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iedere 14 dagen gratis huis-aan-huis

Café-restaurant De Linde in
Groesbeek gesloten
GROESBEEK. De voorzitter van de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
heeft afgelopen vrijdagavond caférestaurant De Linde gesloten. De
regels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen werden niet
nageleefd.
Wat betekent deze sluiting?
De Linde is per direct sinds 1 augustus
gesloten. Wanneer De Linde weer open
mag, is nog niet bekend. De Linde
moet een plan van aanpak ter goedkeurig aan Veiligheidsregio GelderlandZuid voorleggen voordat zij weer open
mogen.

Op woensdag 12 augustus om 9.00 uur is in de
kleine Bartholomeus in
Beek eenmalig een
eucharistieviering.
Na
afloop van de viering
horen we van de aanwezigen - onder het genot van
een kop koffie – graag
over de wenselijkheid van
een
eucharistieviering
voor/in Beek, waar en
wanneer, zowel voor door
de week als in het weekend.
Bij
voldoende
belangstelling en behoefte
zal daar zoveel mogelijk op worden afgestemd.

Dit jaar ook geen kermis
in Ooij en Kekerdom
Ooij
De kermis in Ooij van 11 t/m 14 september gaat dit jaar niet door. De kermisorganisator heeft aangegeven dat hij
niet zal komen omdat hij teveel coronamaatregelen moet nemen.
Ook geen schuttersfeesten
Schutterij Eendracht en Horecabedrijf
de Vink organiseren jaarlijks de schuttersfeesten tijdens de kermis. In overleg
met de gemeente hebben beide organisatoren besloten om de schuttersfeesten
dit jaar ook niet door te laten gaan vanwege de coronamaatregelen.
Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om
evenementen te organiseren als bezoekers minimaal 1,5 meter afstand van
elkaar
kunnen
houden.
De
Veiligheidsregio stelt hierbij als eis dat
organisatoren van evenementen een
zogenaamd 1,5 meter coronaplan moeten indienen. Dit vraagt om extra inzet,

Smeulend kampvuur in
Beeks bos

Geen open vuur in de natuur!

oplage: 25.000

Drugspand in Groesbeek gesloten

kosten en aanpassingen om een evenement door te kunnen laten gaan. Al eerderw as bekend dat ook in Ooij het huidige koningspaar nog een jaartje aanblijft.

Kermisborrel schutterij
EMM Kekerdom
Op zaterdag 29 augustus organiseert
schutterij EMM Kekerdom een kermisborrel voor leden, partners en kinderen.
Het bestuur heeft toch besloten om iets
te doen tijdens de Kekerdomse kermis
die helaas niet doorgaat. Al in een
vroeg stadium heeft het bestuur met de
uitbaters diverse gesprekken gevoerd
en waren tot de conclusie gekomen dat
de kermis 2020 met stille trom voorbij
gaat. Maar toen er versoepelingen kwamen heeft het bestuur is overleg met de
gemeente gekeken wat de mogelijkheden zijn in deze.
De uitkomst is dat we op zaterdag 29
augustus op het “Haonehart“ vanaf
15.00u een kermisborrel doen met aansluitend een warm - en koudbuffet.
Helaas kunnen alleen onze leden, partners en kinderen meedoen omdat er
maar een maximaal aantal personen
deel kan nemen.
Op deze middag zullen de actuele
COVID-19 regels in acht worden genomen. Er wordt gezorgd dat er genoeg
zitjes zijn voor alle deelnemers. Voor
de kinderen is er ruimte op te spelen en
er is een klein snoephoekje. Verder zullen op deze middag enkele jubilarissen
worden gehuldigd , installatie nieuwe
geestelijk adviseur en de rubriek “ lang
geleden, nooit vergeten“ zal worden
gepresenteerd.
Bij de rubriek “ lang geleden , nooit
vergeten “ worden de koningsparen in
het zonnetje gezet die dit jaar 50 en 60
jaar geleden koningspaar zijn geweest.
Wij hebben gezorgd voor een uitgebreid buffet op deze middag. Alle leden
zullen binnenkort bericht krijgen en
kunnen zich aanmelden voor deze middag.
Helaas is er een maximum dus reageer
snel want vol= vol. Verder maken wij
van de gelegenheid gebruik om iedereen een fijne vakantie toe te wensen en
blijf gezond.
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Burgemeester Mark Slinkman: “Het is
jammer dat De Linde niet gehandeld
heeft na de eerdere waarschuwing. Een
uitgaansgelegenheid in Groesbeek voor
de eigen jeugd vind ik namelijk belangrijk. De meeste besmettingen vinden nu
plaats onder jongeren. Het gaat als
vanzelf: vandaag naar De Linde, volgende week oma een dikke verjaardagsknuffel. Groesbeek moet niet weer
een brandhaard worden, zoals in het
voorjaar. Alle Groesbekers kennen wel
een of meer vitale ouderen die toen zijn
overleden. Een herhaling van dat
drama kunnen en moeten we samen
voorkomen.”

Eucharistieviering in Beek?
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Het pand aan de Lagewald, op de grens met Duitsland
Burgemeester Mark Slinkman heeft
30 juli een bedrijfspand in
Groesbeek voor één jaar gesloten. De
politie trof onlangs een hennepkwekerij aan in het pand.
Wat heeft de politie aangetroffen?
In het bedrijfspand waren drie kweekruimtes met in totaal 842 hennepplanten. Ook heeft de politie allerlei goederen in beslag genomen die bestemd
waren voor de hennepkweek, zoals
assimilatielampen en koolstoffilters.
Daarnaast was in de meterkast van het
pand een illegale stroomaansluiting
aangebracht.
Wat betekent deze sluiting?
Van 30 juli 2020 tot 30 juli 2021 mogen
het pand en het daarbij horende erf niet
gebruikt worden. Ze moeten bovendien
zichtbaar afgesloten zijn, de deuren
zijn verzegeld. Het toch betreden van
het pand is verboden en strafbaar. Dit is
voor iedereen kenbaar gemaakt door op
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het pand aangebrachte affiches.
Waarom
sluit
burgemeester
Slinkman dit pand?
De burgemeester sluit dit pand vanwege een overtreding van de Opiumwet.
De aanwezigheid van een hennepkwekerij kan bovendien leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege
overlast en brandgevaar. En het kan een
aanzuigende werking hebben op criminele activiteiten. Dit levert een ernstig
gevaar op voor de openbare orde en
veiligheid.
Burgemeester
Mark
Slinkman licht zijn besluit toe: ”In
onze gemeente treden we hard op tegen
de productie van en handel in drugs en
alle overlastvormen die dat met zich
meebrengt. Het veiligheidsgevoel van
onze inwoners en de leefbaarheid in
wijken en dorpen staan daarbij bij mij
voorop. Ik roep onze inwoners op om
drugsactiviteiten te blijven melden,
zodat we samen onze gemeenschap veilig houden.”

Zeven Zinderende Zomerweken
Deze zomer bieden GlanZrijk Events
en de Stichting Toerisme & Recreatie
Berg en Dal (STER) samen een divers,
bruisend activiteitenprogramma aan
onder de naam “Zeven Zinderende
Zomerweken”. Gedurende zeven
weken, nog t/m zondag 30 augustus,
worden activiteiten georganiseerd
rondom verschillende thema’s.
Diverse Berg en Dalse evenementen en
activiteiten worden sinds begin juli
aangeboden via www.bergendalbruist.nl. Alle activiteiten die in het
kader van de Zeven Zinderende
Zomerweken worden georganiseerd
zijn terug te vinden op die site. Van dag
tot dag staan in totaal ruim 180 activiteiten vermeld. Op de site is niet alleen
informatie te vinden, maar kan er ook
gereserveerd worden.
Vanwege de coronamaatregelen is reserveren vaak
noodzakelijk.
De Zeven Zinderende
Zomerweken slaan aan
bij zowel thuisblijvers als
bij toeristen, getuige de
reserveringen afkomstig uit
het gehele land en uit het Rijk
van Nijmegen.
Populaire activiteiten zijn onder andere
de “aanschuiftafels” (culinair genieten
bij de boer), de “Zomerkriebels” bij
Orientalis,
“het
Geheim
van
Kekerdom”, het boerenlandstrand en
de bier- en wijnproeverijen.
Ook op het gebied van sport en spel
valt er in Berg en Dal veel te beleven,
zoals steppen met een knapzak, bootcamp- en fietsclinics en discgolf.
Iedere zaterdagmiddag is er live
muziek in het centrum van Groesbeek
op diverse horeca-locaties.
Voor meer informatie en reserveringen
kijk op www.bergendalbruist.nl

23 augustus en zondag 30 augustus
(uitverkocht) kan je ‘aanschuiven’!
Onze chef-kok bereidt een speciaal
samengesteld menu waarvan je heerlijk
kunt genieten op een niet-alledaagse
locatie. Marga Nillesen van Boerengolf
de Horst vertelt: “we beschikken over
de ruimte om deze unieke aanschuiftafels bij ons op het erf onder de grote
overkapping te laten plaatsvinden.
Uiteten bij de boer maar wel met het
restaurant gevoel”.

