gemaakt door de
Ooijse bewoners zelf, samen met
de gemeente.
De gemeente Berg en Dal ziet
graag dat elk dorp, kern of wijk een
eigen dorpsagenda heeft. De
meeste kernen in Berg en Dal hebben een dorpsagenda, maar nog
niet allemaal. Door de aanbevelingen op te pakken heeft hopelijk
straks ieder dorp zo’n agenda.
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■ Uit de raad van Berg en Dal 14 juli 2022
De gemeenteraad van Berg en
Dal vergaderde op 14 juli 2022.
Hieronder vertellen wij wat meer
over enkele onderwerpen die zijn
besproken.
Zorgen over de positie van Berg
en Dalse boeren
Voorafgaand aan de vergadering
hebben 6 raadsfracties, het college
van burgemeester en wethouders
en een delegatie van Berg en Dalse
boeren gezamenlijk een brief
ondertekend. In de brief verwoorden ze hun zorgen over de positie
van de Berg en Dalse boeren. De
brief is gericht aan minister van der
Wal van het ministerie van
Landbouw,
Natuur
en
Voedselkwaliteit. D66 diende over
dit onderwerp in de vergadering
een motie (verzoek aan het college) in. Hierin is het college onder
andere gevraagd om de provincie
te verzoeken een onderzoek te
starten naar de belemmeringen
voor omschakeling naar kringlooplandbouw. Deze motie is met
19 stemmen voor en 4 tegen aangenomen.
De Omgevingswet
Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en

samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De planning is
nu dat de Omgevingswet per 1
januari 2023 in gaat. De raad heeft
besluiten genomen over verplichte
participatie bij omgevingsvergunningen, verplicht advies van de
raad aan het college bij omgevingsvergunningen en over delegatie
van wijziging van het omgevingsplan.
Bij dit onderwerp zijn twee moties
ingediend. Eén motie is aangenomen. LOKAAL! wil dat de raad voldoende invloed heeft bij ontwikkelingen in beschermwaardige gebieden. Daarbij kan gedacht worden
aan bijvoorbeeld de stuwwal of De
Elzen in Beek. Het verzoek aan het
college is om hierover dit jaar nog
een voorstel te doen aan de raad.
Zodat beleid kan worden vastgesteld. De hele raad steunde deze
motie. Een soortgelijke motie van
D66, maar dan over gebouwen met
een maatschappelijke functie, haalde het niet.
Nieuw voorstel voor zonnepark
Leuth/Millingen
Een
motie
van
Kernachtig
Groesbeek en LOKAAL! over de
coördinatieregeling voor het zonnepark Leuth/Millingen is aangeno-

men. De lokale partijen willen dat
het college contact legt met de initiatiefnemers van het plan, om
begin september meer duidelijkheid
te hebben over de landschappelijke
invulling en het betrekken van de
inwoners bij het plan (participatie).
De raad wil eind september een
besluit nemen over de coördinatieregeling.
Overige genomen besluiten
Tijdens de raadsvergadering zijn
verder de volgende besluiten genomen:
▪ Bestemmingsplan “Hoge Horst
36a, Groesbeek” vastgesteld;
▪ Bestemmingsplan “Kon. Wilhelminaweg 41a, 43, 43a en De Mies
17, Groesbeek” vastgesteld;
▪ Actualisatie
grondexploitaties
2022 vastgesteld;
▪ Akkoord gegaan met aanvullend
krediet voor de bodemsanering
van de zoutopslag aan de
Molenveld 6a Millingen;
▪ Jaarstukken Berg en Dal 2021
vastgesteld
(gewijzigd
door
PvdA);
▪ Voorjaarsnota Berg en Dal 2022
vastgesteld;
▪ Financiële uitgangspuntennotitie
vastgesteld;
▪ Leden van de Werkgevers-

commissie benoemd: Jelbrich de
Vries (D66), Arnold Driessen
(LOKAAL!) en Hans Peters
(Kernachtig Groesbeek).
Meer zien en lezen?
Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website
http://bergendal.raadsinformatie.nl.
Per agendapunt kunt u terugkijken.
Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken
zijn ook te vinden via de app
Politiek Portaal in de App Store.
Kies voor “Berg en Dal”.

Sociale media
Wilt u op de hoogte blijven van de
laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op
Twitter, Facebook en Instagram.
Door op deze media te zoeken op
“Gemeenteraad Berg en Dal” komt
u bij ons kanaal.
Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met
griffie@bergendal.nl. De volgende
raadsvergadering is op 29 september. De gemeenteraad wenst iedereen een fijne zomervakantie!

■ Het Nationaal Hitteplan
We krijgen steeds vaker te maken met
dagen met tropische temperaturen.
Kwetsbare mensen hebben op warme
dagen meer aandacht nodig om gezondheidsproblemen te voorkomen. Het

Nationaal Hitteplan geeft hiervoor tips.
▪ Drink voldoende (water)
▪ Draag dunne kleding
▪ Blijf in de schaduw en beperk lichamelijke

inspanning
▪ Houd je woning koel
Meer informatie en tips op de websites van
het RIVM en de GGD.

OUDERENMONITOR 2016-2017

Tips bij hitte
%SJOLWPMEPFOEF
Drink meer dan u normaal doet,
ook als u HFFOEPSTUIFFGU.
Maar drink liever geen alcohol.
%PFSVTUJHBBO
Span u zo min mogelijk in. 7PPSBM
OJFUTNJEEBHT PNEBUIFUEBOIFU
XBSNTUJT.

)PVEEF[POCVJUFO
Gebruik een zonnescherm
of gordijnen. Zo wordt het
minder warm in huis.
0QFOVXSBNFOATOBDIUT
Zet uw ramen pas laat in de avond
open. Het is dan buiten koeler dan
binnen. Sluit ze ‘s ochtends weer.
4MBBQLPFM
Slaap in een koele ruimte (beneden)
in het huis. Gebruik dun beddengoed en dunne nachtkleding.

7SBBHPNIVMQ
;PSHWPPSWFSLPFMJOH
Bijvoorbeeld voor het regelen van
Leg een vochtige doek in uw nek.
verkoeling. Overleg met uw
Neem een koel (voet)bad of
dokterPGBQPUIFLFS over
douche. Zet de ventilator/airco
medicijngebruik bij hitte.
aan.
#MJKGVJUEF[PO
Een hittegolf kan leiden tot serieuze
Blijf overdag binnen.
gezondheidsklachten. Vooral bij
Of buiten in de
mensen die al wat ouder zijn of een
schaduw.
chronische aandoening hebben.
w w w. g g d g e l d e r l a n d z u i d. n l
Zorg dus goed voor elkaar bij hitte.
088 - 144 71 44
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Vervolg mededelingen
Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan contact op met de
Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024
- 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke Ordening en
Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en Dal via telefoonnummer 14 024.
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■ Ziet u graffiti?
Meld dit dan!
Ziet u graffiti of ongepaste kreten op
gebouwen, afvalbakken, glascontainers
of elektriciteitskastjes? Meld dit dan via
de App Meldpunt Buitenruimte van de
gemeente
of
via
de
website:
https://www.bergendal.nl/meldpunt-buitenruimte.
De gemeente gaat dan in overleg met de
eigenaar van het object zodat de graffiti
wordt verwijderd.

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

Havo Notre Dame

Benoeming nieuwe schoolleiding
UBBERGEN. Per 1 augustus a.s. stopt
Marij van Deutekom als directeurbestuurder van Havo Notre Dame. Ze
gaat met pensioen. Ed van Loon zal
haar opvolgen als waarnemend directeur-bestuurder tot 1 december en gaat
aansluitend in het nieuwe jaar met pensioen.
Zij waren samen de afgelopen 17 jaren
intern en extern van grote betekenis
voor Notre Dame. Op 23 september
wordt op hun verzoek gelijktijdig feestelijk afscheid genomen van Marij en
Ed, ook al blijft Ed nog wat langer. Om
te vieren wat zij samen met het team
hebben gerealiseerd voor Notre Dame
in de afgelopen jaren.
Marij en Ed worden op 1 december
2022 opgevolgd door Petra Molenaar
als directeur-bestuurder. Petra was de
afgelopen jaren wethouder in de
gemeente Nijmegen. Daarvoor heeft zij
gewerkt als docent maatschappijleer,
mentor-coach en decaan in het voortgezet onderwijs. Ze heeft een groot hart
voor onderwijs en leerlingen en is

maatschappelijk zeer betrokken en
bestuurlijk ervaren. Hiermee draagt de
nieuwe directeur-bestuurder de kernwaarden van Notre Dame al in zich.
Namelijk hart en oog voor de leerlingen en voor de medewerkers, professionele kwaliteit en geloof in het concept van Eigenwijs Leren.
De Raad van Toezicht en de huidige
schoolleiding hebben het volste vertrouwen in Petra als toekomstig directeur-bestuurder.
Na de zomervakantie starten naast Ed
als directeur-bestuurder twee nieuwe
schoolleiders op Notre Dame, Inge van
Doorn en Frank Spijkers. Beiden hebben net als Petra een groot hart voor
leerlingen en medewerkers. Daarnaast
zijn beiden zeer ervaren in het onderwijs vanuit diverse achtergronden. Inge
als schoolleider van EigenWijs en later
het Flex College, Frank als docent,
conrector en rector in het voortgezet
onderwijs.

Activiteitenkalender (aug) in
Digitaal café in
Leuth Vriendenkring & Kulturhus Bieb Groesbeek
- cultuur – educatie – sport – ontmoeting -

Agenda:
- Maandag 1 aug: Bingo (seniorenver)
om 14.00 uur in de Vriendenkring
- Zaterdag 6 aug: H.Mis om 19.00 uur
in het Kulturhus
- Maandag 12 sept: Peutercafé van
10.00-11.30 uur bij Partou/
- Dinsdag 13 sept: Serviceloket
gemeente van 09.00-12.00 uur in
Kulturhus (afspraak maken: tel.14024
of via www.bergendal.nl)
Elke maandag
- Logopedie Klaretaal (vanaf 29 aug)
08.30-12.30 uur in het Kulturhus (info:
06 20322490)
Elke dinsdag
- Inloop en Ontmoeting van 14.0017.00 uur in het Kulturhus (Kookhus
vanaf 30 aug)
- Bewegen op muziek (seniorenver) van
16.00-17.00 uur in sportzaal/Kulturhus
(vanaf 6 sep)
Elke woensdag
- Logopedie Klaretaal (vanaf 31 aug)
08.30-12.30 uur in het Kulturhus (info:
06 20322490)
- Koersbal KBO van 14.00-16.00 uur in
de Vriendenkring (vanaf 3 aug)
- Biljarten Senioren om 19.00 uur in
oneven weken in Vriendenkring
(info:024 6631727)
- Vox Virorum, mannenkoor repeteert
van 19.30-21.30 uur in het Kulturhus
(vanaf 24 aug)
- Yoga van 20.00-21.00 uur in de grote

zaal van de Vriendenkring (zomerstop
tot september - info: Angelique
Verhoeven 024-3249700)
Elke donderdag
- Prikpost CWZ van 08:00-09.00 uur in
het Kulturhus (afspraak maken:
cwz.nl/bloedprikken) - Gym senioren
van 09.30-10.30 uur in Vriendenkring
o.l.v. Rik Kremer (info 024 6631727)
- Biljarten senioren van 13.00-17.00
uur in Vriendenkring (info: 024
6631727)
- Vertel eens….verhalen delen met
anderen van 15.00-16.00 uur in bibliotheek/Kulturhus
Elke vrijdag
- Taalcafé van 10.00-12.00 uur in bibliotheek/Kulturhus
Bibliotheek / Kulturhus: elke werkdag geopend tot 18.00 uur (m.u.v.
woensdag)
Er is gedurende de zomervakantie geen
medewerkster op de bibliotheek aanwezig op maandag en donderdag. Wel
kunt u elke dag (m.u.v. woensdag)
terecht om boeken op te halen of terug
te brengen m.b.v. selfservicepunt of om
een tijdschrift of krant te lezen.
Contact: mensen of organisaties die
gebruik willen maken van een ruimte in
een van de accommodaties kunnen bellen voor het Kulturhus/sportzaal (06
18514735) en voor de Vriendenkring
(024-3789351).

Voor al je vragen op digitaal gebied kun
je terecht in de Groesbeekse bibliotheek, Kloosterstraat 13, 6562AT
Groesbeek op dinsdag 2 augustus van
10 uur tot 12 uur.
Heb je een vraag over de computer,
telefoon, internet, het lenen van ebooks
of andere digitale zaken? Samen met de
KBO Groesbeek/De Horst organiseert
Bibliotheek Groesbeek het gratis
Digitaal Café. Vrijwilligers zijn aanwezig om je te helpen en je vragen te
beantwoorden. Graag je eigen tablet,
smartphone of laptop meenemen.