Bijzonder uiteten bij de boer

Op museumparkorientalis.nl kun je de
actuele tijden van alle voorstellingen en
optredens vinden en kun je tickets
bestellen.

Eén van deze thema’s is “Trakteer
jezelf op Berg en Dal”. Op vrijdag 7
augustus, vrijdag 21 augustus, zondag

Buitenlandse sferen en vermaak
bij Zomerkriebels Orientalis
De eerste weken met kunst, theater en
muziek in Museumpark Orientalis zitten er op. Twee bijzondere operavoorstellingen, diverse muziekoptredens en theatervoorstellingen
zijn de revue al gepasseerd
en het programma getiteld
‘Zomerkriebels’ loopt
nog t/m 23 augustus.
Op woensdagen zijn er
speciale activiteiten voor
kinderen en in de weekenden is er een vermakelijk programma voor jong en oud.
“Bezoekers weten ons goed te vinden.
Ons enorme buitenmuseum in combinatie met festivalsferen binnen het
decor van Rijksmonumenten slaat goed
aan bij bezoekers. Je waant je hier echt
even in het buitenland en we merken
dat bezoekers daar behoefte aan hebben
nu ze op vakantie in eigen land gaan”,
aldus een medewerker van Orientalis.
Er is muziek in allerlei soorten en stijlen (o.a. Braziliaans, joods, lichte
muziek, Beatles, golden oldies, kirtan,
tophits), er zijn oude ambachten, verteltheater, Romeinse re-enacters, goochel- en vuurspuwshow,

De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 18 augustus
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 14 augustus.
Vervolg colofon: zie pagina 3

Brandweer naar
smeulend
kampvuur in
Beeks bos
BEEK. Afgelopen maandag werd de
brandweer opgeroepen na een melding
van een bermbrandje bij de Zandberg in
het Beekse bos (Westerakker / Elyzeese
velden). Ze vonden midden in het bos
een nog nasmeulend kampvuurtje, wat
met zand geblust kon worden.
Niet alleen de waalstrandjes, maar ook
de Beekse bossen zijn een geliefd toevluchtsoord voor jongeren geworden in
corona-tijd. Regelmatig zitten er ‘s
avonds en ‘s nachts groepen jongeren
in het bos, in ieder geval bij de
Zandberg. Ze veroorzaken nogal wat
geluidsoverlast en er blijft ook veel
afval achter in het bos, zoals blikjes,
flessen, lachgasballonnen, drugsverpakkingen, etc.
De brandweer waarschuwde voor het
gevaar van dit soort kampvuurtjes, het
bos is gortdroog. Onlangs is ook de
politie al geweest om de jongeren uit
het bos te halen, nadat een buurtbewoner een melding gedaan had van een
metershoge steekvlam in het bos bij de
Zandberg.

024 - 397 5052

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02

De Rozet
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Bezorger gezocht
voor De Rozet in

Groesbeek

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

Wijk: Lievensweg / vd Veldeweg
Meidoornstraat 10
Beek-Ubbergen
06-46 3732 26
info@bersontuinen.nl

c.v. installaties, zonne energie, warmte pompen,
sanitaire installaties, airco, water- en gasinstallaties,
dak- en zinkwerk
RAMEN - DEUREN - SERRES
Telefoon: (024) - 388 3273
www.vblkozijnen.nl

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

Botsestraat 14b, 6578 JB Leuth
 Tel. 024-3738441
website: w w w . w w i n s t a l l a t i e s . n l

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

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

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

Duurzame oplossingen
Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

M
E
I

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

Tel. 0481-433407

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

20-70%
reduziert!*

Stalhouderij
LUKASSEN LEUCHTENZENTRUM GMBH
Bedburger Weide 8 · 47551 Bedburg-Hau
Tel.: 02821 74 700 · Fax: 02821 74 702
E-Mail: info@leuchten-lukassen.de · www.leuchten-lukassen.de
Mo.-Fr. 9.30 bis 18.30 Uhr · Sa. 9.30 bis 16.00 Uhr
So. 13.00 bis 17.00 Uhr (keine Beratung, kein Verkauf)

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

*Nicht gültig auf Leuchten von Occhio, Bestellungen und reduzierte Ware

Rijwielhandel
Bruinewoud

DIVERSE EINZELSTÜCKE

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

SOMMERSCHLUSS

van Nijmegen en omstreken

www.frankbv.nl

Brompton-dealer

024-6633100

V E R KA U F

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Arno's Haarmode

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

Tel: 06 - 5120 2977

Dealer van o.a.:

Camera beveiliging

Service en onderhoud

Complete badkamer/toilet verbouwing

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

Electro installaties

Installatietechniek

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

Kasteelsche Hof

Huifkartochten / Trouwvervoer / Ponyrijden
Specialistische dagbesteding en
individuele begeleiding
Hezelstraat 26a, 6576 JN Ooij
Telefoon 024-663 1272
www.kasteelschehof.nl
info@kasteelschehof.nl
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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 024 6843423
AED (defibrillator) locaties:
- Kekerdom: Kulturhus Schoolstraat 7, +
Botsestraat 37 + Vissersstraat 21
-Leuth: Spar Kerkplein + Overhaag +VVLK
- Erlecom: garage Erlecomseweg 42,
- Ooij: SVO + Spar Reiner van Ooiplein +
Marialaan 9 + Oortjeshekken + B&B
Nachtje Ooij, Ooijse Bandijk 9
- Ubbergen: Rijksstr.w.56,Ubbergensdijk 11
- Beek: Nieuwe Holleweg 1 + Kwartelstr.4
+ Nesciostr. 19
-Berg en Dal: flat B Stollenbergw. 102-138;
Appartementencomplex Groot Berg en Dal,
Oude Kleefsebaan 221,
-Persingen, Groot Kuppenhof, Leuthsestr.13
MELD MISDAAD ANONIEM
0800-7000
AANGEREDEN REEWILD
Bij Grofwild aanrijdingen (reeën en zwijnen)
dient men 112 te bellen. De politie zal dan de
dienstdoende persoon oproepen. Andere aangereden dieren kunt u ook melden bij de politie, deze meldingen zullen, indien nodig,
met hulp van de dierenambulance worden afgehandeld.
GEMEENTEHUIS:
• Gem. Berg en Dal, Dorpsplein 1, tel.14024
Locatie Millingen: Kulturhus.

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

Kinderen / Peuters
KION kinderopvang
Beek:
Kinderdagverblijf Ollikido (0-4 jaar)
(024) 684 16 73
Peutergroep Ollikido (2-4 jaar)
(024) 684 29 44
Bso Villa Hoog en Laag (4-12 jaar)
(024) 205 33 13
Ooij:
Kinderdagverblijf Op Weg (0-4 jaar)
06 51 78 03 37
Peutergroep Op Weg (2-4 jaar)
06 51 70 28 20
Bso Op Weg (4-12 jaar)
06 33 63 59 01
Informatie: www.kion.nl - bel met
(024) 382 26 55 of loop gerust binnen!
Beek:
Ruilhus
(speelgoedruilbank),
Kulturhus, ingang achterzijde. Open: wo
13.30-15.30 uur; zat. 11-13 uur
Millingen:
Kinderopvang Humankind, 't Gengske 5
6566 WB Millingen aan de Rijn
1. Kinderdagverblijf De Kinderkorf
t. 0481-225250, 07:00-18.30 uur
2. Buitenschoolse Opvang Op Stelten
t. 0481-225120. Vóór en ná school en
tijdens vakanties, 07.00 - 18.30 uur
3. Peuteropvang Engel en Bengel
t. 0481-225130, ma-vrij 08.45-12.45 uur
Voor informatie: Regio Gelderland,
tel.0315-641.443
Berg & Dal: Kindercentrum Domino:
Kinderdagverblijf, peutergroep &
Buitenschoolse Opvang
Kerstendalseweg 17/Patrijsweg 2, (024)
6843424. Inlichtingen 024 3976320 of
www.Kindercentrum-domino.nl

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

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

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

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

Wat is er te doen in:
MILLINGEN A/D RIJN
-15.8. pannenkoeken voor de zorg
OOIJ
-22.8. + 12.9. dansretraite aan de Waal
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-15+16.8. Jacobs, Engels, Reuser, Biessels
GROESBEEK
-7.8. 14u. Molenbergkwartet, prot. kerk
-7+14.8. 14-16u. openstelling prot. kerk
HEILIG LANDSTICHTING
-16.8. kirtanmiddag Orientalis

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/.
De archieffunctie gaat terug tot 2010.
Voor deze service wordt een kleine vergoeding gevraagd van € 1,95 per artikel. Eenmalig registreren geeft een
inlogaccount en mogelijkheid de
gewenste artikelen te kunnen zoeken en
na betaling te downloaden.

Rozet op Facebook
facebook.com/derozet
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COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533
F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl

Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com

De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: v. Raay Diervoeders
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl
Inleveradressen kopij:
LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
MILLINGEN A/D RIJN
Atelier Mimi, Heerbaaan 174 a
T: 0481- 432069
Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

Tweede editie van de Gelderland
Film Pitch
De winnaars van de tweede
Gelderland Film Pitch, hét ontwikkelings- en pitching platform voor
Gelderse makers, zijn bekend!
De zeven geselecteerde projecten
pitchten hun filmplan 17 juli in Focus
Filmtheater in Arnhem voor de deskundige jury bestaande uit Kirsten Ruber
(Go Short), Stefanie Kolk (filmmaker)
en
Guido
Lavalaye
(Omroep
Gelderland). De jury koos de veelbelovende projecten 'CRISIS' van Astrid
Feringa; 'Wat Grenzen Delen' van
Katinka Schlette en 'I'll Fly With You'
van Matthieu Reijnoudt en Romar de
Bonte als winnaars van de tweede
Gelderland Film Pitch.
Zij wonnen met hun veelbelovende
filmprojecten een startbudget van
6500,- en een begeleidingstraject door

Go Short om hun korte film te realiseren.
Kathinka Schlette komt uit deze grensregio
Wat Grenzen Delen / Katinka
Schlette (1992) / Documentaire
De film 'Wat Grenzen Delen' wordt een
poëtisch observerende documentaire
waarin maker Katinka het grensgebied
bij Wyler en Beek wil onderzoeken, het
gebied waar zij tot haar 18e dagelijks
fietste om naar school te gaan. Het
landschap wordt gezien als personage
in de film. Wat houdt precies het begrip
grens in, en is die grens ook voelbaar in
dit gebied?
Meer info, ook over de andere projecten staat op de website van Go Short.

Kerkdiensten
BEEK
• Protestantse kerk,

V.l.n.r.: Matthieu Reijnoudt, Romar de Bonte, Katinka Schlette en Astrid Feringa.
Foto: Elske Nissen

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

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

Rozetjes

AKTIONSVERKAUF

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

Totalabverkauf
Lagerschuhe 50% Rabatt!

Oorverdovende
herrie,
racende
en
groepen
motorrijders spuugzat?
Ooijpolder, heuvels, stuwwal weer leefbaar? Reageer
(ook anoniem) op: stopuitlaatherriemotorrijders@gm
ail.com voor actie door
B&W, gemeenteraad en
politie voor maatregelen en
handhaving!
Actie tuinverzorging €15,p/u. 06-85650752
Zhineng Qigong in regio
Nijmegen vanaf 3 september 2020 introductie en
wekelijkse lessen. Locatie:
bibliothee
Refter,
Rijksstraatweg
37
te
Ubbergen. informatie: zhinengqigong-nijmegen.nl
Steunt de actie tegen
kabaal door motorrijders op:
stopuitlaatherriemontorrijders@gmail.com . Geef uw
stem voor rust en stilte

Jeden Freitag 15 – 18 Uhr
geöffnet

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

inleveradressen

3,00

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

Hoera, 9 augustus
wordt Siem 4 jaar

Dankbetuiging

Dennis Engelen
Dit heeft ons diep ontroerd en
tegelijkertijd erg gesteund.
Gefeliciteerd van
papa, mama en Loek,
omi Dotje en opi Thé

Rommelmarkt
Zondag 9 augustus
Goch
Hagebaumarkt
11.00 - 17.00 uur
Informatie:
0049-2843-9036903

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Jan, Yvonne
kinderen en
familie Engelen

Kleve, Briener Straße 43

Tel: 06 - 5120 2977

Sidone Korse & Eveline de Lange

Graag willen wij iedereen bedanken voor de
belangstelling en het medeleven tijdens het
ziek zijn en overlijden van onze lieve man,
vader, trotse opa en Opa Duif

RUD AWATER
De kaarten, bloemen, telefoontjes en
lieve woorden waren voor ons een
grote steun in deze moeilijke tijd.
Sanny Awater v Deelen
Henny en Theo
Theo en Melanie
Klein en achterkleinkinderen

(Tegenover De Trinkgut inrit)

Totale
uitverkoop
Nu geld sparen
Super korting
op alles
Lampen • Verlichting • LED en restanten

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

Dankbetuigen

Millingen, juli 2020

De absolute prijsknaller

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

De Rozet
voor al uw familieberichten

Via deze weg willen we u hartelijk bedanken
voor uw medeleven, aanwezigheid, lieve
woorden en kaarten, die wij hebben mogen
ontvangen na het overlijden van onze

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

Tel. 0481-433407

6,00

Niet meer in ons midden
maar voor altijd in ons hart

Ihre Bestellungen nehmen
wir gerne entgegen
OTTEN & LEENDERS
47533 Kleve-Materborn
Kapellenstr.15
Tel. 02821/23686 www.ottenundleenders.de

Arno's
Haarmode

4,00

47533 Kleve Briener Straße 43
XOX-Gelände
(tegenover de Trinkgut inrit)

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

www.lampen-udo.de

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

Millingen a/d Rijn augustus 2020

Dankbetuiging van
Marian Reijmers van Deelen
Wij willen langs deze weg iedereen bedanken namens Marian Reijmers van Deelen,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
voor de steun de laatste tijd van het leven
van moeder/oma Marian, voor de vele
bezoeken en telefoontjes, kaarten en een
zwaai van buitenaf, die ze mocht ontvangen. Het heeft haar heel veel goeds gedaan
in de laatste levensfase van haar leven.
In het bijzonder dank aan het personeel van
het Gasthuis, die haar met heel veel liefde
hebben verzorgd en hebben geholpen; ook
pastor Rudo Franken die haar in haar
overtuiging heeft bijgestaan bij hem in de
Mariakapel, waar ze graag heenging en daar
de pastoor ontmoette voor een gebed.
Verder danken wij ook de Huisartsengroep
Milbergen, Sidone van Limes Uitvaartzorg
en spreekster Natascha van de
bloesemceremonies.

Exclusief
uw flyer
of folder mee
in de volgende
Rozet?

Allen bedankt namens kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind.

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

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

of bel 06-23502075

Meijer en ten Hove Uitvaartverzorgers
Crumpsestraat 8
6566CV Millingen aan de Rijn

06-34045001 0481-358663
www.uitvaartmillingen.nl

NATUURSTEENBEDRIJF

G. van Leeuwe b.v.
sinds 1926
Grafstenen, sierurnen en bouwwerken
Wij leiden u graag eens rond in onze showroom en werkplaats!
Tarweweg 15
6534 AM Nijmegen
tel. 024-3774776
www.gvanleeuwe-natuursteen.nl
info@gvanleeuwe-natuursteen.nl

ZAKELIJK

Deel Waterstraat in Beek gesloten
voor vrachtauto’s

4 augustus 2020

€822,95 aan statiegeld voor
Dierenweitje Beek
BEEK. In de maand juni en juli konden
klanten statiegeld inleveren voor het
goede doel dierenweitje Beek bij de
flessenautomaat van Plus Nico de Witt.
De opbrengst was €822,95.