Bingo met
vleesschalen
Op zaterdag 6 augustus 2022 organiseert de vogelvereniging De Gekleurde
Zanger uit Groesbeek weer een gezellige bingoavond met vleesschalen, fondueschalen, rollades en tassen boodschappen, waaronder een supervleesschaal. Deze bingo wordt gehouden in:
Wijkcentrum Op de Heuvel, Ericastraat
39 te Groesbeek.
De zaal is open om 19.00 uur en de
aanvang is om 20.00 uur
Er worden 18 rondes gespeeld en één
super ronde.
Een grote kaart kost € 10.Tot ziens op zaterdag 6 augustus 2022

Snuffelmarkt fanfarekorps Ons Genoegen

Van links naar rechts: Inge van Doorn, Frank Spijkers, Petra Molenaar

CarProf steunt
jonge verkeersslachtoffers
Op 11 juli heeft garageformule
CarProf een cheque van € 19.574
overhandigd aan Fonds Slachtofferhulp.
Dit bedrag komt geheel ten goede aan
TrafVic Kids, een wereldwijd uniek
project waarbij kinderen die een dierbare verliezen in het verkeer een rouwbehandeling op maat krijgen. CarProf
steunt dit project sinds 2020. Samen
met haar leden, waaronder CarProf
Thijs Leenders Groesbeek, is er al
€ 80.817 opgehaald.
Veilige auto
Naast steun aan jonge slachtoffers zet
CarProf zich met de APK-actie in voor
meer verkeersveiligheid. “Een auto met
voldoende bandenprofiel kan door een
kortere remweg bij een noodstop een
verkeersongeval voorkomen. Ook goed
werkende remmen en ruitwissers zijn
essentieel. Met deze APK-actie willen
we de relatie tussen goed onderhoud en
veiligheid op de weg benadrukken”,
aldus het autobedrijf. Bij elke APK
doneert het autobedrijf samen met
CarProf € 0,50 aan TrafVic Kids.

In de Marge

De boeren zijn weer aan het werk.
Vandaag dus geen verkeersbelemmeringen en onnodige files. En omdat
midden-nederland vakantie heeft is
het heerlijk rustig op de weg. Je zou
willen dat het altijd zo was. In
Duitsland wordt op hetzelfde moment
de druk steeds hoger om een ‘tempolimiet’ van 130km op de autobahnen
in te voeren, omdat er op alle mogelijke manieren bespaard moet gaan worden op energie. De nieuwe Russische
tsaar dreigt namelijk de toevoer van
gas en olie aan onze oosterburen helemaal stop te zetten en er zijn vooralsnog heel weinig alternatieven. Vaag
meen ik me te herinneren dat we
zoiets ook eens hebben gehad toen de
arabische opec de oliekraan dicht
draaide en wij op zondag de auto
moesten laten staan. Hadden we toen
maar bedacht dat de afhankelijkheid
van verre en onzekere energiebronnen
ons nóg wel eens zou kunnen opbreken. Maar helaas zijn wijzelf en onze
politici te vaak en te veel bezig met
het hier en nu. Terwijl we dringend
behoefte hebben aan visie hoe we in
de (nabije en verre) toekomst ons
werelddeel leefbaar kunnen houden.
Sagittarius

MILLINGEN. Zondag 4 september
voor de 14de keer een Snuffelmarkt
rondom het verenigingsgebouw van
Fanfarekorps Ons Genoegen. Snuffelen
tussen leuke spulletjes in Millingen .
Een gezellige snuffelmarkt, gratis parkeren, lekker struinen langs de kramen
met spulletjes, mooie curiosa, boeken,
platen, kofferbakverkoop, zolderopruimingen en vele andere verrassende
spullen, live muziek en voor ieder iets
te eten en te drinken. De snuffelmarkt
is vanaf 10.00 uur geopend tot 16.00
uur.
Dit alles vindt plaats op het buitenterrein van Fanfarekorps Ons Genoegen
Ons Genoegenpad 4, 6566 AZ in
Millingen aan de Rijn op zondag 4 september.
Ook kun jij je eigen spullen op deze
snuffelmarkt een tweede leven gunnen.

Zo maak je er een ander blij mee én heb
jij een extra zakcentje! Na het slenteren
langs de vele kramen even lekker bijkomen op het gezellige terras waar u
een kansje kunt wagen bij het Rad van
Fortuin.
Particulieren en bedrijven die spulletjes
te koop hebben krijgen de ruimte! De
entreeprijs bedraagt €1 pp (vanaf 12
jaar), Ons Genoegenpad 4, 6566 AZ
Millingen aan de Rijn
Neuw dit jaar kofferbak verkoop.
In plaats van een marktkraam krijgen
deelnemers een ruime plek voor de
auto toegewezen op het terrein en creëren daar hun eigen "winkeltje".
Voor meer informatie Commissie
Snuffelmarkt
06-23856270
snuffelmarktmillingen@gmail.com
Tot ziens op de snuffelmarkt!

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen:
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Gelegenheid voor
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
gebed en kaarsje:
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Leuth Mariakapel elke
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij,
dag 9.00-17.00 uur
0623304932
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674 Beek Mariakapel Grote
Openstelling Cultureelhistorisch informatiecenBartholomaeus elke dag
trum kerk Millingen: zondag, dinsdag en vrijdag
9.30-17.30 uur
13.00-17.00 uur
Beek kapel kerkhof elke
dag
Misintenties (€12,50)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Millingen dagkapel elke
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
dag 9.00-17.00 uur
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Millingen Fatimakapel,
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Schoolstraat 4, elke dag
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
H. Missen en Misintenties
Woensdag 27 juli 9.00 uur H. Mis Beek
kl.Bartholomeus:
2Tim.2,3-13,
ps.18,2-7.19-20, Lc. 6,27-36.
Donderdag 28 juli H. 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur.
Jer.18,1-6, ps.146,2-6, Mt.13,47-53.
Vrijdag 29 juli 09.00 uur H. Mis
Millingen; Jer. 26,1-9, ps.69,5.8-10.14,
Joh.11,19-27 of Lc.10,38-42
Zaterdag 30 juli 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Jer.26,11-16.24, ps.69,15-16.3031.33-34, Mt.14,1-12.
Zaterdag 30 juli 19.00 uur H. Mis Ooij
- 18e zondag door het jaar C: Pred.1,2;
2,21-23, ps.90,3-6.12-14.17, Kol.3,15.9-11, Lc.12,13-21.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Pita
Awater, namens de KBO.
Zondag 31 juli 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel met voor- en samenzang) (zie boven)
Dinsdag 2 augustus 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Jer.30,1-2.12-15.1822, ps.102,16-21.29.22-23, Mt.14,2236.
Woensdag 3 augustus 09.00 uur H. Mis
Beek kl.Bartholomeus: Jer.31,1-7,
Jer.31,10-13, Mt.15,21-28.
Donderdag 4 augustus 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Jer.31,31-34, ps.51,1215.18-19, Mt.16,13-23.
Vrijdag 5 augustus 09.00 uur H. Mis
Millingen; Nah.2,1.3; 3,1-3.6-7,
D e u t . 3 2 , 3 5 c d - 6 a b. 3 9 a b c d . 4 1 ,
Mt.16,24-28.
Zaterdag 6 augustus 09.00 uur H. Mis
Millingen – Gedaanteverandering van
de Heer; aansluitend rozenkransgebed.
Dan.7,9-10.13-14, ps.97,1-2.5-6.9,
2Petr.1,16-19, Lc.9,28b-36.
Zaterdag 6 augustus 19.00 uur H. Mis
Leuth Kulturhus (orgel met voor- en
samenzang) – 19e zondag door het jaar
C: Wijsh.18,6-9, ps.33,1.12.18-20.22,
Hebr.11,1-2.8-19, Lc.12,32-48 of 3540.
Zondag 7 augustus 09.00 uur H. Mis
Kekerdom (orgel met voor- en samenzang) (zie boven)
Gerrit Haukes en Doortje Haukes –
Verheijen,
Jan
Sanders,
Piet
Campschreur.
Zondag 7 augustus 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel met voor- en samenzang) (zie boven)
Zondag 7 augustus 10.30 uur
Woordcommunieviering Ooij (zie
boven)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Annie
Janssen-Boerboom, namens de KBO

Dinsdag 9 augustus 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Hos.2, 16b.17b.2122, ps.45,11-12.14-17, Mt.25,1-13.
Overleden:
Mevr. Willemien Hol – Gesthuizen 77
jaar. Tijdens de Plechtige Uitvaart op
donderdag 14 juli hebben wij afscheid
van haar genomen.
Probleem of kans
We zitten met heel veel problemen in
onze grote wereld en met onze aarde.
Het lijkt net of die problemen zich in
onze tijd alleen maar opstapelen, met
heel veel onvrede en zelfs oorlog in
onze ‘buurt’. En wie mag deze problemen dan oplossen? Dan wordt wel eens
gedacht of gezegd: had God het niet
beter kunnen regelen! Ineens mag Hij
weer even bestaan. Om de puinhopen
op te ruimen. Is het dan niet zo dat wij
mensen
óók
de
mogelijkheid hebben om er
met elkaar
iets goeds
van
te
maken en
dat op ons zelfs een grote verantwoordelijkheid rust! Misschien zijn we beter
in staat dit te doen in verbinding met de
Liefde zelf, zoals God ook wordt
genoemd. Liefde wil zeggen: relatie,
verbinding, anderen het beste gunnen.
Onze kleine wereld kan al uitdaging
genoeg zijn! Een uitdaging tot menselijkheid. We weten het wel. Maar het is
vaak zo lastig om te doen. Bijzonder is
het als we door de buitenkant heen kunnen kijken en kunnen meeleven. Als we
het zelf voor de kiezen hebben gehad
en daarin meer mens zijn geworden,
zullen we een probleem eerder zien als
een kans.

STEAKHOUSE

EL TORO
STEAKGERECHTEN
BALKANSPECIALITEITEN
GROOT TERRAS
Große Straße 80 47559 Kranenburg

Tel.: 0049-2826-419
Reserveren mogelijk

Groesbeeks Kerkkoor St. Caecilia
gespecialiseerd in Iona en Taizé
Iona is een schitterend eiland aan de
westkust van Schotland en heeft slechts
175 inwoners. In 1938 stichtte dominee
George MacLeod op het eiland de Iona
Community,
een
oecumenische
gemeenschap, die naar nieuwe wegen
zoekt om het evangelie in deze tijd
vorm te geven.
Net zoals in het bekendere Taizé is dit
een gemeenschap met een rijke traditie
aan eenvoudige liederen, die gemakkelijk door iedereen meegezongen kunnen worden.
Kerkkoor St. Caecilia uit Groesbeek,
dat later dit jaar zijn 125-jarig bestaan
zal vieren, heeft een 30-tal liederen uit
Iona op zijn repertoire staan. Deze zijn

nog iets minder bekend dan de 25 Taizé
gezangen, die het koor ook dikwijls ten
gehore brengt en die ieder kerkkoor
waarschijnlijk wel zingt.
Dirigent Eugène Ceulemans heeft al
deze gezangen van mooie vierstemmige bewerkingen voorzien en het koor
zingt ze dan ook erg graag.
Wilt u eens proeven aan deze mooie
koormuziek, aarzel dan niet u bij dit
gezellige koor aan te sluiten. Het koor
repeteert iedere donderdagavond om
19.30u tot 21.00u. in de kapel van de
Kloostertuin in Groesbeek en luistert
iedere zondag om 10.00u. de vieringen
op in de kerk van Cosmas en
Damianus. Van harte aanbevolen.

Aloys van Velthoven benoemd
tot pastoor in Groesbeek
Bisschop Gerard de Korte heeft pater
Aloys van Velthoven s.s.s. benoemd tot
pastoor van de Cosmas en
Damianusparochie in Groesbeek.
Sinds juli 2019 is Van Velthoven pastor
in Groesbeek, Breedeweg, De Horst en
Sionsheuvel. Sinds juli 2020 is hij
waarnemend pastoor.
De halftime benoeming tot pastoor gaat
in op 1 september en de officiële installatie is op zondag 25 september tijdens
de jubileumviering van 10.00 uur t.g.v.
100 jaar Cosmas en Damianuskerk.
Tijdens die viering zal bisschop Gerard
de Korte de hoofdcelebrant zijn.
Voor de andere helft van zijn tijd is
pater Aloys van Velthoven rector van de
Sacramentskerk, onderdeel vanklooster
Brakkenstein in Nijmegen, waar de
congregatie van de sacramentijnen
(s.s.s.) is gevestigd.
Van 2004 tot 2019 was Aloys van
Velthoven pastor in de parochie De
Twaalf Apostelen (Wijchen en omgeving).
Ter geestelijke voorbereiding op deze
nieuwe benoeming en situatie loopt

Van Velthoven in juli de Vierdaagse van
Nijmegen.
De parochianen applaudisseerden tijdens de vieringen afgelopen weekend
toen de benoeming bekend werd
gemaakt.

Viering met Eucharistische Zegen
in de Karl-Leisner-Mariëndaalkapel
GROESBEEK. Op de eerste vrijdag van de maand, 5
augustus, vindt er een eucharistieviering plaats in de
Karl-Leisner-Mariëndaalkapel, Stationsweg 9t in
Groesbeek. De viering begint om 19.00 uur. Het
thema van de viering is: de vakantie. In het bijzonder
zal worden ingegaan op de vraag hoe Titus Brandsma
en Karl Leisner hun vakantie vierden. Voorganger is
pastoor Aloys van Velthoven; lector Louise Wijninga;
voorzanger Martijn Pouwelsen; organiste Lisette
Cillessen. Het wordt een bijzondere viering met aan
het eind de Zegen met het Allerheiligste Sacrament
oftewel de Eucharistische Zegen. Na de viering is er
gratis koffie of thee met wat lekkers erbij verzorgd
door Hennie Mulders en Meggie Elbers. Iedereen is
van harte welkom. Uw bezoek draagt bij aan de
instandhouding van de kapel.
Foto: Peter Hendriks

Kerkberichten van de Protestantse
Gemeente Groesbeek
Iedereen is van harte welkom in de
vieringen:
Zondag 31 juli. Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: pastor Jos van Rooij
De diaconiecollecte tijdens de dienst is
dan voor St. Edukans: deze Stichting
ondersteunt programma's en projecten
op het gebied van onderwijs aan mensen en kinderen die leven in extreme
armoede.
Digitaal doneren? NL 08 INGB
0000961922 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek O.v.v. Edukans
Na de dienst is er koffie en thee in de
Serre
Zondag 7 augustus. Aanvang: 10.00
uur
Voorganger: da. Janneke Ruijs
De diaconiecollecte tijdens de dienst is
voor het Huis van Compassie in
Nijmegen dat als doel heeft om waardevolle ontmoetingen te organiseren
tussen allerlei mensen in de stad en ook
praktische adviezen te geven voor energiebesparing.
Digitaal doneren? NL 08 INGB
0000961922 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek O.v.v. Huis van Compassie

De vieringen zijn ook online mee te
vieren en later terug te kijken:
Ga naar kerkdienstgemist.nl en vul bij
Vind uw kerk "Groesbeek" in en kies
daarna PKN-Groesbeek
Tijdens de zomermaanden is de kerk
ook open op vrijdagmiddag van 14.00
tot 16.00 uur. U kunt dan binnenlopen
om een kaarsje te branden, de kerk te
bekijken, op dit moment hangen er
foto's van Jannie Schaapman, en/of een
moment van stilte te ervaren.
Voor verdere informatie zie
www.pkn-groesbeek

Foto: Jannie Schaapman
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Ooijse
Klinkertjes
Ik heb jaren gedacht, dat emigrant
Thé de P. of Millingens steenfabrieksmedewerker
“Opsnijder”
de
belangrijkste
“paginabezetters”
waren bij het streeknieuws van “De
Gelderlander”. De laatste maanden
worden zij echter overtroffen door
een wel heel fanatieke “fotopaginavreter”. Ik heb het hier natuurlijk
over de man, die in vroeger jaren
moeiteloos het nieuws vanuit de
“regiopolder” bij WFM/Omroep Berg
en Dal met fraaie foto’s vereeuwigde. Daar is, misschien door verschil
van inzicht, helaas een einde aan
gekomen. Aan de hoeveelheid
geschoten foto’s kan het toch niet
liggen. Zou de N.C.R.V. met Bert van
Leeuwen
daar
met
het
“Familiediner” misschien nog een
bemiddelende rol in kunnen vervullen. Vermoedelijk zal “De Vink” daar
wel op inspelen, om voor het diner
het cafetaria belangeloos ter
beschikking te stellen. Ik denk niet,
dat er bij die interviews van enige
ondertiteling sprake zou hoeven zijn.
De laatste jaren ontpopt hij zich nu
bij BD1 als de adellijke hoffotograaf
“il Barone”. Maar ook zijn “privésite” brengt het “polder regionieuws”
dagelijks fraai in beeld. Hij heeft een
schier onuitputtelijk archief van wel
meer dan 10.000 gigabyte aan
beeldmateriaal. Ik durf te wedden,
dat daar in Hilversum bij het museum van “Beeld en Geluid” jaloers
naar gekeken wordt. Daarbij te
bedenken, dat het alleen om
“Beeld” gaat en niet om “Geluid”.
Wie weet, gaat hij in “zijn” museum
te Langenboom ooit nog een doorlopende videopresentatie maken met
“Beeldverhalen uit de Polder”. De
hoofdredacteur
van
“De
Gelderlander” heeft hem uiteindelijk
ook in het vizier gekregen. Henk B.
krijgt nu bijna wekelijks een hele
krantenpagina toebedeeld, waarin
het wel en wee van de polder te
bekijken valt. Dat is voorwaar geen
kattenpis, want “De Gelderlander” is
onderdeel van het landelijk dagblad
“AD”. Henk werkt dus voor een landelijke gazet, zodat hij naast een
B.O-se., nu ook een BN’er is geworden. Nu ze in Hilversum zijn uitgebreide fotocollectie, naamsbekendheid en journalistieke gave in de
smiezen hebben gekregen, verwacht
ik, dat hij binnenkort ook te zien als
kandidaat bij “De Slimste Mens”. Hij
zal daar, met zijn “nuchtere” polderkennis, zeker niet misstaan. Ik verwacht echter, dat ze hem eerder bij
“Het Perfecte Plaatje” zullen halen.
Op zijn struintochten maakt hij
onder andere prachtige natuurfoto’s.
Heel bijzonder is zijn prachtige opname van de “Kiekendief”. Om misverstanden te voorkomen, ik heb het
hier niet over een selfie. Ik heb mij
zelfs laten vertellen, dat hij een bijzondere
band
heeft
met
Przewalskipaarden, Koniks en de
Gallowayrunderen. Zij zijn zo ingenomen met hem dat zij speciaal, als
hij in aantocht is, op fotogenieke
plekken gaan staan. Het hoeft geen
betoog, dat zij bij het klikken van de
camera, geheel vrijwillig, hun karakteristieke “koppen” op “cheeeees”
zetten. In “De Gelderlander” gaat
het af en toe ook over dergelijke
kiekjes. Het merendeel van de ingezonden digitale productie gaat echter over gebeurtenissen in onze
naaste omgeving. Het maakt niet uit,
of er bij Zeger S. een koe moet kalven of dat je bij de Thornsche Molen
op zoek bent naar een andere
“Ooijse Toekomst”. De meest uiteenlopende gebeurtenissen passeren
“De Gelderlander” revue. Heel af en
toe worden er ook andere “plaatjesmakers” op de pagina geduld. Maar
dat zijn peanuts, vergeleken met de
inzendingen van Henk B. Hij wordt in
een adem genoemd met Erwin Olaf,
Paul Huf en Thom Hoffman. Vandaar
ook dat de NPO, RTL en Talpa pogingen in het werk stellen om hem binnen te hengelen. Zij vechten echter
tegen de “bierkaai”, want Henk B. is
aan de polder gehecht. De polderpaparazzi neuriet bij iedere klik een
parodie op een lied van de gebroeders Ko: “Schatje ik maak een foto”,
“Wil je een foto van mij”.
Groetjes medeklinker.

De Rozet
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Canadese militairen herdenken hun gesneuvelde landgenoten
Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Canadese militairen die aan de Nijmeegse Vierdaagse meedoen hebben maandag de Canadese Erebegraafplaats aan de
Zevenheuvelenweg in Groesbeek bezocht. Daar herdachten
ze de Canadese militairen die tijdens de Tweede
Wereldoorlog sneuvelden in de regio. Ook was er een delegatie van de politie Midden Nederland aanwezig, die samen met
een aantal Canadese politiemensen uit Vancouver een team
vormen. Andere jaren werd deze ceremonie op de donderdag
van de Vierdaagse gehouden maar omdat de begraafplaats dan
altijd slecht bereikbaar is, is het verplaatst naar de maandag.
Er liggen 2617 militairen begraven in Groesbeek.
Het was een korte maar indrukwekkende herdenking waaraan
ook militairen van andere landen bij aanwezig waren.
Afgelopen jaren waren er meer Canadese militairen aanwezig, maar dit jaar neemt er maar één detachement deel aan de
Vierdaagse.

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

Marsleider Henny
Sackers Koninklijk
onderscheiden

Wij doen alles voor uw auto

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Burgemeester Mark Slinkman legde een krans namens Berg en Dal en namens de
Canadese regering legde een militair-attache een krans. Er werden ook meerdere
kransen gelegd door vrijwilligers van "Faces to Graves”.
Aan het einde van de plechtigheden heeft een Canadese politiemedewerkster een
boeket bloemen gelegd bij het graf van haar in de oorlog gesneuvelde oom, corporal V.E Heighton. Hij sneuvelde op 1 maart 1945 op 29-jarige leeftijd.

Henny Sackers, marsleider van de Kranslegging door burgemeester Slinkman
Foto: Henk Baron
Vierdaagse, is benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester Bruls reikte de
Koninklijke onderscheiding vandaag
uit voordat de 104e editie van de Inschrijvingen per 1 juli: 42.175
Uitgevallen: 1.490
Aangemeld: 38.455
Nijmeegse Vierdaagse van start ging.
Dag 3
Henny Sackers combineert al meer Niet aangemeld: 3.720
Uitgelopen: 35.465
dan 25 jaar zijn werk als rechter en Dag 1
Uitgevallen: 1.530
hoogleraar met vrijwillig bestuurs- Niet gelopen
Dag 4
werk voor Stichting De 4Daagse. Hij Dag 2
Uitgelopen: 34.934
heeft daarmee een grote bijdrage gele- Uitgelopen: 36.965
Uitgevallen: 531
verd aan de ontwikkeling en organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse.
Daar zijn we erg trots op. Gefeliciteerd!
Tekst en foto: Gemeente Nijmegen
Zaterdag 16 juli startten de Vierdaagsefeesten in laat op gang. Bezoekers zochten massaal verkoeNijmegen. Het was al vroeg druk in de stad, werd ling in de schaduw, onder overkappingen en aan
’s avonds nog veel drukker én de straten waren het water. Van de gratis watertappunten werd greMeubelstoffering
op het einde van de avond opvallend schoon, tig gebruik gemaakt.
dankzij implementatie van een circulair beker- De woensdag van de Vierdaagsefeesten staat traVloeren - tapijt - vinyl
systeem.
ditiegetrouw in het teken van acceptatie en diverDe tweede dag van de Vierdaagsefeesten is ont- siteit. Dit jaar nog even extra: nog nooit was er zó
Raamdecoratie
zettend goed verlopen. Traditiegetrouw zorgde veel dagprogramma op Roze Woensdag, langs de
Gordijnen
het vuurwerkspektakel ‘Waal in Vlammen’ voor laatsteetappe van de wandelroute die dan door de
drukte aan beide zijden van de Waal.
binnenstad trekt.
Ondanks het warme weer was het maandagavond Donderdag: Zo snel als de regen wegtrok vulde
gezellig druk in de stad. Het was wat drukker dan de binnenstad van Nijmegen zich met bezoekers.
zondag, maar zeker niet zo druk als de eerste dag Een gemoedelijke sfeer, net zoals de andere
van de Vierdaagsefeesten.
dagen van de feesten zich tot nu toe kenmerken.
Dinsdag was een dag met tropische temperatu- Rond 17.00 uur waren de ergste buien voorbij en
ren. Hoewel het tot laat in de avond warm bleef, liepen de straten vol.
was er al vanaf het begin van de avond veel ener- Totaal zijn er zo’n 1,5 miljoen bezoekers geweest
gieke vrolijk- en gezelligheid. Door de hitte deze week.
kwam de vierde dag van de Vierdaagsefeesten

Barometer 4Daagse 2022

De Vierdaagsefeesten

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Actie
Horren in vele soorten
Voor elke openslaand raam of deur
is een hor-oplossing:
vast of plissé voor binnen of buiten.

Albert Heijn van den Hatert

Heerbaan 99 - Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481-438240
Openingstijden: ma t/m za: 08.00 tot 20.00 uur
Zondag: 10.00 tot 18.00 uur
email: hatertj@live.nl
25 t/m 31 juli 2022
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De 104de Vierdaagse in beeld

De Rozet

Speciaal t-shirt voor Berg en
Dalse Vierdaagselopers

De eerste dag van
de “driedaagse”
Woensdag was de eerste dag van de
Nijmeegse Vierdaagse. De eigenlijke
eerste dag dinsdag ging niet door
wegens de hitte. Ook op de nieuwe eerste dag werden veel wandelaars
geplaagd door de warmte.
Het aantal uitvallers na de eerste wandeldag is meer dan twee keer zo hoog
als bij de laatste editie in 2019. Toen
waren het er 661, nu haalden 1490
mensen de eindstreep niet. Het aantal
uitvallers ligt wel dicht in de buurt van
de hoeveelheid mensen (1350) die in
2019 de eindstreep niet haalden op ‘de
dag van Wijchen’. Die etappe gold tijdens deze editie, door de afgelasting
van dinsdag, als openingsdag.
Of de grote hoeveelheid uitvallers
daadwerkelijk veroorzaakt wordt door
de hitte is onduidelijk. De organisatie
zag daar geen reden voor. Ook het
Rode Kruis zag geen bijzondere
gezondheidsproblemen langs de route.
Wel was er volgens de organisatie rond
15.00 uur een piek. Op dat moment
waren alle ambulances en motoren op
weg naar een incident. Vooral het laatste stuk over de Waalkade was voor een
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Tijdens een feestelijke bijeenkomst in
de hal van het gemeentehuis van Berg
en Dal, waarvoor alle Vierdaagselopers
uit de gemeente waren uitgenodigd,
hield burgemeester Mark Slinkman zijn
toespraak. Hierin memoreerde hij dat
er vorige keer ruim 600 deelnemers uit
deze gemeente meegelopen hebben tijdens de Vierdaagse, maar dat er nu
minder zijn, 415.
Omdat bij de vorige presentatie van het
Vierdaagse t-shirt hij de enige was die
de “onthulling” deed van het t-shirt,
was het nu veranderd en deed het hele

college dit. Ze presenteerden een purper (paars) T-shirt met de tekst 'Weg
van Berg en Dal'.
Nadat hij alle alle deelnemers een
goede Vierdaagse toewenste, kregen
alle aanwezige lopers het purperen Tshirt uitgereikt.
De burgemeester hoopte dat alle lopers
deze in ieder geval op de donderdag
zullen aantrekken, als het Vierdaagse
legioen door de gemeente Berg en Dal
trekt. Maar dit paarse T-shirt mocht
natuurlijk ook op andere dagen gedragen worden.