Zit u ook bij een vereniging of stichting
en kunnen jullie een donatie gebruiken
voor
2021?
Mail
naar
mark.rengers@plus.nl. Let op vol=vol.

supermarkt komen. Eerder diende de
fractie Polderbreed (met steun van
VOLG, PvdA, D66 en GJS) een motie
in met als strekking dat er iets aan het
voetpad gedaan moet worden. ‘Een
heel gepuzzel’, verzuchtte de wethouder Sylvia Fleuren toen. ‘Want als je
het voetpad breder maakt, dan wordt de
Waterstraat weer te smal.’ Uiteindelijk
is er dus voor gekozen om de vrachtwagens hier deels te weren. Die kunnen
gemakkelijk, zo denkt de gemeente, via
de
Verbindingsweg
en
de
Rijksstraatweg naar de Plusmarkt rijden. De vrachtwagens zouden vervolgens het centrum van Beek weer kunnen verlaten via de Sprongstraat, Oude
Gracht en Baron van Voorst tot
Voorststraat richting Verbindingsweg.
Op een stukje van de Oude Gracht
wordt daarom een parkeerverbod ingesteld, zodat de vrachtwagens de draai
gemakkelijk kunnen maken.

(Advertorial)

Dans retraite dagen aan de Waal
Zaterdag 22 augustus en
12 september 2020
Een unieke combinatie
van Meditatie, Dansyoga
én Vrije dans in de prachtige natuur van de
Ooijpolder bij Nijmegen.
Helga Verheugd neemt je
in de ochtend mee in de
verrassende combinatie
van yoga en dans op
muziek. ‘s Middags ga je
met Eveline Duermeijer
op het ritme van de muziek vrij dansen; ongedwongen en speels
Je hoeft geen ervaring met dans en yoga te hebben om aan deze retraite dagen
mee te doen. Wees welkom en dans met ons mee!
Nog vragen? Bel of mail Eveline: 06-44832637 of info@voetenverbinding.nl
Aanmelden via: www.voetenverbinding.nl/agenda
Wanneer? Zaterdag 22 augustus en 12 september 2020, Tijd: 10.00-16.30 uur
Max. aantal deelnemers: 12
Kosten: 65 euro (incl. heerlijke biologische lunch & drankje)
Vertrek locatie: B&B ’t Roosje van Ooy, Vlietberg 3, 6576 JB Ooij
Organisatie: Voet en Verbinding
www.voetenverbinding.nl

Aanrijding tussen auto en motor
bij Villa Hamer in Berg en Dal
BERG en DAL. Op de Oude
Kleefsebaan In Berg en Dal vond zondagmiddag 26 juli een aanrijding plaats
tussen een personenauto en een motorrijder. De automobilist wilde ter hoogte
van de Nieuwe Holleweg linksaf slaan
en zag daarbij de tegemoetkomende

motorrijder over het hoofd. Een botsing
kon niet meer worden voorkomen. De
motorrijder is met onbekend letsel per
ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Beide voertuigen raakten
beschadigd.
Foto: Waldie Rutten

De Rozet

Virtuele
Herberg in de
Polder
De virtuele Herberg in de Polder heeft
inmiddels de samenwerking met de
Omroep Berg & Dal geformaliseerd, zij
zorgen voor de techniek en ervaren de
omarming van de Polder als een aanvulling op hun programma. Hierdoor
wordt het ‘werkgebied’ van de Virtuele
Herberg ook groter: Iedereen in Berg
en Dal proberen we te bereiken. Na
deze film die nu online staat, presenteren de komende weken ons interview
met K3 Delta, waar wordt gevraagd
wanneer ze het zandwinningsproject
hebben afgerond. Vragen we over de
toekomst van die prachtige Raven.
Interviewen we ook een bekende polderaar die bijzondere beelden in de vier
seizoenen vastlegt in onze Polder.
Ga naar YouTube, tik in Virtuele
Herberg in de Polder en abonneer je,
dan hoef je geen uitzending meer te
missen.

Foto: Henk Baron
BEEK. Een deel van de Waterstraat in
het centrum van Beek wordt waarschijnlijk van een kant afgesloten voor
vrachtwagens. Het gaat om het stuk
tussen de Oude Gracht en de
Bongerdstraat waar vrachtwagens straks niet meer in oostelijke richting
(richting van de PLUS) mogen rijden.
De gemeente Berg en Dal heeft vorige
week het verkeersbesluit hiertoe ter
visie gelegd. Daartegen kan gedurende
een periode van zes weken bezwaar
worden ingediend. Blijven die achterwege dan kunnen de verkeersborden
geplaatst worden die vrachtwagens verbieden dat stuk straat in te rijden.
Het gaat onder andere om de paar
vrachtwagens die de Plusmarkt van
Nico de Witt en het Kruidvat bevoorraden. Het verlaagde trottoir in dit stukje
Waterstraat is te smal. Bewoners van
onder andere zorgcentrum ‘t Höfke
kunnen maar met moeite bij de Plus-
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EL TORO
IS WEER GEOPEND

Verlenging ambtstermijn consul
Kleef Freddy B. Heinzel
Koning
Willem-Alexander
heeft bij besluit van 3 juli 2020
de ambtstermijn van honorair
consul Freddy Heinzel te Kleef
met 5 jaar verlengd. Zo blijft
het consulaat in Kleef tot 2025
open.
Heinzel heeft het kantoor in 2010
overgenomen van zijn voorganger Hermann von Ameln en legde
vooral de nadruk op de uitbreiding van de Nederlands-Duitse
economische betrekkingen. Als
voorzitter van de NederlandsDuitse Businessclub in Kleve en
mede-eigenaar van STRICK
Rechtsanwälte & Steuerberater is
honorair consul Heinzel al meer
dan 25 jaar actief in het grensoverschrijdende bedrijfsleven.
"De Nederlands-Duitse economische
betrekkingen zijn in het grensgebied
inmiddels onafscheidelijk met elkaar
verbonden”, aldus Heinzel in een korte
verklaring, “dit is tijdens de coronalockdown duidelijk gebleken”. Tijdens
deze periode was de Nederlands-Duitse
grens de enige grens tussen Duitsland
en zijn buurlanden die niet gesloten
was. “Dit hadden wij vooral te danken
aan de actieve inzet van de ministerpresident Mark Rutte en de ministerpresident van Nordrhein-Westfalen
Armin Laschet, die zich er sterk voor

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

Ondernemers
helpen elkaar in
coronatijd

hebben gemaakt om de grens open te
houden.” aldus Heinzel.
Ook tijdens de kritische corona-uitbraak in een vleesfabriek in Groenlo is
gebleken dat de grensoverschrijdende
gegevensuitwisseling uiterst effectief
was bij het opsporen van de besmettingsketens. “Wij willen onze dank
vooral uitspreken aan de verantwoordelijke autoriteiten en medewerkers aan
beide zijden van de grens.”
Consul Heinzel wil ook de komende 5
jaar de grensverschrijdende economie
sterker promoten en zijn oogmerk daarbij leggen op de regio `Niederrhein´.

Pop-up camping in Persingen
PERSINGEN. Andere jaren staat de
Vierdaagsecamping Buitengast in
Persingen van Geert en Tera Kroes in
deze Vierdaagsetijd bomvol. Dit jaar is
dat anders. De Vierdaagse ging niet
door en toch wilden Geert en Tera de
gezelligheid van de camping niet missen. Daarom maakten ze deze
“Vierdaagseweek”
een
Pop-up
Vierdaagsecamping, nu met een klein
aantal gasten, waarvan de meesten elk
jaar op deze camping komen.

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

Nu hebben deze gasten andere bedoelingen. Een aantal ging lopen in de
omgeving, weer anderen gingen met de
fiets, maar de gezelligheid bleef. Geert
en Tera organiseerden deze week wandelingen over de boerenpaden en er
werd een gezamenlijke barbecue
gehouden. Ook de rest van de week
willen ze nog voor zoveel mogelijk
gezelligheid zorgen.
Maar de echte drukte missen ze toch
wel een beetje.