Lopers met de paarse vierdaagseshirts

Foto: Henk Baron

De woensdag van de Vierdaagse op de Waalkade
aantal mensen een probleem. Voor
velen was dat ook nog eens 4 km langer
dan hun afstand officieel zou moeten
zijn. Een commissaris van politie, die
bij een politiewandelgroep hoorde en er
iets verder achteraan liep, werd op de
Waalkade bij twee gevallen geroepen,
waarna hij het Rode Kruis inschakelde.

En zo raakte hij nog verder achterop,
maar haalde wel op tijd de eindstreep.
Uiteindelijk bereikten 36.965 mensen
deze woensdag wel gezond en op tijd
de finish op de Wedren. Zij mochten
donderdag weer van start voor ‘de dag
van Groesbeek’.
Foto’s: Henk Baron

Vierdaagsedonderdag in
Berg en Dal
Donderdag was de tweede dag van de
Nijmeegse Vierdaagse. Nadat de eerste
dag erg warm was, werd de tweede dag
vooral een dag met veel regen. Dat nam
niet weg dat er overal toch enthousiast
gereageerd werd door de lopers en het
publiek langs de route in Berg en Dal.
Op de Oude Kleefsebaan hadden, zoals
elk jaar, de bewoners en verzorgers van
Kalorama en ’t Höfke hun plekken
ingenomen en het leek er op dat de
100-jarige Kalorama ook wel 100
bewoners had meegenomen.
Voor velen was het weer een prachtig
uitje. Diverse bands en diskjockeys lieten hun muziek langs de route horen,

Traianuspenning voor record4Daagseloper Bert van der Lans

Vierdaagse lopers begroeten de bewoners van Kalorama en ’t Höfke
waaronder
muziekvereniging wedstrijd. Tijdens deze natte donderEdelweisz. Voor hen was het een thuis- dag waren er 1.530 uitvallers.

Intocht Vierdaagse op de
Via Gladiola
Vrijdag was weer het hoogtepunt van
de 104e “Vierdaagse” op de Via
Gladiola, de St. Annastraat, te
Nijmegen. Uiteindelijk hebben deze
vrijdag 34.934 het Vierdaagse-kruisje
in ontvangst mogen nemen. 531 lopers
haalden de finish niet.
Er was veel muziek en voor de toeschouwers was het één groot feest. De
verkeerregelende politiemensen op de
kruising van de St. Annastraat en de
Groenewoudseweg maakten er samen
een prachtig feest van. Dat duurde wel
even, want in eerste instantie wilden ze
een statement maken naar de gemeente,
die verboden had dat de muziek van
restaurant De 4 Heeren bij hen op de
kruising te horen was, zodat ze daar
niet op in konden spelen met hun vrolijke verkeersregelende bewegingen
midden op het kruispunt. Daar waar ze
normaal hun witte helm droegen, lieten
ze het in eerste instantie bij de gewone
politiepet. Maar toen in de loop van de
middag de luidsprekers gedraaid werden en ook de muziek wat luider te
horen was, draaide de stemming om, de

Vierdaagse lopers begroeten de bewoners van Kalorama en ’t Höfke
witte helmen werden opgezet en werd
het een groot feest op de kruising.
De lopers deden geweldig mee en sommigen dansten om de politie heen. Veel
wandelaars gaven hun gladiolen bij hen
af en anderen “pikten” er weer mee,
want zonder een gladiool in de hand

wilden zij niet binnen komen. En wat
overbleef is ’s avonds bij het oorlogsmonument gelegd.
De 105e editie van de Vierdaagse staat
volgend jaar zomer op het programma,
van 18 tot en met 21 juli.

Vierdaagsecampings in Ooij-Persingen
Foto: Henk Baron

De Vierdaagse campings in Ooij en
Persingen waren ook dit jaar weer goed
gevuld. Camping de Weijde Blick van
Dorus Jansen in Persingen heeft dit jaar
bewust minder gasten aangenomen
maar zijn buurman van Vierdaagse
camping Buitenzorg heeft op de zaterdag voor de vierdaagse al weer heel
veel gasten ontvangen. Ook camping

de Grote Kat op de Tien Geboden liep
vol en de nieuwe camping bij boerderij
de Plak heeft ook veel gasten ontvangen.
Op de foto: Dit jaar waren er bijna 400
vierdaagselopers op Vierdaagsecamping Buitengast in Persingen. De
camping is van alle gemakken voorzien. De lopers konden op de camping

hun blaren laten behandelen en er was
een teammasseurs aanwezig om ze
behandelen. Ook genoot een groot deel
van de gasten daar ’s avonds van een
gezamenlijk buffet, verzorgd door restaurant de Vink/Thornsche Molen. En
Roberto stond er met zijn Pizawagen.
Woensdagavond 20 juli ging een deel
van hen gezamenlijk op de foto.

Nijmegenaar Bert van
der Lans (90 jaar) ontvangt
de
Traianuspenning van de
gemeente Nijmegen. De
heer Van der Lans heeft
71 keer de 4Daagse gelopen en is daarmee
recordhouder.
De heer Van der Lans
heeft moeten besluiten om
dit jaar niet deel te nemen,
vanwege zijn gezondheid
en familieomstandigheden. Met pijn in het hart,
zeker na twee gemiste
coronajaren.
Met zijn indrukwekkende
wandelprestaties
en
media-optredens is hij
breed bekend en zet hij de 4Daagsemarsen en wandelstad Nijmegen positief op de kaart. Bovendien is hij een
voorbeeld van sportief en gezond ouder
worden. Veel 4Daagsewandelaars zien
hem als een icoon en riepen onder meer
op social media ook op om hem te
eren.
Over de penning
De Traianuspenning bestaat sinds 2009
en kan worden toegekend aan mensen
of organisaties als blijk van waardering

en erkentelijkheid voor bijzondere verdiensten voor Nijmegen of de
Nijmeegse gemeenschap. Deze verdiensten kunnen bestaan uit een eenmalige of kortstondige actie met nationale of regionale uitstraling. De penning werd eerder onder meer uitgereikt
aan Nijmeegse Olympische medaillewinnaars. Zie ook: Traianuspenning Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.
Foto: Gemeente Nijmegen

Zilveren Waalbrugspeld voor
de heer C.P.M. Terpstra
De heer Terpstra (73) is tijdens de
afgelopen editie van de Nijmeegse
4Daagse voor het 55ste jaar – van 1
juli 1968 tot 31 juli 2022 - vrijwilliger
bij de Stichting 4Daagse. Een unieke
prestatie want in de geschiedenis van
de stichting is dit nog niet eerder
voorgekomen. Hierom reikte burgemeester
Bruls
de
Zilveren
Waalbrugspeld uit aan hem Terpstra
tijdens de ‘Controleursborrel’ op
donderdagavond 21 juli in de Keizer
Karelfoyer in De Vereeniging.
De heer Terpstra begon zijn werk voor
4Daagse bij de dienst Parcoursen.
Daarbij was zijn belangrijkste taak het
uitzetten van alle wandelroutes (30, 40
en 50 kilometer en de 40 kilometer met
bepakking voor militairen). Tevens
nam de heer Terpstra het plaatsen,
ophalen en de controle van alle routeborden voor zijn rekening.

Inmiddels is hij al weer geruime tijd
actief als controleur binnen de dienst
Controle. Hij helpt bij de inschrijvingen op de Wedren en knipt de controlekaarten langs het parcours. Dat doet hij
op geheel eigen wijze. De heer Terpstra
is degene die wandelaars extra motiveert op de momenten dat het letterlijk
en figuurlijk even niet zo lekker loopt.
Als het slecht weer is, als blaren en vermoeidheid zich laten gelden of als het
erg druk is bij een controlepost.
Ook voor zijn collega’s vervult de heer
Terpstra een belangrijke rol. Hij is
betrokken en geïnteresseerd en weet
anderen te inspireren en te binden aan
de organisatie. Door zijn toedoen zijn
veel controleurs vele jaren bij de
4Daagse betrokken gebleven.
Voor zijn enorme inzet en toewijding
kreeg de heer Terpstra de Zilveren
Waalbrugspeld uitgereikt.

Schoonste Vierdaagsefeesten ooit
Schone straten in Nijmegen na afloop
van het grootste evenement van
Nederland: als eerste stadsbrede evenement heeft de Vierdaagsefeesten een
retoursysteem opgezet om softcupbekers hoogwaardig te kunnen recyclen.

En dat met een bezoekersaantal van
ongeveer 1.5 miljoen bezoekers verspreid over zeven dagen, en 145 verschillende ondernemers met podia en
terrassen met die deelnamen aan de
bekerinname.
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Nieuws uit Nijmegen
Jubilaris Nijmeegs Mannenkoor Bert Arnts
Op 30 juni1997 werd Bert Arnts lid van de ”Koninklijke
Zangvereeniging Nijmeegs Mannenkoor“.
Als gewaardeerd bas zingt Bert dus al 25 jaar zijn partijtje
mee. Dit resulteerde in een feestelijke toespraak van onze
voorzitter André Hoekstra op onze repetitieavond op 12 juli
in de St. Stevenskerk.
Daar werd Bert in het zonnetje gezet wegens zijn 25 jarig lidmaatschap, maar ook wegens zijn vele verdiensten voor het
koor: podia opbouwen, vlaggen en spandoeken ophangen in
de stad, collecteren, repareren, carpoolen, verkoop consumptiebonnen enz. enz. En sinds kort heeft het bestuur hem
gestrikt voor de muziekcommissie, een zeer belangrijke
functie binnen het koor.
Hij kreeg daarvoor een onderscheiding en een mooie oorkonde namens de Koninklijke Nederlands Zangers Verbond,
Midden Nederland.
Bert zegt niet vaak nee als er een beroep op hem wordt
gedaan. Zoiets zit in je aard en is bij Bert waarschijnlijk
ingegroeid als kind van de Ooy. Die plek zit hem nog steeds
aan het hart gebakken. Hij fietst en wandelt daar graag.
Die mooie aard van hulpvaardigheid heeft Bert waarschijnlijk herkend in het meisje waarmee hij al zoveel jaren is
getrouwd. Want Gerda is bijna altijd bereid de handen uit de
mouwen te steken bij de grote concerten van ons koor:

Vrachtauto raakt overkapping
busstation in Nijmegen
Het busstation bij station Nijmegen is
vorige week woensdag afgesloten
nadat een vrachtwagen tegen de informatieborden boven het station botste.
De constructie is instabiel geworden.
De vrachtwagen, met daarop reclameborden voor de 4Daagse, reed over de
plek waar normaal de bussen staan. De
chauffeur had niet in de gaten dat zijn
wagen te hoog was voor de constructie
met informatieborden voor de buslij-

nen. De wagen tilde de constructie
omhoog en naar voren, waardoor een
groot deel van de glasplaten en steunpalen brak. Het geheel leunde vervolgens op de vrachtwagen en stond onder
spanning, waardoor de wagen niet weg
kon.
Inmiddels is de vrachtauto verwijderd
en is er de gehele dag gewerkt aan de
constructie.
Foto: Eric van Haalen

Kaartjes controleren, gastvrouw spelen, buitendeur bewaken,
koffie gebak en drankjes uitreiken, noem maar op.
De rijkdom van ons koor zit in de stemmen en de mooie
samenklank, maar zeker ook in de mensen van en om het
koor, waarvan Bert en Gerda twee prominente vertegenwoordigers zijn. Bert is op 25 september weer te beluisteren
tijdens het 125 mannenstemmen concert (3 mannenkoren) in
de Molenstraatkerk, aanvang 14.30 uur, nijmeegsmannenkoor.nl.

Nieuw Boek

Zilveren Erepenning voor 250-jarig
Met de bus naar bestaan P. De Bruijn Wijnkopers
P. de Bruijn Wijnkopers Anno 1772 eerst aan de Waal en sinds 1924 in het
de NYMA!
bv bestaat in 2022 250 jaar. Het huidige, speciaal voor dit doel gebouwIn de jaren 50 en 60 reden speciale bussen uit Groesbeek en de Ooijpolder met
medewerkers van de NYMA naar
Nijmegen.
“Kunstzijdespinnerij
NYMA,
Nijmeegs Grootste” beschrijft de
opkomst, de bloei en de ondergang van
de NYMA. De NYMA, opgericht in
1928, maakte kunstzijde of eigenlijk
draden gemaakt van kunststof. Die draden werden bijvoorbeeld gebruikt voor
autobanden. Kunstzijde was een nieuw
product waar een enorme vraag naar
was. Die vraag verklaart de snelle groei
van de fabriek. In de jaren vijftig had de
NYMA meer dan 2000 werknemers.
De volautomatische fabriek ( de huidige VASIM) die in 1948 met geld van de
Marshallhulp geopend werd, zorgde
voor een waanzinnige productieverhoging. Wat in de oude fabriek in 24 uur
werd geproduceerd, werd in het nieuwe
gebouw in een uur gemaakt
Eind jaren zestig ging de NYMA langzaam maar zeker ten onder door de
hevige concurrentie. Toch duurde het
nog tot 2009 voordat de hele fabriek
werd gesloten en leeg kwam te staan.
Al deze grote ontwikkelingen maar ook
allerlei kleine gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld personeelsfeesten, worden
nauwgezet in het boek beschreven.
De schrijver van het boek is Henk
Janssen( 1944). Henk is een geboren
Nijmegenaar die op zijn twaalfde naar
de ambachtsschool Dr. Poels ging en op
zijn vijftiende bij de Nami en later bij
Thomassen in de Steeg werkte. Hij
werd van leerling, gezel en vervolgens
meester in de metaal. Henk werkte in
Portugal, Zuid-Korea en Rusland. Toen
hij 58 was kreeg hij de gelegenheid om
na bijna 45 jaar het arbeidsproces te
verlaten. Henk ging geschiedenis studeren en werd voor de tweede keer
Meester: Master in Geschiedenis. Zijn
specialisme: de geschiedenis van de
Nijmeegse industrie.
Henk schreef een paar jaar geleden
voor STIENEO ( Stichting Industrieel
Erfgoed Nijmegen en Omgeving) de
geschiedenis van de Nijmeegse schoenindustrie. STIENEO vroeg hem ook
de geschiedenis van de kunstzijdespinnerij NYMA te schrijven.
Het boek (€17,50) is te koop bij een
aantal boekhandels in Nijmegen of te
bestellen bij p.c.hieltjes@gmail.com.
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bedrijf is de oudste zelfstandige wijnkoperij in Nederland. Met het toekennen van de Zilveren Erepenning
geeft de gemeente Nijmegen erkenning aan een uniek familiebedrijf
met een lange historie in de stad.
P. de Bruijn Wijnkopers gaat sinds
1772 al 7 generaties over van vader op
zoon. De directie wordt nu gevoerd
door Eric de Bruijn, samen met echtgenote Marianne de Bruijn. De wijnkoperij is sinds 1880 in Nijmegen gevestigd,

de pand met kelders aan de
Bijleveldsingel.
Burgemeester Bruls: “Dat een familiebedrijf zo lang van vader op zoon wordt
voortgezet, en het overgrote deel daarvan in Nijmegen, is uniek. De Bruijn
Wijnkopers is een bijzondere, en ook
zeer gewaardeerde, onderneming in
onze stad”.
Meer informatie over de Erepenning en
aan wie deze is uitgereikt, zie:
https://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/info/Erepenning

Couch surfing voor dakloze
internationale studenten
Binnenkort worden er weer honderden
internationale studenten hun kamers
uitgezet omdat hun jaarcontract
afloopt. In Nijmegen is er geen nood
huisvesting voor internationale studenten geregeld door de gemeente of de
hogeschool/universiteit, dus zijn de studenten op zichzelf aangewezen om
ervoor te zorgen dat zij niet dakloos
worden. Als Nijmeegse wooncoalitie
hebben wij hierom een couch surfing
netwerk opgezet, waar mensen zich
kunnen aanmelden als host of als student die dreigt dakloos te worden. Als
je je wilt aanmelden als host kan dat
hier:
https://forms.gle/yq1y6wE9BWgACM
kf6.
Aangezien de gemeente of de hogeschool/universiteit dit probleem niet
wil oplossen is het aan ons om dit te
doen, dus wij vragen aan iedereen om

Excursies
begraafplaatsen
Nijmegen-Oost
Zondagmiddag 31 juli
In het hart van Nijmegen-Oost ligt de
begraafplaats Daalseweg, ingewijd in
1985. Stichting In Paradisum komt al
sinds 1972 op voor het behoud van de
cultuurhistorische, kunsthistorische en
landschappelijke waarde van deze
begraafplaats. In Paradisum bekommert zich ook over de (afgesloten)
begraafplaats Stenenkruisstraat, midden in het Julianapark.
Op zondag 31 juli organiseert In
Paradisum drie rondleidingen:
>> Om 12.00 uur op begraafplaats
Stenenkruisstraat.
>> Om 14.00 en om 15.00 uur op
begraafplaats Daalseweg: de eerstemet
een focus op symboliek en ornamenten,
de tweedemet een focus op grafmonumenten met een verhaal.
Vers van de pers zal een prachtig boek
over begraafplaats Daalseweg verkrijgbaar zijn.
Veel info over de begraafplaatsen is te
vinden
ophttps://stichtinginparadisum.nl.

Koor Surplus zoekt projectzangers
Voor ons Kerstconcert op zondagmiddag 11 december 2022 in de
Groenestraatkerk te Nijmegen zoeken wij ondersteuning van projectzangers, voornamelijk van tenoren en bassen. We zingen dan prachtige stukken van Kodály,
Kuhnau, Purcell, Vivaldi en Pergolesi en worden begeleid door een professioneel
vocaal en instrumenteel ensemble. De repetities starten op 6 september en vinden
wekelijks plaats van 13.30 -16.00 uur in Wijkcentrum Ark van Oost, Cipresstraat
154, Nijmegen. Voor meer informatie: www.koorsurplus.nl.

na te denken of het mogelijk is om mee
te helpen aan deze oplossing.
Huisvesting is momenteel voor iedereen onmogelijk om te vinden, vooral
voor studenten. Er is druk en voor elke
kamer die er wordt aangeboden wordt
de hoofdprijs gevraagd en zijn er tot
wel honderden aanmeldingen. Dit is
heel erg naar als je studeert, maar als
Nederlandse student heb je vaak nog
wel het geluk dat je bij je ouders kunt
wonen als er echt niks te vinden is. Een
groep die deze luxe niet heeft zijn de
internationale studenten, wanneer zij
naar Nijmegen komen voor hun studie
krijgen zij een kamer aangeboden waar
zij één jaar mogen wonen, waarna zij
een nieuwe kamer moeten hebben
gevonden. Het probleem is echter dat
dit niet duidelijk van tevoren wordt
aangegeven, waardoor mensen er te laat
achter komen dat dit het geval is. Dit
gecombineerd met het tekort aan studentenkamers zorgt er voor dat er in
augustus, het moment waarop deze
contracten aflopen, een groot aantal
internationale studenten is die dreigen
dakloos te worden.

Dick van Altena: De man,
zijn gitaar en zijn liedjes
Op zondag 31 juli (aanvang 19.00 uur)
komt Dick van Altena opnieuw naar
Hortus Nijmegen voor een sfeervol
solo-optreden onder de grote Parasol
van de Theetuin. Hij brengt in zijn
semi-akoestische concert naast countryrepertoire ook zijn mooiste dialectliedjes en juweeltjes uit zijn
Nederlandstalige oeuvre.
De man, zijn gitaar en zijn liedjes blijven de essentie vormen van deze

allround
singer-songwriter.
Muziekkenner én fan Johan Derksen
noemt Van Altena geniaal. Reserveer
een kaartje via reserveringen@dickvanaltena.com of door te bellen naar
0481-481661.
Hortus Nijmegen ligt aan de Victor
Westhofflaan 22 (Google Maps:
D’Almarasweg 22d), vlakbij Radboud
Universiteit. www.hortusnijmegen.nl.

Beleef een fabelachtige zomervakantie met De Bastei!
Ben jij nog op zoek naar een mooie vakantiebestemming? De
Bastei is het leukste gezinsuitje tijdens de zomervakantie!
Beleef de multi-zintuigelijke tentoonstelling ‘Naar het Rijk
der Fabelen!’, knutsel een fabelachtig prachtig dier of ga op
zoek naar andere fabeldieren die ronddwalen in de ondergrondse gangen van De Bastei. Na je fabeltastische avonturen in het museum droom je lekker weg op het terras van
DROOM! de Bastei. Kortom, vier je zomervakantie in De
Bastei!
Ga mee op een nieuw avontuur met Professor Bombasticus.
In het middeleeuwse doolhof van gangen van De Bastei
klinkt af en toe duister gerommel, er zit iets groots en er
hangt een geur van zwavel… Bombasticus gaat op onderzoek uit, met vrolijke proefjes, magische meetinstrumenten
en middeleeuwse uitvindingen.
In de tekenworkshop Fabeltastisch husselen we alle dieren
gewoon door elkaar. Dus neem je fantasie en je humor mee,
want grappig wordt het zeker. Word jij graag creatief uitgedaagd? In de tekenworkshop 'Vang een dier op papier' kun je
zonder te kijken proberen een dier uit natuurhistorische collectie van De Bastei na te tekenen.
Er is nog veel meer inspiratie te halen uit de natuur, zo
bewijst Kabouter Fluitenkruid met zijn interactief muziektheaterprogramma. En in de vrolijke beestenparade van

‘Naar het Rijk der Fabelen‘ ontdek je de feiten en fabels van
bekende dieren uit de regio. Wat weet jij van je favoriete
dier? Voel, ruik, en luister goed naar de dieren in deze expositie en laat je verrassen! Kijk op debastei.nl/zomervakantie
voor alle activiteiten.
De Bastei is gevestigd aan de Waalkade 83 in Nijmegen,
ingang via het entreegebouw aan de Lange Baan 4, telefoon
024 - 3297070. De entree bedraagt € 10,- voor volwassenen
en € 7,50 voor kinderen. De Bastei is dagelijks geopend van
10.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.debastei.nl.
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Zwischen Rhein & Maahs
Fietstour in den Ooijpolder
RINDERN. Nach längerer Pause nahm
ARENACUM - Verein für Kultur und
Geschichte in Rindern bei einer sommerlichen Fahrradtour Kurs auf den
Ooijpolder. Hinter Millingen aan de
Rijn ging die Fietsroute rechts ab in die
fast wilde Natur der Millingerwaard,
einem Landschaftsschutzgebiet. Ein
Schwimmbagger erweitert zurzeit
durch Auskiesung das Weideland in
eine Seenlandschaft. Unterwegs sahen
die Radler Silber- und Graureiher,
Löffler und Störche.
Die halbwilden Konik-Pferde und
Galloway-Rinder
suchten
wohl
Schatten in ihren Rückzugsräumen im
undurchdringlichen Strauchgestrüpp
oder unter Bäumen und wurden nicht

gesichtet. Hinter Kekerdom führte die
Fietsroute über die Deiche zur
Thornschen Molen.
Nach einer kurzen Trinkpause an der
Windmühle ging es weiter nach
Zyfflich. Dort erwartete die Fietser
unter dem Pavillon vor der
Dorfscheune ein Kuchenbuffet mit
selbstgebackenem Kuchen und Kaffee.
So gestärkt führte die Radroute weiter
durch die Kleyen, Mehr und durch
Donsbrüggen zurück nach Rindern. Als
nächste Aktion unternimmt ARENACUM am 5.8.2022 eine Tagesfahrt zum
Käsemarkt in Alkmaar und Egmond
aan Zee.
Informationen unter www.forum-arenacum.de, poststelle@arenacum.de

Rock am Kreis Kranenburg – Ungefähr da wo täglich Autos an
Tankstellen Schlange stehen, fand am 9. Juli das Festival Rock am Kreis
statt. 10 Bands verteilten sich auf zwei Bühnen, 7 auf die Hauptbühne, 3
auf die kleinere. Bis 2.00 Uhr nachts durfte gespielt werden. Mehr als
zweitausend Fans (Eintritt frei) auf der Argos-Wiese gegenüber Haus
Hünnekes hatten bei Topwetter eine Superzeit und freuen sich auf 2024.
Das Festival ist alle zwei Jahre.

Führung zur Klever Schuhindustrie
KLEVE. Die Geschichte der Klever
Schuhindustrie steht am Sonntag, den
31.
Juli
2022
auf
dem
Themenführungsprogramm
der
Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve.
Der
Vormittagsspaziergang
zu
Schauplätzen
der
Klever
Schuhindustrie in der Oberstadt beginnt um 11.00 Uhr und dauert ca. 2

Stunden.
Norbert
Leenders,
Schuhtechniker und branchenerfahren,
vermittelt
Wissenswertes
und
Lebenserfahrungen der einstmals
bedeutenden Klever Schuhindustrie, in
der bis zu 6.000 „Schüsterkes“ gearbeitet haben. Von ehemals über 50
Fabrikgebäuden ist die Fabrikanlage
der Firma Pannier fast vollständig zu
sehen und Teile der ehemaligen
Schuhfabrik Hoffmann. Ein kurzer einladender Besuch im Schuhmuseum
steht ebenfalls auf dem Programm.
Treffpunkt für den Rundgang ist am
Pförtnerhaus der Firma Pannier
(Ackerstraße 50), die Teilnahmegebühr
beträgt 6 €. Eine Anmeldung bei
Wirtschaft, Tourismus & Marketing
Stadt Kleve GmbH unter Telefon
02821/84806 ist erforderlich.