Tera en Geert bij hun Pop-up camping in Persingen

Foto: Henk Baron

BERG en DAL. Sinds 31 juli geeft
Christine Staals yoga bij Fletcher
Hotel-Restaurant Erica. Eerst buiten
in de tuin en vanaf 1 september
wekelijkse avondlessen in een grote
zaal van het hotel. Op deze manier
kan ze lessen blijven aanbieden die
voldoen aan de huidige coronamaatregelen.
Christine Staals van Kundalini Yoga
Berg en Dal is blij met de nieuwe locatie voor haar yogalessen. ‘Ik huurde
altijd een klein zaaltje. Helaas kunnen
deelnemers daar geen anderhalve meter
afstand houden. Je hebt per persoon
behoorlijk wat ruimte nodig. Ruimte
die ik verder niet kon vinden in Berg en
Dal. Fantastisch dat Hotel Erica me die
ruimte kan en wil bieden. Marcel
Hoogenboom is akkoord gegaan met
een huurprijs die je normaal alleen
vindt in maatschappelijk vastgoed.
Daardoor blijft yoga geven voor mij
betaalbaar en kan ik doorgaan.‘
Waar mogelijk helpen
Hotelmanager Marcel Hoogenboom
vindt het leuk om Christine de ruimte te
bieden: ‘Kleine lokale ondernemers
hebben het zwaar in deze coronatijd.
Als ik kan helpen, doe ik het graag.
Voor zo ver dat mogelijk is natuurlijk.
Zo heb ik Christine uitgelegd dat ze
niet altijd dezelfde zaal kan krijgen
omdat die soms verhuurd wordt aan
andere klanten. We bieden haar dan wel
een alternatieve zaal, maar die flexibiliteit heeft ze nodig.’
Digitaal of live
‘Dat vind ik geen probleem’, geeft
Christine aan. ‘Een vaste zaal is natuurlijk fijn omdat het meer rust biedt. Dat
is belangrijk om goed te ontspannen. Ik
verwacht echter dat het hotel als vaste
locatie die rust en veiligheid voldoende
biedt. We gaan ontdekken hoe het zich
allemaal ontvouwt. Vanwege de lockdown heb ik het afgelopen seizoen
afgemaakt met digitale lessen. Daar
moest iedereen aan wennen, maar de
meeste deelnemers waren blij met het
alternatief. Nu zijn ze enthousiast dat
het weer live kan. Ik blijf trouwens wel
online stoelyoga geven voor mensen
die toch liever thuis yoga doen, bijvoorbeeld omdat ze tot een risicogroep
behoren. Maar nu eerst buitenyoga.
Daarvoor is de tuin van hotel Erica fantastisch. Heerlijk op het gras en met
overal grote, oude bomen. Beter kan
eigenlijk niet.’

De Rozet
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Lindenberg Zomerfestival: een zomerse week vol
theater, workshops en muziek
De Lindenberg presenteert met trots
het Lindenberg Zomerfestival! Een
festival dat buiten de reguliere programmering in het leven is geroepen,
speciaal voor alle mensen die deze
zomer vakantie vieren in eigen land.
Bezoekers genieten van een zomerse
week vol cabaret, voorstellingen,
workshops en muziek voor jong en oud
in en rond de binnentuin van de
Lindenberg. Zo zijn er diverse workshops op het gebied van kunst en technologie van Oddstream, kindervoorstellingen en KlapStoelKabaret. Het
Lindenberg Zomerfestival vindt plaats
van 17 t/m 22 augustus 2020. Uiteraard
worden er diverse voorzorgsmaatregelen getroffen om aan de corona-richtlijnen te kunnen voldoen.
Kijk voor het actuele programma
van het Zomerfestival op:
www.delindenberg.com/theater/
Kaartverkoop
Er kunnen reeds kaarten gekocht worden via de website van de Lindenberg.
Wegens het beperkt aantal plaatsen dat
beschikbaar is, raden wij bezoekers aan
tijdig kaarten te kopen via de website.
Getroffen coronamaatregelen
Er zijn diverse maatregelen getroffen
om veilig een bezoek aan de

Lindenberg te kunnen brengen.
Zo worden de theaterzalen extra vaak
schoongemaakt, zijn er handenwaspunten, is er een speciale routing door het
gebouw waarmee éénrichtingsverkeer
wordt georganiseerd en zijn er spiegelwanden om tegemoetkomend “verkeer” te spotten. Daarnaast is er een op
maat gemaakt theaterprotocol. Dit protocol, alsmede het algemene protocol,
is te raadplegen via de website van de

Vocal Group Revolt zoekt leden!

Lindenberg. Alle activiteiten bij de
Lindenberg worden georganiseerd binnen de geldende richtlijnen van de
overheid en het landelijke protocol.
Lindenberg Café
Het Lindenberg Café is uitsluitend geopend voor bezoekers van het
Lindenberg Zomerfestival. Betalingen
kunnen uitsluitend contactloos worden
gedaan of met pin.

In september maakt Vocal Group Revolt een doorstart voor het tweede koorseizoen! We zijn een groep jonge, enthousiaste zangers en zangeressen. We werken
samen aan een variërend, vernieuwend en pakkend repertoire. We zingen vooral
popmuziek, maar we maken ook uitstapjes naar musical, rock, folk etc. We repeteren elke maandagavond in Café The Shuffle (Nijmegen-Oost).
Momenteel zijn wij vooral op zoek naar mannen om onze groep te versterken,
maar vrouwen zijn ook van harte welkom! De minimale leeftijd om aan te sluiten
is 18 jaar. Op maandag 7 september en 14 september zijn er open repetities en kun
je gratis deelnemen. Heb je interesse? Meld je dan aan via
vocalgrouprevolt@gmail.com. Ook kun je ons volgen via Facebook
(https://www.facebook.com/vocalgrouprevolt) en Instagram (https://www.instagram.com/vocalgrouprevolt).

Portretsessies 60 + 1
“Ik wil wel weer eens wat portretten
maken“ dacht Diederik Grootjans en
hij plaatste op 4 maart een oproep op
Facebook: ' Beste collega-kunstenaar,
ik maak een portret van jou, jij van mij
en daarna ruilen we de werken'.
Vier maanden later zijn er meer dan
zestig portretsessies geweest en er is
gewerkt met allerlei materialen: acryl,
olieverf, potlood, houtskool, pastel,
aquarel, klei, foto, lood, leer, de pen en
er is zelfs een lied!
De resultaten van de portretsessies
(live, via foto of Skype) worden
getoond bij POPOP. Honderdtwintig
portretten; zestig portretten van alle
makers door Diederik en zestig portretten van Diederik door alle makers.

Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag; 19.00 – 22.00 uur
Zaterdag, zondag; 13.00 – 17.00 uur
www.POPOP.art

POPOP, Elzenstraat 4 b,Nijmegen
Open 18 tot en met 23 augustus

‘Zomerse Landschappen
Aquarelleren’
G r a n d i o o s
Groesbeeks landschap als inspiratiebron. De afwisseling van weidse
vergezichten met
lange dalen maakt
deze schilderdagen
bijzonder.
Experimenteer
met kleuren en
leer op een speelse
manier het perspectief naar je
hand te zetten. Geniet met je hoofd in
de wolken en zon in je rug!
Op 9, 10 en 11 aug. Een lekkere lunch,

drankjes en de materialen zijn inbegrepen. Voor beginners en gevorderden.
Kunstenaar Margo van Vegchel, tel. 0642975467 of www.aquarelworkshop.nl

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

Totaalstoffering

Wij doen alles voor uw auto

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

KOM LANGS

VOOR ONS
UITGEBREIDE ASSORTIMENT

INFRA & MILIEU

SIERBESTRATING!
Vertegenwoordiger Gelderland 0341-783111
b.g.g. 0613573004

#

+
-

Weijers
%

administratieve dienstverlening

Voor uw boekhouding,
jaarrekening en belastingen
Theo Weijers
Pastoor Smuldersstraat 4
6576 DE Ooij

INFRAªsªMILIEUSTRAATªsªZAND/GRIND/SPLIT sªSIERBESTRATING
BODEMBEDEKKERS/VERBETERAARS sªGROENVOORZIENING- EN ONDERHOUD
AANLEG VAN TUINEN sªPROJECTEN sªASFALTERING sªCONTAINERSERVICE
TRANSPORT sªRIOOLAANLEG sªSLOOP- EN STRAATWERKEN
AFVAL- EN REINIGING sªGROND-,WEG- EN WATERBOUW