Norbert Leenders (l), Schuhtechniker und branchenerfahren, vermittelt
Wissenswertes und Lebenserfahrungen der einstmals bedeutenden Klever
Schuhindustrie.
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Kranenburg à la carte
Dem Himmel so nah – 31. Juli (10.30
– 12.00 Uhr)
Aufstieg und Erkundung des mittelalterlichen Treppenturms einschließlich
des Glockenturms der Stifts- und
Wallfahrtskirche St. Peter und Paul mit
einmaligem Blick über die Dächer von
Kranenburg und Ausblick in die
Niederung. Treffpunkt: Südportal St.
Peter und Paul. Tourist Info Center,
Kranenburg,
Tel:
02826-7959,
Touristik@Kranenburg.de; pro Person
6 €, Kinder bis 12 Jahre frei
Denkmalführung in Mehr – 31. Juli
(14.00 Uhr)
Diese Tour ist zu Fuß, denn die unter
Denkmalschutz stehenden Wohn- und
Handwerkerhäuser stehen alle im
Dorfkern. Besonders ausführlich
besichtigen wir die Kirche außen und
innen. Zum Schluss setzen wir uns in
der Alten Schule zusammen und lassen
die Tour noch einmal Revue passieren.
Wer an einer oder an beiden Führungen

(31.07. oder 07.08.2022 ) teilnehmen
möchte, meldet sich bis spätestens zum
Dienstag vor der Tour bei Johannes van
Lier an: jmvan.lier@t-online.de oder
Tel.: 02826-5387. Kosten: freiwillige
Spende für den Verein MehrMiteinander e. V. Treffpunkt: Parkplatz
Kirche Mehr
KREISLAUF 3 – bis 25. September
KREISLAUF 3 zeigt Kunst an Orten,
an denen man Kunst nicht erwartet und
lädt zur Verlangsamung ein: Ein
Spaziergang entlang des Unerwarteten
und
Unbekannten,
eine
Entdeckungsreise, auf der der Zufall
eine besondere Verbindung zwischen
Kunst, Heimat und Umwelt herstellt.
Im Rahmen des Projektes KREISLAUF
3
hat
das
Museum
Katharinenhof acht Künstler aus der
Region eingeladen, Installationen entlang der historischen Wallanlagen von
Kranenburg
zu
präsentieren.
Veranstalter: Museum Katharinenhof,

Tiergarten lädt zu Benefizkonzert
für die neue Seehundanlage ein

In Zyfflich erwartete die Fietser unter dem Pavillon vor der Dorfscheune ein
Kuchenbuffet mit selbstgebackenem Kuchen und Kaffee.
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KLEVE. Erstmalig wird in der
Geschichte des Klever Tiergartens
ein Benefizkonzert veranstaltet. Die
Erlöse des Konzerts der beliebten
Band JD & Friends am 8. Oktober in
der Klever Stadthalle fließen zu 100
% in den Neubau der Robbenanlage
in Kleve.
„Unsere Seehunde brauchen dringend
ein neues Zuhause“, berichtet
Tiergartenleiter Martin Polotzek. „Die
alte Anlage wurde 1971 erbaut und
entspricht bei Weitem nicht mehr den
Standards, die wir heutzutage an eine
artgerechte Seehundhaltung haben. Da
der Neubau einer der modernsten
Seehundanlagen Europas das größte
Projekt in unserer Tiergartengeschichte
wird, sind wir dabei auf die
Unterstützung und Hilfe der Politik
sowie der Bevölkerung angewiesen. Es
freut mich daher umso mehr, dass wir
nun am 8. Oktober ein Benefizkonzert
in der Klever Stadthalle veranstalten,
dessen Erlöse zu 100 % in den Neubau
der Klever Robbenanlage fließen.“
JD & Friends spielen in der Stadthalle
im Rahmen der Benefiz-Veranstaltung
zu Gunsten des Neubaus der
Seehundanlage vom Tiergarten Kleve.
Musik pur, unverfälscht und echt – eine
spannende Song-Auswahl, akustische
Versionen vieler bekannter Rock- und
Pop-Songs werden garantiert für beste
Stimmung sorgen. „Wir freuen uns
sehr, dass sich mit JD & Friends bekannte Künstler der Region dazu bereit
erklärt
haben,
uns
beim
Spendensammeln für die neue
Robbenanlage zu unterstützen, und

sind schon voller Vorfreude auf den
musikalischen Abend am 8. Oktober“,
so Polotzek.
Die Basis der „Friends“ bilden Musiker
bekannter Bands vom Niederrhein:
Green Carpet, Klangfabrik Allstars und
Ted´s Basement Connection. Von daher
kennt man die Jungs auch eher als laut
und wild. Bei „JD & Friends“ geht es
definitiv ruhiger zu, aber mindestens
ebenso mitreißend. Die Musik der
Truppe entfaltet ihre ganz eigene
Magie: Klare Töne, Spielfreude und
ganz nah am Publikum – Songs zum
Zuhören, Mitsingen und Mittanzen.
„JD + Friends“ spielen in der
Besetzung: Joachim Disko (vocals,
blues harp, acoustic guitar), Norbert
Bayer (acoustic guitar), Michael
Dickhoff (vocals, djembe), Jörg
Zampietro (vocals, bass), Jannik
Roeloffs (cajon), und Henning Woitge
(vocals, piano). Der Vorverkauf für das
Benefizkonzert ist ab sofort eröffnet.
Tickets (ab 10 euro) sind im Rathaus
der Stadt Kleve sowie unter
www.kleve.reservix.de
erhältlich.
Einlass ab 19:00 / Beginn 20:00.
Weitere
Informationen
unter
www.tiergarten-kleve.de

Mühlenstraße 9, Kranenburg (Tel:
02826-623)
Dorfrock Schottheide – 6. August
(18.30 Uhr)
Rocknacht in Schottheide; Alte Schule,
Kuhstrasse. Einlass ab 18.30 Uhr,
Eintritt frei. Veranstalter: BSV
Schottheide e.V. 1925. Die Bands:
Massive Beat, Straight28, One Trick
Pony,6/45 A Day

Vandalismus an
Kunstwerken
Kranenburg
KRANENBURG. Bereits am späten
Freitagabend (08.07.2022) oder in der
Nacht zu Samstag (09.07.2022) rissen
unbekannte Täter insgesamt fünf
Stehlen mit Beschilderung, die zu
Kunstwerken am Rütterswall und
Waschwall gehören, heraus und entwendeten diese. Eines der Kunstwerke,
welches zu der derzeit im historischen
Ortskern der Gemeinde aufgestellten
Ausstellung "KREISLAUF 3" gehört,
warfen die Täter um. Glücklicherweise
entstand hierbei kein Schaden.
Ein weiteres Kunstwerk wurde vermutlich durch das Zerreißen oder
Zerschneiden von Folienbändern
beschädigt.
Für
sachdienliche
Hinweise, die zur Ergreifung der Täter
führen hat die Gemeinde Kranenburg
eine Belohnung in Höhe von EUR
250,- ausgelobt. Hinweise nimmt die
Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

Dorfrock
Schottheide
startet nach
zweijähriger
Pause
SCHOTTHEIDE. Die Bands 6/45 A
Day, One Trick Pony, Straight28 und
Massive Beat wollen nach zweijähriger
Pause für Stimmung sorgen beim
Dorfrock Schottheide. Dorfrock
Schottheide: 6. August (18.30 Uhr)
Alte Schule, Kuhstrasse. Einlass ab
18.30 Uhr, Eintritt frei. Veranstalter:
BSV Schottheide e.V. 1925.

Mit dem Deutschen Roten Kreuz
nach Bad Bevensen
KREIS KLEVE. Das Deutsche Rote
Kreuz (DRK), Kreisverband Kleve–
Geldern, hat noch freie Einzel- und
Doppelzimmer bei seiner Seniorenreise
nach Bad Bevensen vom 23.09.–
05.10.2022. Das familiengeführte 4Sterne-Vital-Hotel Ascona hat es sich
zum Ziel gesetzt, seine Gäste durch
erstklassigen Service zu begeistern.
Das Haus liegt nahe dem Kurpark und
der Jod-Sole-Therme und verfügt über
einen großen Wellnessbereich mit
Badelandschaft,
Saunen
und

Massagen. Die Hin- und Rückfahrt
erfolgt im bequemen Reisebus. Es sind
die zum Reisezeitpunkt geltenden
Corona-Maßnahmen zu beachten. Eine
ehrenamtliche DRK-Reisebegleiterin
ist während der Fahrt und des
Aufenthaltes am Erholungsort mit Rat
und Tat für die Mitreisenden da und
bietet ein Freizeitprogramm an.
Weitere Informationen unter: DRK–
Kreisverbandszentrum
Kleve,
Lindenallee 73, Tel. 02821-50811,
Yvonne Verheyen

Klaviersommer Kleve im Forstgarten
KLEVE. Seit 1989 findet jedes Jahr an
den letzten beiden Sonntagen im Juli
und den ersten beiden Sonntagen im
August der Klevische Klaviersommer
statt, veranstaltet vom Klevischen
Verein für Kultur und Geschichte e.V.
Initiiert wurde die Konzertreihe von
Prof. Boguslaw Jan Strobel, der seitdem als künstlerischer Leiter den
Klaviersommer begleitet.
Das Ambiente wird geprägt durch die
besondere Atmosphäre im Forstgarten
Kleve, der die Open-Air-Konzerte einrahmt. Hier genießen nicht nur die
Besucher, sondern auch namhafte
Künstler
das
hochkarätige
Musikerlebnis.
Dank der engagierten Unterstützung
von Unternehmen aus der Region,

Mitgliedern des Klevischen Vereins,
konzertbegeisterten Sponsoren und
Privatpersonen ist der Klevische
Klaviersommer seit dem ersten Jahr
eintrittsfrei! Die Konzerte finden bei
jedem Wetter (außer Unwetter) um
17.30 Uhr im Forstgarten statt. Der
Eintritt ist frei, der Spendenschwan
freut sich wie immer über einen gute
„Fütterung“.
Die beiden letzten KlaviersommerKonzerte finden am 31. Juli (Yi Lin
Jiang, 17:00 Uhr) und 07. August
(Yong-Kyu Lee, 17:00 Uhr) statt. Das
beliebte Nocturne-Konzert ist für den
24. Juli um 22.00 Uhr (bei gutem
Wetter, sonst Verschiebung um eine
Woche) geplant. Alle Infos unter
www.klevischer-klaviersommer.de
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Fiat 500e La Prima by Bocelli 3+1
De testauto van deze week is werkelijk het toppunt van aaibaarheid. We reden
de Fiat 500e La Prima by Bocelli 3+1, wat de nieuwe topversie van de elektrische Fiat 500-lijn is. Zijn naam heeft deze uitvoering te danken aan de
Italiaanse maestro Andrea Bocelli en zijn zoon Matteo Bocelli. Hun muziek
kan men in de Fiat 500e La Prima by Bocelli laten klinken via een JBL audiosysteem voorzien van "Virtual Venues"-technologie, die 320 Watt geluid kan
produceren met zes luidsprekers en een subwoofer.

Road Test
Fiat 500e La Prima by Bocelli 3+1
Koets: 3+1 -deurs
Prijs: € 38.950,Gewicht: 1400 kg
Cil.inh.: puur elektrisch
Vermogen: 118 pk
Top: 150 km/uur
Acc.0-100: 9,0 sec.
Actieradius: 308 km (WLTP)
Lengte: 363,2 cm
Breedte: 168,3 cm
Kofferruimte: 185 liter
Aanhangergewicht: niet
melodie.

Het derde deurtje bij de Fiat 500e La Prima by Bocelli 3+1 is vooral een leuke
gimmick. Alleen voor kinderen in een autostoeltje achterin heeft het een groot
voordeel, want dan kan men gemakkelijker een klein kind uit het stoeltje tillen en
het stoeltje op de achterbank plaatsen.
De Fiat La Prima-versie is werkelijk
beeldschoon op de 17-inch gelakte
spaakwieltjes en daarbij is de testauto
ook nog voorzien van de mooiste lakkleur die we op een Fiat zagen. Dei lakkleur heet Ocean Green, maar is, afhankelijk van hoe het licht erop valt, groen,
blauw, paars of iets ertussenin. De
nieuwe elektrisch aangedreven Fiat
500-versies zijn iets groter dan de
modellen die met verbrandingsmotoren
worden aangedreven, maar het karakter
van de aloude Fiat 500 is gebleven.
3+1
We reden de Fiat 500e in een 3+1 uitvoering, wat inhoudt dat de carrosserie
aan de bijrijderskant een tegengesteld
openend achterdeurtje heeft. Dat derde
deurtje is vooral een leuke gimmick.
Alleen voor kinderen in een autostoeltje achterin heeft het werkelijk een
groot voordeel, want dan kan men
gemakkelijker een klein kind uit het
stoeltje tillen. In tegenstelling tot de
comfortabele zit voorin, is het achterin
voor volwassenen behelpen. Kinderen,

die niet meer in een kinderstoeltje zitten kunnen in de tweedeurs uitvoering
ook gemakkelijk uit- en instappen.
Daarvoor is het derde deurtje eigenlijk
niet nodig. De bestuurder heeft hierdoor ook nog minder zicht schuin naar
achter en het extra portiertje geeft een
gewichtstoename van 30 kilo ten
opzichte van de gewone elektrische
500. Aan de andere kant, als men de
golftas op de achterbank kwijt wil, dan
is die derde deur weer essentieel, want
de golftas past niet in de kofferbak. Die
is slechts 185 liter groot.
Met muziek door de straat
We schreven in de vorige autorubriek
al, dat elektrische auto’s een geluid
moeten maken bij wegrijden. Fiat doet
dit niet met een piepje of kunstmatig
motorgeluid, maar laat zodra men na
vertrek de 20 km/u bereikt, Nino Rota’s
openingsmuziek van Amarcord, de
Oscarwinnende Fellini-film uit 1973,
zachtjes door de straat weerklinken.
Als men weer stopt met rijden klinken
na het uitschakelen de laatste noten de

Fiat Panda Sport
We schreven al veel over de diverse Fiat 500 modellen, maar de aloude Fiat
Panda is er ook nog. De laatste test was met de Fiat Panda 4x4, waar we heel
veel plezier mee beleefden. Ook de Panda zal op een gegeven moment in de toekomst waarschijnlijk slechts als elektrische auto voortbestaan. Op dit moment
is de Fiat Panda alleen maar met hybride aandrijving te verkrijgen om het
milieu te sparen. De Fiat Panda is praktischer en goedkoper ten opzichte van
de ‘oude’ Fiat 500, die ook nog verkrijgbaar is en wel met dezelfde 70 pk sterke driecilinder één-liter motor met soft hybride.