T 0481 82 02 06 INFO@ROWILL.NL WWW.ROWILL.NL MOLENVELD 22 MILLINGEN A/D RIJN

•
•
•
•
•

M 06 - 15 44 51 29
E info@weijersad.nl
I www.weijersad.nl

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

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

www.kuijpersgrondwerken.nl
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In de weekenden van 25 - 26 juli en 1-2 augustus vond in het Kerkje van Persingen
een kunstexpositie genaamd “Kraaien en Kraanvogels” van Anna Muller (links op
de foto) (www.annamuller.nl) en Nelly van Antwerpen (rechts) (www.nellyvanantwerpen.exto.nl) plaats.
Foto: Henk Baron

Corazón 4 Music bestaat uit muzikanten met de nodige podiumervaring:
Albert le Cocq, zang, percussie, cajon.
Jan de Vos, zang, gitaar. Ger
Vandewall, zang, gitaar, mandoline,
banjo en accordeon. Douwe van der
Zwaag, zang, contrabas, elektrische
basgitaar

9 Augustus: Corazón 4
Music
Corazón 4 Music is een viermansformatie die bestaat uit ervaren bevlogen
muzikanten. Zij doen de naam eer aan:
de muziek wordt uit het hart gespeeld!
De band speelt een breed repertoire,
met voor velen herkenbare songs, die
voortkomen uit de rythm&blues, zydeco, tex-mex en rock and roll. Ook spelen de mannen Zuid-amerikaanse en
Spaanse liederen. Kenmerkend is de
mooie samenzang en de grote variatie

Een primeur in de idyllische beeldentuin van John en Colette Sampers in
Zyfflich!
2 Begenadigde gitaristen (van wie 1
tevens liedjeszanger), die elkaar hebben gevonden en u trakteren op een
middag om te genieten van zang en
gitaarspel.
Op het repertoire staan een aantal stevige songs, afgewisseld met ingetogen
liedjes, ondersteund door fraai gitaarwerk. Laat je meenemen op deze muzikale reis langs enkele klassiekers uit de
sixties en seventies, gelardeerd met een
theelepel Americana, een vleugje Rock
’n Roll, een mespuntje soul en een
snufje Engelse Folk. Naast luisteren

C’ est la Vie
mag je zeker ook meezingen met de
vele bekende liedjes. Wat ons betreft:
Houd je vooral niet in!
Kortom: Deze middag wil je niet missen!
C’est la Vie zijn Ben Beurskens (zang,
gitaar en mondharmonica) en Phil
Poffé (zang en gitaar). Speciaal op deze
zondag met een gastoptreden van
Charlot Beurskens (zang).
Voor beide concerten geldt:
Aanvang: 15.00u
Entreé € 7,50.
Reserveren ivm coronaregels verplicht!
Reserveren via sambom@hotmail.de
of tel: 0049 2826 918532
'Nieuw Begin', zum Querdamm 67a
47559 Zyfflich, www.nieuwbegin.de

Susanne Müller-Kölmel werkt in Telpost Millingen
Thema- Waterstanden
MILLINGEN. „Der Wind hat sich gedreht, es sind stürmische Zeiten“ sagt
Susanne Müller-Kölmel, die „mit
Vorfreude im Gepäck“ am 15.Juli 2020
im Telpost angekommen ist.
Das Material war begrenzt, wasserlösliche Farben (Tusche, Aquarell, Acryl)
hat die sonst auch mit Öl malende
Künstlerin aus ihren Ateliers in
Solingen und Düsseldorf mitgebracht.
Im Beobachtungsraum fertigt sie
Grattagen, überträgt die Strukturen des

Ortes. In kleinformatigen Arbeiten auf
transparenten Acrylblöcken setzt sie
das Thema „Wasserstand“ durchscheinend in Szene. Berichte über die
Wassernot 1995 überführt MüllerKölmel als stille Zeitzeugen vergangener Katastrophen in zarte Aquarelle
und Tuschezeichnungen mit aktuellem
Bezug. Gefundene Überreste vom
Rheinufer - ein Lavastein, den sie farbig fasst und in einem Zeitrafferstrudel,
in Mensch, Affe, Vogelwesen verwandelt. Das Wasser gibt, das Wasser
nimmt.
Der frühe Vogel am Küchenfenster,
vorbeifahrende Schiffe, die Raben eine Windhose kokettiert mit den zahlreichen Radfahrern auf dem Deich –
Corona allgegenwärtig trotz nur vereinzelter Masken, überall Desinfektionsmittel und der Wind kommt immer
stärker von rechts.
Die Welt macht nicht halt vorm
Telpost, lässt aber für eine Weile innehalten und in die Tiefe gehen - all in
one – wunderbar.
Die Magie des Ortes, zieht auch
Susanne Müller-Kölmel in ihren Bann,

De Rozet

Anna Müller en Nelly van Antwerpen

aan instrumenten.

Corazón 4 Music
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Kunstexpositie Kerkje van Persingen

Muziek bij Nieuw Begin in Zyfflich

Zondag 16 augustus C’est
la vie

4 augustus 2020

Lazy Sunday afternoon; muziek
met Marieke van Ruitenbeek
Zondag 30 augustus,
14:30-18:00
Live muziek met kip en
wijn
Wijngaard de Plack,
Ketelstraat 36, Groesbeek
Op zondag 30 augustus zal
er voor de tweede keer een
concert worden georganiseerd bij Wijngaard de
Plack.
In
de
idyllische omgeving van de
prachtige wijngaard zal er
alle ruimte zijn voor een flinke portie
live-muziek!
Dit jaar spelen Marieke van Ruitenbeek
en pianist Jelle Mellema samen muziek
rondom het thema 'over de grens'. Dit

verwandelt Inspiration in eindrückliche
Malerei, Zeichnungen, Fotos, Video
und kleine Objekte.
Erkennbar wird eine intensive und produktive Zeit. Beflügelt und mit neuen
Ideen, Gedanken und Bildern im
Gepäck reist die Künstlerin zurück
nach Solingen ... .

thema staat garant voor liedjes in verschillende talen en over verschillende
landen!
Opgeven: www.bergendalbruist.nl
Info@wijngaarddeplack.nl

Gevarieerd en toegankelijk aanbod:

Kunst in Kerkje van Persingen

Wenst u meer informate over de kunstenaar en dit zomerproject?
Zie: www.smk-art.de en www.kunstinmillingen.nl

Snelkookopera in Museumpark Orientalis
25 en 26 juli waren er in de Romeinsestraat, op het Plein van
Pilatus van museumpark Orientalis in Heilig Landstichting
speciale opvoeringen van de “Snelkookopera” Dr. Mirakel
of Het hel eieren eten. Wat was er eerder: angst of liefde?
Over deze kip-of-het-ei-kwestie ging de korte snelkookopera Dokter Mirakel, een sprankelend vrolijk en toegankelijk
muziektheaterstuk voor het hele gezin.
Een verliefde jongedame schakelde een duistere waarzegger
in om haar gefrustreerde vader te trotseren. Maar of het plan
slaagt…? Ontdek het tijdens deze voorstelling vol absurditeit, spontaniteit en humor.
Stichting Cherubino voerde de opera Dr. Mirakel van
Georges Bizet op. Er werd gezongen in het Nederlands, met
een voor iedereen toegankelijk verhaal. Beide voorstellingen
werden druk bezocht.

Kookopera Dr. Mirakel op zondag 26 juli in Museumpark
Orientalis
Foto: Henk Baron

Een ‘spirituele douche’ van klanken in Oriëntalis
De kirtaneers Tonny Bol en Leo de Kruis verzorgen zondag
16 augustus voor de tweede keer een kirtan in Museumpark
Oriëntalis.
Kirtan is een eeuwenoude Indiase yoga-traditie. Woorden
waaraan helende krachten worden toegekend (mantra's),
worden gezongen door afwisselend zangers en muzikanten
(kirtaneers) en de bezoekers in de vorm van “Call and
response”. Tonny en Leo verzorgen regelmatig kirtans in
Nederland en België. Sinds enige tijd stellen ze hun eigen
huis hiervoor ook open, maar dat is nu uiteraard niet mogelijk. Gelukkig is er nu in Oriëntalis een plek in de open lucht
gevonden, om ook mensen in Berg en Dal en omgeving toch
de gelegenheid te geven zo'n ‘spirituele douche’ mee te
maken.
Tijdens een kirtan ontstaat een bijzondere energie. De mantra's worden begeleid door onder meer harmonium, kartals
(cimbalen) en mrdanga (Indiase trommel). Door het herhalen
van de mantra kom je steeds dieper in je meditatie, terwijl je
je laat meevoeren door het geleidelijk variërende tempo. Van
heel langzaam naar soms heel uitbundig om weer te eindigen
in verstilling.
Bij goed weer zal de kirtan gehouden worden in de
“Verborgen Tuin”, en bij minder goed weer in de
“Sanhedrin”.

Foto: Lex Hagen
De kirtan duurt van 14:00 tot 16:00 uur, met een pauze na ca.
45 minuten.
Wie zondag 16 augustus deel wil nemen aan dit bijzondere
evenement, kan zich aanmelden bij Tonny Bol: email namahatta.kirtan@gmail.com of tel. 06-30883292.

PERSINGEN. Op zaterdag 15 en
zondag 16 augustus tonen vier kunstenaars hun werk in het kerkje in
Persingen. De gevarieerde tentoonstelling biedt voor elk wat wils; keramische objecten (Joke Jacobs), schilderijen (Jacqueline Engels en Nol
Reuser) en stenen beelden (Nicolette
Biessels).
Het werk is toegankelijk en aantrekkelijke geprijsd. Belangstellenden zijn
beide dagen van harte welkom tussen
11.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis en de kunstenaars lichten hun werk
ter plekke toe.
Schilderijen
De mens is een regelmatig terugkerend
element in het werk van Jacqueline
Engels. Niet altijd heel expliciet, maar
vaak in de vorm van silhouetten en
schaduwen. Die geeft ze weer met verschillende materialen, verfsoorten en
technieken. Door aan meerdere doeken
tegelijk te werken, blijft Jacqueline met
een frisse blik kijken en neemt ze
gemakkelijker risico’s. Toeval en intuïtie spelen dus ook een grote rol bij de
totstandkoming van haar werk.
Met het experimenteren met onder
meer olie, acryl, aquarellen, pastels en
collages straalt het werk van Nol

Reuser vrolijkheid en levensvreugde
uit. Sinds zijn pensionering als docent
tekenen werkt Nol dagelijks in zijn atelier in Lith. Zijn kleurrijke schilderijen,
zowel figuratief als abstract, zijn veelvuldig te zien tijdens groeps- en individuele exposities in binnen- en buitenland.
Keramiek
Het werk van Joke Jacobs toont een
grote verscheidenheid in glazuren,
technieken en onderwerpen. Joke volgt
workshops raku- en veldstoken en
experimenteert veelvuldig met glazuren. Haar handgevormde keramische
vazen, schalen, abstracte en figuratieve
objecten zijn regelmatig te zien op
kunst- en keramiek-tentoonstellingen.
Stenen beelden
Bij de stenen beelden van Nicolette
Biessels ligt het zwaartepunt op een
figuratieve weergave van het vrouwelijk lichaam. In haar werk vormen ruwe
oppervlaktes van de steen vaak een
contrast met de glooiende lijnen van
het menselijke lijf, waarbij de ‘zachte’
vrouwelijke lijnen juist uitnodigen tot
een aanraking. Tijdens de expositie zijn
beelden van onyx, serpentijn, albast en
Belgisch hardsteen te zien.
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J.C. JANSEN
JANSEN
J.C.

Albert Heijn van den Hatert

**Voor deze aanbieding geldt: maximaal 6 kratten per klant.

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

3 stuks

to t w el

Alle varianten,
combineren mogelijk
Per stuk van 1
 .89- 3.39

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

to t w el

Lieskes
Wengs44 6578
6578JK
JK Leuth
Lieskes Wengs
Leuth Tel.
Tel.024-6632601
024-6632601
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl

4o7rt%
in g
k

3 stuks

Johma
salades
175 gram

aannemersbedrijf B.V.
aannemersbedrijf
B.V.

8.⁹ ⁹
per krat

5o6rtin%g
k

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

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

2 stuks

9.⁹ ⁹

4.⁵ ⁰

per krat

Sta jij ‘je mannetje’ als

1 stuk

10.⁹ ⁹

2 stuks

3.² ⁵

per krat
Heineken en Brand
pils krat**

Alle varianten,
combineren mogelijk
Per stuk van 15.49-17.19

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

Alle Heineken
of Brand*
Bijv. Heineken
pilsener
Set 6 blikjes
à 0.33 liter

25% korting

*M.u.v. coolcans
en kratten
De actieprijzen
variëren van
0.46-20.92

4.⁴ ²

5.⁸⁹

16

0

Aanbiedingen geldig t/m zondag 9 augustus
www.kipelectro.nl • info@kipelectro.nl • (024) 663 33 00

KWALITEIT VERRASSEND VOORDELIG

19,99

GARDENA Accutrimmer
SmallCut Li-23R

45509545

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

59,99

MET TURBOZONE

IS 24SSEN
T
A
R
G EME
V
ESER

399,-

99,99

89,99

45755861
861

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

R

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

Gasbarbecue Seattle 3 R
Gasbarbecu

349,-

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

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

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

]RQGHUVOLMSVFKLMI 

49,99

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

45612610

29,99

EEM

RO

45877270

SY S T

OSTER

OSTER

-IN - R O
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Wandelroutes in Wandelgemeente
van het Jaar 2020
De gemeente Berg en Dal is
samen met twee andere gemeenten ‘Wandelgemeente van het
jaar 2020’. De combinatie van
rivier- en heuvellandschap maakt
Berg en Dal een uniek wandelgebied in Nederland. In deze
rubriek brengen we regelmatig
een bijzondere wandeling voor
het voetlicht.
Kinder speurroute Het geheim
van…
Ook voor kinderen is er op de wandelpaden in onze gemeente van

■ Denk mee over afval

alles te beleven. Het geheim van
Kekerdom en Het geheim van
Millingen zijn avontuurlijke speurroutes met een spannende
opdracht. Met een plattegrond en
ontdekkaarten gaan kinderen op
pad. En ook volwassenen kunnen
volop genieten van de wandelingen
langs de mooiste plekken in
Kekerdom en Millingen.
De routes zijn geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
Meer informatie vindt u
www.wandeleninbergendal.nl

De gemeente en Dar zijn heel benieuwd naar uw ervaringen met afval.
Op 6 oktober van 18.00 tot 20.00 uur gaat Dar graag met inwoners
hierover in gesprek. Ook meedenken?
Ga naar www.dar.nl/meedenkenoverafval en meld u aan!

■ Vrijwilligers
gezocht

Dar organiseert een aantal open gesprekken in kleine groepen (maximaal
8 personen). Uiteraard op 1.5 meter afstand van elkaar. Als bedankje voor
uw moeite en tijd ontvangt iedere deelnemer een tegoedbon van een lokale ondernemer uit onze gemeente.
Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ook
in de gemeente Berg en Dal. Lijkt
het u leuk om als vrijwilliger aan
de slag te gaan? Dan is een van
onderstaande vacatures misschien iets voor u.

op

Zorgorganisatie Kalorama
De zorgorganisatie Kalorama organiseert inloop en ontmoeting in
Dorpshuis Kerstendal in Berg en
Dal en in Kulturhus Beek. Daarvoor
zijn ze op zoek naar vrijwilligers.
Het gaat om koffie schenken, een
praatje maken en meedoen met
activiteiten. Daarnaast is het mogelijk om te helpen bij het koken voor
ongeveer 20 gasten. Neem hiervoor contact op met Kalorama via
(024) 684 77 77 of info@kalorama.nl.

■ Bekijk het Bevrijdingsmagazine
Helaas is dit jaar de Nijmeegse Vierdaagse niet doorgegaan. Maar we
laten de Vierdaagse niet helemaal onopgemerkt voorbij gaan.
Daarom is er nu een Bevrijdingsmagazine. Volop mooie verhalen en
wandelroutes. Wees welkom om mee te wandelen, in het jaar waarin
Nederland 75 jaar vrijheid viert.
Kijk snel op www.bevrijdingsmagazine.nl.
In de omgeving waar de Vierdaagse doorheen loopt, liggen de verhalen
over de Tweede Wereldoorlog voor het oprapen. Er valt genoeg te ontdekken over hoe de oorlog en de bevrijding nog steeds levens beïnvloeden.