Actieradius volwassen
De actieradius van de Fiat 500e is heel
volwassen met de grotere 42-kWh
accu. De basis-versie van de Fiat 500
heeft slechts 24 kWh en dat is te weinig. Met de grotere accu komt de Fiat
500e volgens WLTP opgave 308 kilometer ver. De geteste Fiat haalt in de
praktijk zo’n 255 kilometer, wat flink
meer is ten opzichte van de aaibaarheidsconcurrent Mini Cooper SE.
Laden gaat dankzij een driefasen-lader
ook redelijk snel met 85 kW maximaal.

Tussen een half uur en drie kwartier
konden we de auto bij een snellader
weer opladen tot zo’n 80%.
Fijne stadsauto
De 500e zoeft lekker snel en aangenaam stil door het verkeer. Vooral in de
stad is het aangenaam rijden. We hebben het getest in de Amsterdamse binnenstad. Met de 118 pk/87 kW elektromotor, die 220 Nm koppel kan leveren,
heeft men altijd voldoende trekkracht
en vermogen. Vanuit stilstand sprint de
Fiat in 9,0 seconden naar de 100
km/uur. De topsnelheid is 150 km/uur.
De demping en vering is voor de 1400
kg zware auto opmerkelijk goed en
daarmee ook de wegligging.
Modern infotainment systeem
De uitstraling is klassiek, maar het achter het brede 10,25-inch infotainmentscherm in het dashboard, dat net zo
werkt en aanvoelt als een smartphone,
verschuilt heel veel technisch vernuft
en veiligheidsvoorzieningen. Apple
CarPlay of Android Auto™ kan men
draadloos met het systeem integreren.
De Fiat 500e La Prima by Bocelli 3+1
getuigt overal van typisch Italiaanse
stijl, met veel gevoel voor emotie. De
skyline van Turijn, de geboorteplaats
van de Fiat 500, ziet men op de plek
waar de smartphone draadloos is op te
laden. De uitstekende knipperlichtjes in
de voorspatborden verwijzen naar de

Het is de kracht van de elektromotor, in combinatie met de
compacte afmetingen en luxe uitvoering, die de Fiat 500e La
Prima by Bocelli 3+1 Fiat 500 zo onweerstaanbaar maakt

Road Test
Fiat Panda Sport
Koets: 5-deurs SUV
Prijs: € 16.490,Rijklaar gewicht: 955 kg
Cil.inh.: 999 cc
Vermogen: 70 pk
Top: 164 km/uur
Acc.0-100: 13,9 sec.
Gem. verbr.: 1 : 19,6
Lengte: 368,6 cm
Breedte: 167,2 cm
Kofferruimte: 225 liter
Aanhangergewicht: geen
bekeken, de betere keuze. Die heeft
prijzen, ondanks de hogere BMP vanwege de iets hogere uitstoot, tussen de
€ 16.490 en € 19.990,-. De door ons
gereden Panda ‘Sport’ zou een prijskaartje hebben van € 16 250,- maar, die
prijsopgave is van juli vorig jaar toen
de goedkoopste versie nog € 14 850,kostte. Een nieuwe prijs hebben we in

originele 500 uit 1957. Het dashboardkastje van de elektrische 500 La Prima
by Bocelli 3+1 heeft een ingebouwde
desinfectielamp, die bacteriën, virussen
en schimmels op oppervlakken doodt.
Hiermee kan men eenvoudig kleine
gebruiksvoorwerpen zoals telefoon,
sleutelbos of zonnebril desinfecteren.
Leg ze in het kasje, sluit de klep en
druk op de knop in de middenconsole:
na drie minuten gaat er een blauw
lampje branden en klinkt er een
geluidssignaal om aan te geven dat de
desinfectie-cyclus gereed is en de
gedesinfecteerde voorwerpen weer
kunt uitnemen om ze weer veilig te
gebruiken.
Exclusieve auto
De Fiat 500e La Prima by Bocelli 3+1
is ontegenzeggelijk een exclusieve
auto. De prijs helpt daarbij, want €
38.950 is een forse prijs. Voor €
43.990,- koopt men een Volkswagen
id3 met veel meer range en ruimte.
Maar dan rijdt men niet zo exclusief in
prachtige wit-lederen stoelen met een
klassiek vormgegeven Fiat 500, die
heel veel rijplezier geeft. De goedkoopste Fiat 500e heeft een prijskaartje van
€ 26.650,-. Die heeft een WLTP actieradius van slechts 190 km. De goedkoopste model met het grote batterijpack, zoals in de testauto, komt op €
32.650,-.

Voorin zit men in de Fiat 500e La Prima by Bocelli 3+1
prima. Achterin is het voor volwassenen behelpen, maar ideaal voor kinderen, die ook plezier kunnen hebben met het
derde deurtje dat speciaal voor hen opengaat.

de prijslijst van juni 2022 niet gevonden. Bij de dealer is onderhandelingsruimte.
Mild hybride rijdt zuinig
Met ingang van 2021 is bij de Fiat
Panda en de 500 de 0.8 liter 2-cilinder
motor vervangen door een driecilinder
‘FireFly’-motor met ondersteuning van
een kleine elektromotor, waardoor de
kleine Fiat’s met verbrandingsmotor
allen de toevoeging ‘Hybrid’ hebben
gekregen. Het is een soft hybrid, die
alleen ondersteunt als de aandrijving
meer koppel vraagt. Het samenspel
levert 70 pk (51 kW) bij 6000 toeren en
een koppel van maximaal 102 Nm bij
3000 toeren per minuut. Zodoende kan
men met de Fiat Panda heel zuinig rijden. Een benzineverbruik van 1 op 18
is gemakkelijk haalbaar, maar zuiniger
kan ook als men daarvoor de moeite
neemt. Om echt sportief te rijden, dan
moet men de schakelindicator negeren.
Die geeft aan dat men met de soepel
schakelende zes-versnellingsbak al
heel snel naar een hoger verzet moet
schakelen. Dan is de auto zuinig, maar

niet zo vlot als bij de ‘Sport’-uitstraling
hoort. Volgens specificaties verloopt de
sprint van 0 naar 100 km/uur in 13,9
seconden en is de topsnelheid 164
km/uur.
De rijeigenschappen zijn heel behoorlijk met een prettige wegligging. Als
men niet te veel het gaspedaal intrapt,
dan is de driecilinder mooi stil en rijdt
de Panda, ook op de langere afstanden,
heel behoorlijk.
Veel ruimte
De uitrusting van de Fiat Panda is eenvoudig, maar men heeft alles wat men
nodig heeft. Vooral veel ruimte wordt
geboden. Voorin en achterin zit men
heel behoorlijk en men kan 225 liter
bagage meenemen. Na het neerklappen
van de niet deelbare achterbank kan
men 870 liter bagage verstouwen.
Een belangrijke verbetering met het in
2021 geïntroduceerde nieuwe modeljaar is een nieuw audiosysteem met
beeldscherm en een USB-aansluiting,
zodat de eigen smartphone middels
Apple CarPlay of Android Auto kan
worden gebruikt. Deze toevoeging
maakt de Panda toekomstbestendig en
functioneert in de praktijk prima.

De 6-versnellingsbak van de Fiat Panda Sport laat zich soepel bedienen en de
pook ligt lekker in de hand. De schakelindicator is erg enthousiast met zo vroeg
mogelijk op te schakelen. Dat gaat eigenlijk prima en dan is de auto zeer zuinig,
maar ook traag. De motor en versnellingsbak zijn goed op elkaar afgesteld.
De Fiat Panda bestaat 40 jaar en de huidige Fiat Panda loopt al weer sinds
2011 mee. De introductie van de Fiat
Panda in 1982 hebben we nog meegemaakt. Wij reden nu de Fiat Panda
Sport, waarbij ‘Sport’ voornamelijk de
uitvoering aangeeft. Motorisch is de
‘Sport’-uitvoering niet krachtiger dan
de andere uitvoeringen. De ‘Sport’-uitvoering ziet er leuk uit met stoere vooren achterbumpers, tweekleurige 16inch wielen en ‘sport’-logo’s. De geteste Panda heeft de nieuw verkrijgbare
carrosseriekleur Matt Grey, wat de Fiat
Panda goed staat. De roodgelakte rem-

klauwen zijn fraai zichtbaar door de
fraaie 16-inch grote lichtmetalen wielen heen.
Netjes uitgevoerd
Ook van binnen ziet de Fiat Panda er
netjes uit met rode stiksels op de donkergrijze bekleding van de stoelen. We
noemden al de ‘oude’ Fiat 500 met
dezelfde motor en die kent prijzen tussen de € 17.990,- en € 25.790,-, waarbij
de duurste uitvoering de altijd € 3000,cabrio uitvoering is. Dan is de Fiat
Panda, die veel meer passagiersruimte
en bagageruimte biedt, calculerend

We reden de Fiat Panda, omdat het veertig jaar geleden een
van onze eerste testauto’s was. Toen nog voor de Groninger
Gezinsbode. Mogelijk is dit de laatste met verbrandingsmotor en dan kunnen we concluderen dat deze laatste versie
van de Fiat Panda absoluut de beste is.

De rijeigenschappen van de Fiat Panda Sport zijn verrassend
volwassen. De wegligging is zeer prettig en de Italianen hebben de juiste mix tussen comfort en sportiviteit gevonden.
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door Rein van Vorstenbos

Tennisvereniging De Delftse Hout te gast
bij Tennisvereniging Groesbeek

gevolleybald. Kortom, heel veel activiteiten. Net als voorgaande jaren, was

het prachtig weer, zonnig, geen regen
en lekkere temperatuur om te sporten.

Zeepkistenrace Groesbeek 17 juli 2022
Wat een geweldige dag. Eindelijk was
het zover. De race waar iedereen naar
toe heeft geleefd en gewerkt. 23 zeepkistteams hadden zich ingeschreven via
de projectgroep vanuit STO en waren
ook allemaal aanwezig.
Iedereen was netjes op tijd en het parcours was net klaar om te starten.
Weinig problemen met de aanmelding ,
maar wel wat opmerkingen over helmen, handschoenen en scherpe kanten
aan de zeepkisten. Gelukkig waren er
rollen tape, handschoenen en helmen
aanwezig dus de teams of coureurs
konden toch allemaal van start.
Aanwezig was ook een professionele
tijdwaarneming om ervoor te zorgen
dat alles eerlijk verliep. De tijden in de
uitslag zijn de snelste tijden per team
gemeten.
Voor volgende races gaat de organisatie
opzoek naar een mogelijkheid om het
“verschil in aanduwen” ook uit te sluiten. We denken hierbij aan een grote
plaat welke in een bepaalde hoek staat
en dan middels gewoon loslaten iedereen dezelfde start energie krijgt als alle
andere deelnemers.
De Race
De eerste start was bedoeld om de deelnemers kennis te laten maken met het
parcours. Ook voor ons als organisatie
was dit een test i.v.m. snelheid en dus
veiligheid. Snel kwamen we er achter
dat de snelheid wel erg laag was en
hebben we de start verder omhoog
geplaatst om meer snelheid te genere-

Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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14
4
25
19
5
20
2
7
27
8
22
15
16
10
11
6
26
1
12
3
13
23
21

24 uur volleyballen voor
het goede doel
NIJMEGEN. Op zaterdag 10 en zondag
11 september organiseert volleybalvereniging Pegasus in samenwerking met
de stichting Let’s Keep the Ball Flying
een volleybalmarathon in de Jan
Massinkhal in Nijmegen. Samen gaan
we 24 uur lang volleyballen om zoveel
mogelijk geld op te halen voor de stichting Let’s Keep the Ball Flying.
Let’s Keep the Ball Flying heeft als
missie de wereldwijde volleybalfamilie
met elkaar te verbinden en uit te breiden. Dat doen zij door volleybalprojecten in onder andere Griekenland,
Nepal, Syrië en Tanzania te ondersteunen met volleyballen, netten en kleding
en volleybaltrainers op te leiden en te
ondersteunen.
De opbrengst van deze marathon gaat
naar het project Volley-ball4Refugees
in Griekenland.
De marathon, onderdeel van de
Nijmeegse side events in aanloop naar
het WK volleybal in Gelderland, duurt
van 12:00 tot 12:00 uur. Het thema is
‘Around the World’. Tijdens de marathon volleybal speelt het marathonteam, bestaande uit jeugdspeelsters van
volleybalvereniging Pegasus tegen 24
andere teams. Elk uur wordt er gewisseld van tegenstander.
Activiteiten
Bezoekers hoeven zich niet te vervelen;
naast de wedstrijden van het marathonteam zijn er onder andere een openingstoernooi, volleybalclinics en een
volleybalspeeltuin voor de jongste
jeugd. Natuurlijk is er zaterdagavond
een groot volleybalfeest. De echte diehards sluiten op zondagochtend dan
weer aan bij het marathonontbijt.

ren. Dit resulteerde al meteen in beter
tijden en was ook spannender voor de
teams.
Omdat dit de eerste keer was met
zoveel deelnemers en ook deelnemers
van buiten af. Was het voor ons ook
ondervinden hoe lang een complete run
duurt met dit aantal deelnemers. Ook
het omhoog slepen koste tijd en vandaar dat er op de dag zelf beslist werd
om iedereen 3 keer te laten racen en de
3 snelste zeepkisten uit de STO klasse
de finale te laten rijden.
De start van de finale werd nog iets

Startnummer School
Metameer Boxmeer
Aventurijn Nijmegen
Elzendaal Gennep
ROC Nijmegen
Agora Nijmegen
PRO-College Nijmegen
Montessori Groesbeek
Montessori Groesbeek
Montessori Nijmegen
Elzendaal Gennep
Montessori Groesbeek
ROC Nijmegen
Agora Groesbeek
Agora Nijmegen
Montessori Groesbeek
Montessori Groesbeek
Metameer Stevensbeek
Elzendaal Gennep
Montessori Groesbeek
PRO-College Nijmegen
Montessori Groesbeek
ROC Nijmegen
PRO-College Nijmegen
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SPORT
Ook dit jaar kwamen zo’n 50 jongeren
naar Tennisvereniging Groesbeek voor
een tenniskamp. Het is de derde keer
dat zij naar Groesbeek komen. De
prima accommodatie en de gastvrijheid
bevalt de Delftse tennisvereniging uitstekend.
Hoofdtrainer Fabian Stoelinga is de
organisator van het tenniskamp. Samen
met een aantal begeleiders liep het op
rolletjes. In leeftijdsgroepen kwamen
ze drie dagen trainen. Om 9 uur startten
de jongsten, daarna de middengroep en
als laatste de oudsten. Na het warmlopen werden allerlei tennisopdrachten,
meestal in spelvorm, uitgevoerd.
Ook kon er gratis gebruik worden
gemaakt voor de midgetgolfbanen en
op een grasveldje in de buurt werd er
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Snelste tijd
21.17
21.72
22.78
24.51
24.57
25.00
26.20
26.33
27.30
27.51
28.51
28.53
29.15
29.31
29.73
32.82
33.64
33.78
34.90
DNS
DNS
DNS
DNS

hoger geplaats, vandaar het tijdsverschil tussen de nummers 3 en 4 in de
einduitslag.
Het omhoog slepen werd verzorgd door
Jos Kouws met zijn geweldig gerestaureerde en sterke Dodge waar niet alleen
zeepkisten achter hingen maar ook veel
deelnemers en leerlingen in de bak
mochten meerijden. En het Passero
Racing Team uit België. Deze racewagens zijn volledig met de hand
gebouwd en waren krachtig en snel
genoeg om de deelnemers omhoog te
slepen. Wat ook een geweldige ervaring
was voor deze leerlingen.
Gelukkig geen ongelukken o.i.d. waardoor de EHBO ook een makkie hadden
deze dag.
Vrijwilligers waren er al om 8 uur om
het parcours op te bouwen, de geluidsinstallatie aan te sluiten en te zorgen
voor het parkeren. Grote dank hiervoor
naar deze mensen.
Aanwezig waren ook Omroep berg en
Dal en TV Gelderland. En het filmpje
van deze dag was diezelfde avond al te
zien bij het nieuws op TV.
Veel aandacht heeft deze race ook
gekregen in andere media zoals FB en
Linkedin.
De prijsuitreiking was volgens schema
ook rond de klok van half 5.
Bekers en champagne werden uitgedeeld en groots werden de winnaars
gehuldigd. De wisselbeker ging dit jaar
naar Metameer uit Boxmeer.
Vooruitzichten
Volgende week komt de organisatie
weer bij elkaar om het evenement te
bespreken. Op dit moment kunnen we
vanuit STO-Zeepkistenrace dus nog
niet zeggen op er volgend jaar weer een
race in Groesbeek is.
Wel gaan we door met de test dagen,
hier over later bericht.
Ook mochten we meer aanvragen ontvangen vanuit andere scholen. Als deze
allemaal mee gaan doen dan komt de
teller op 16 te staan en zal de competitie nog spannender worden.
Voor nu allemaal een fijne vakantie en
nogmaals bedankt voor jullie inzet en
medewerking aan dit project.
STO-Projectgroep Zeepkistenrace

EuroGames ‘22
in Nijmegen
Van 27 tot en met 30 juli vinden in
Nijmegen de EuroGames plaats.
Meer dan 2000 sporters vanuit 42
landen komen naar Nijmegen om
deel te nemen aan 17 verschillende
sporten. Dit grootste LGBTQI+
sporttoernooi wordt op woensdagavond 27 juli geopend met een spectaculaire Openingsceremonie op de
Waalkade in Nijmegen.
De EuroGames worden elk jaar in een
andere stad in Europa gehouden. Vorig
jaar in Kopenhagen, dit jaar in
Nijmegen en daarna neemt Bern het
stokje over. De EuroGames zijn een
evenement dat georganiseerd wordt
onder licentie van de European Gay
and Lesbian Sportsfederation (EGLSF)
Zoals bij elk groot sportevenement is er
op woensdagavond 27 Juli een spectaculaire opening op de Waalkade. Het
terrein opent om 17.00 en vanaf 19.00
begint het programma. Sprekers zijn
Hubert Bruls, Jan Markink, Henk
Beerten en Sarah Townsend en Hugh
Torrence. Ook zal een kleurrijke vlaggenparade plaatsvinden, waarin we de
vlaggen van de 42 deelnemende landen
presenteren.
Naast de spectaculaire openingsceremonie zijn er meer bijzondere momenten in de week van de EuroGames::
• Dinsdag 26 juli 11.00 uur: Opening
Zero Flags Project @ Waalkade,
Nijmegen. Dit zijn de vlaggen van de
71 landen waar homoseksualiteit nog
illegaal is. We hopen dat dit aantal
vlaggen ooit naar nul teruggebracht kan
worden.
• Donderdag 28 juli 17.30 uur: Opening
expositie “My EuroGames story”
@Mariënburgkapel, Nijmegen. Dit is
een expositie waarin 12 oud-deelnemers vertellen waarom de EuroGames
voor hen zo belangrijk zijn.
• Zaterdag 30 juli 19.00-0.00 uur:
Sluitingsceremonie, officiële afsluiting
met enkele speeches en optredens van
oa Julia Zahra, Fata Boom, Jordan Roy
en Trinxx @ Waalkade in Nijmegen
Zie voor het complete programma onze
website www.eurogames2022.eu.

Mary veerde op, zette de fles witte
wijn neer en ging voor haar beide zussen staan.
Ze kon haar ergernis niet langer voor
zich houden. Met een “Voordat we
misverstanden krijgen, zal jullie eens
even wat vertellen.” stak ze van wal en
praatte vrijuit, waardoor het leek alsof
ze er verstand van had. “Luister, wat
maakt het nu uit wie er het eerste in het
huwelijksbootje stapt? Laten we er in
hemelsnaam geen wedstrijd van
maken, daarvoor is je trouwdag veel te
belangrijk.” En dan, hoopvol: “Daar
moeten jullie toch uit kunnen komen,
jullie zijn godbetert familie, zo moeilijk kan dat toch niet zijn, kom op,
zeg!”
Anneke bleef nog even weerbarstig,
haalde een keer heel diep adem en zei
toen stroef: “Nu moet je eens even
goed luisteren, Mary. Jij weet ook best
dat Roy en ik veel eerder waren met
trouwplannen, maar dat we de bruiloft
vanwege corona hebben opgeschoven.
En nu komt madam (op dat moment
keek ze verwijtend naar Sylvia) er
doodleuk tussendoor fietsen met de
mededeling dat zij binnenkort ook wil
gaan trouwen. Nou, lekker verhaal.”
Annekes onderlip trilde, terwijl Sylvia
ook geïrriteerd raakte, maar zich wist
te beheersen.
“Hohoho, An, je draaft nu wel erg
door, we moeten notabene nog een
trouwlocatie boeken. En alles zit ramvol, het is nog maar de vraag of we dit
jaar überhaupt wel kunnen trouwen. In
het normale segment is bijna niets
meer te krijgen, alleen de toplocaties
hebben nog plek, maar dan betaal je
wel de hoofdprijs, dan ben je- alleen
voor het feest- zo maar tien mille
kwijt. En daar komt de muziek, de
bruidsjurk, de kapper en de fotograaf
nog eens bij.”
“Jongens, jongens, luister eens even
allemaal.” maande Anton iedereen vervolgens tot stilte. “We gaan toch geen
mot krijgen over een bruiloft? Dan
weet ik nog wel een oplossing!
Waarom trouwen jullie niet met z’n
viertjes? Dan kan je, door de kosten te
delen, kiezen voor een toplocatie! Zo
sla je twee vliegen in één klap. Nou, is
dat geen goed idee?”
“Ja!” gilde Mary, terwijl ze haar zussen vastpakte ”Dat is de oplossing!
Hoe moeilijk kan het zijn? Dan krijgen
we een knalfeest op een droomlocatie
met jullie alle vier in de hoofdrol. En
weet je wat het is? Jullie zouden
afzonderlijk waarschijnlijk toch
dezelfde familieleden uitnodigen en
onder jullie vrienden en bekenden zit
ook veel overlap, dus tel uit je winst.”
“Ja, zullen we dat doen, An?
Persoonlijk voel ik er wel wat voor.
Weet je, het lijkt me gewoon superleuk, zo’n dubbele bruiloft, da’s toch
uniek!” reageerde Sylvia opgewonden.
Op dat moment brak ook op Annekes
gezicht de zon door. “Wat een geweldig plan, Anton.” glunderde ze. “Hoe
bestaat het dat wij daar zelf niet aan
hebben gedacht.”
“Het is inderdaad een uitstekend plan”
riep Mary, terwijl ze vol bewondering
opkeek naar Anton, die het ‘m toch
maar mooi had geflikt alle neuzen
dezelfde kant op te krijgen.
“Daar moet op gedronken worden.”
vond Roy, terwijl hij een knipoog uitwisselde met Jacques. “En weet je, ik
kan niet wachten om ‘ns een paar van
die droomlocaties te gaan bekijken,
zoals Chalet Brakkestein, Slot
Doddendaal en de Wolfsberg, wat jij,
Jacques?”
“Strak plan.” antwoordde deze onbekommerd, terwijl ie een sigaret uit zijn
zak opviste.
“Lusten jullie misschien een glas
champagne, ik heb nog een fles Moët
et Chandon staan.” vroeg Mary spontaan en begaf zich, zonder het antwoord af te wachten, naar de koelkast.
“Echte
champagne.”
herhaalde
Anneke. Mary haalt alles uit de kast
voor de lieve vrede, stelde ze vast.
Mijn oudste zus gaat erop vooruit, ze
wordt met de dag milder. Op dat
moment porde Sylvia haar plagerig in
de rug. “Kijk ‘ns, An, hier zijn je bubbels!” zei ze opvallend opgewekt. En
helemaal in de geest van de verzoening
gaf ze haar zus een spontane kus op de
linkerwang. Dat deed Anneke deugd.
Zussen, het is altijd wat. Maar we doen
het er maar mee, zei ze tegen zichzelf.

De Rozet
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Bezorger gezocht voor De Rozet
Millingen a/d Rijn
Wijk: W.Koenenstr., Rustenburgw. Ruysdaalstr.
K.Doormanstr., B.Reymersstr., Steenstr. deel Heerbaan,
Antoniusplein, Willibrordstr., Schoolstr., Chopinstr.

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

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

Sta jij ‘je mannetje’ als

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

Wij zijn opzoek naar nieuwe enthousiaste collega’s!

Kom jij ons team versterken?
Solliciteer direct via
www.werkenbijplus.nl
of mail naar
info.385@plus.nl

Scan mij!

www.kipelectro.nl • info@kipelectro.nl • (024) 663 33 00

Inval-bezorgers
gezocht voor de
Personeel zomervakantie
Gevraagd
voor De Rozet

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

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

in alle dorpen

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

Fanfarekorps
Ons Genoegen

Gratis SDE aanvraag

Extra Bingo
ZATERDAG

6 AUGUSTUS

Verenigingsgebouw, 20.00 uur

ZONNEPANELEN VOOR DE AGRARISCHE SECTOR, RETAIL EN INDUSTRIE

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

WWW.ARIENSSOLAR.NL

ONDERHOUD

VERBOUW AANBOUW

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