Alle activiteiten zijn georganiseerd
rondom verschillende thema’s:
muziek, sport & spel, eten & drinken en ontdekken. Denk hierbij aan
step- en wandeltochten, bootcampen fietsclinics, wijn- en bierproeverijen, muziek op zaterdagen op de
terrassen of een 'Lazy Sunday
afternoon' in de wijngaard, dineren
op een unieke locatie, een bezoek

Zorggroep De Laren in Villa
Hamer in Berg en Dal
Zorggroep De Laren in Villa Hamer
in Berg en Dal is op zoek naar vrijwilligers die met bewoners van de
villa activiteiten willen ondernemen.
Zoals samen een kopje koffie drinken, de krant lezen, een spelletje
spelen, herinneringen ophalen etc.
Interesse? Bel of mail naar Peter
Degger via 06 29165052 of
p.degger@zorggroepdelaren.nl.
Andere vacatures
Misschien wilt u een maatje voor
iemand zijn? Bijvoorbeeld bij
Humanitas, Pluryn, of Forte
Welzijn. Of zoekt u nog wat anders?
Kijk voor meer vacatures en mogelijkheden op www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/bergendal.
Forte
Welzijn gaat graag met u in
gesprek. Contactpersoon is Anke
Jacobs. Mail naar
vspbergendal@fortewelzijn.nl of bel
085 0406066.

■ Zeven Zinderende Zomerweken
Nog geen plannen deze zomer?
Neem een kijkje op
www.bergendalbruist.nl. Zeven
weken
lang
organiseren
GlanZrijk Events, STER Berg en
Dal en de centrumondernemers
in Groesbeek samen een bruisend programma voor thuisblijvers en toeristen: de 'Zeven
Zinderende Zomerweken'. Dit is
van maandag 13 juli t/m zondag
30 augustus 2020.

Zorgcentrum ’t Höfke in Beek
In Zorgcentrum ’t Höfke in Beek
bent u van harte welkom om mee te
helpen in de huiskamer voor mensen met dementie. Zin om eens aan
te sluiten? Bel hiervoor Sandra
Sennef via 06 20511027 of mail
naar s.sennef@kalorama.nl.

aan het boerenlandstrand of de
Zomerkriebels in Orientalis. Binnen
ieder thema zijn verschillende activiteiten voor jong en oud. Om de
activiteiten veilig en volgens de
RIVM-richtlijnen te organiseren is
vooraf reserveren (meestal) verplicht. Bekijk het programma op
www.bergendalbruist.nl.

■ Geef hulpdiensten de ruimte
Op een vervelende vakantiefile zit natuurlijk niemand te wachten.
Vaak worden deze files veroorzaakt door een ernstige aanrijding.
Hierdoor komen de hulpdiensten in actie. Het grootste voertuig van
de hulpdiensten is een brandweerwagen. Een brandweerwagen
heeft 3,5 meter nodig om te kunnen passeren. Geef hulpdiensten
de ruimte.
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■ 112 in Europa

Mededelingen
De mededelingen van deze week gaan over onderstaande adressen. De
mededelingen in dit huis-aan-huisblad zijn géén formeel juridische
bekendmakingen. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Meer informatie over deze mededelingen vindt u op www.overheid.nl/overuwbuurt. U
kunt zich ook abonneren op de e-mailservice op
www.overheid.nl/attenderingsservice om op de hoogte te blijven van
bekendmakingen binnen uw postcodegebied.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Nieuwe Holleweg 12 brandveilig gebruik (Ontwerpbeschikking)
▪ Ubbergensdijk 26 plaatsen van een raamkozijn in de achtergevel
(Aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 140 kappen van een naaldboom en het verbreden van
een oprit (Verleend)
▪ Rijksstraatweg 215 en 223 kappen van 2 bomen (Verleend)
▪ Verbindingsweg 6 bouwvergunning en brandveilig gebruik
(Ontwerpbeschikking)
▪ Hengstdal 3 T brandveilig gebruik bouwdeel c (Ontwerpbeschikking)
▪ Hazeldonklaan 17 vervangen huidige tuinhuis voor een groter tuinhuis met overkapping (Verleend)
Berg en Dal
▪ Stollenbergweg 188 kappen van een acacia (Verleend)
▪ Oude Kleefsebaan 95 bouwen van een overkapping (Aanvraag)
▪ Oude Kleefsebaan 26 kappen van een boom (Verleend)
Groesbeek
▪ Ketelstraat 15 plaatsen van nieuwe dakplaten (Aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 47 A tijdelijk plaatsen van een bestaande
woonunit (Aanvraag)
▪ Boersteeg 8 bouwen van een schuur (Aanvraag)
▪ Reestraat 29 bouwen van een woonhuis (Verleend)
▪ Hulsbroek 3 nieuwbouw fitnesscentrum met bedrijfswoning
(Verlengingsbesluit)
▪ Kloosterstraat 12 handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
(Verleend)
▪ Paulus Potterweg 63 Handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening (Verleend)
▪ Pannenstraat 24 aanpassen gevelkozijnen voor het woonhuis
(Aanvraag)
▪ Hemeltje 37 plaatsen van een overkapping aan de achterzijde van het
huis (Verleend)
▪ Cranenburgsestraat 71 slopen van de schuur en realiseren van een
tuinkamer (niet Vergunningplichtig)

▪ Dennenkamp 1 verbouwen van bestaande boerderij en plaatsen van
een dakkapel (Verleend)
▪ Pannenstraat 24 interne verbouwing van het woonhuis (verleend)
Heilig Landstichting
▪ Moses en Aäronlaan 17 kappen van een boom (Verleend)
Millingen aan de Rijn
▪ Heerbaan 129 aanbrengen van spouwmuurisolatie (Aanvraag)
▪ Populierenstraat woningen bouwnummers 1 tot en met 10 bouwen
van 10 woningen en 2 tuinbergingen (Verlengingsbesluit)
▪ Zeelandsestraat 65 bouwen van een ruimte voor stalling van auto’s
fietsen en tuinmaterieel (Aanvraag)
▪ Zalmstraat 13 bouwen van een buitenberging (Aanvraag)
Leuth
▪ Duffeltdijk 1 aanleg elektra kabels en plaatsen msr station (Verleend)
Ooij
▪ Ooijse Bandijk 10 bouwen van een schuur (Verlengingsbesluit)
▪ Hezelstraat 17 plaatsen van zonnepanelen (Verleend)
▪ Ooijse bandijk 74 restaureren van raampartijen (Aanvraag)
▪ Hezelstraat 24 verwijderen van asbest van de hooiluiken (Verleend)

Ruimtelijke Ordening en Milieu

Een incident is erg vervelend en
onderweg naar of op een vakantieadres
nog
vervelender.
Gelukkig hebben alle landen van
de Europese Unie (EU) hetzelfde
alarmnummer: 1-1-2. Net als in
Nederland kunt u dit noodnummer gratis bellen.
In geval van nood belt u 1-1-2.
Binnen de EU kunt u in het Engels
spreken met de alarmcentrale. De
centralist vraagt van wie u hulp wilt
hebben: politie, brandweer of
ambulance. Vervolgens vertelt u
waar u hulp nodig heeft, dus in
welke plaats en het adres. Probeer
zo duidelijk en rustig mogelijk uw
verhaal te doen.
Ook in het buitenland zijn er telefoonnummers voor situaties die niet
levensbedreigend zijn. Kijk voordat
u vertrekt welke noodnummers er
gelden in het land dat u bezoekt en
sla deze op.

Kennisgeving incidentele festiviteitendagen geluid
▪ Tributeparty 2 daags muziekevenement. De Wolfsberg (Mooksebaan
12, Groesbeek). Zaterdag 22 augustus 2020 van 16:30 – 0:30 uur.
Zondag 23 augustus 2020 van 14:00 - 22:00 uur
Vastgesteld bestemmingsplan
▪ Hubertushof en omgevingsvergunning bouwplan 11 woningen,
Rijksstraatweg 223 in Beek
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
U kunt de besluiten ook inzien in het gemeentehuis. Meldt u zich dan
bij de receptie van het gemeentehuis in Groesbeek. U kunt een
afschrift of kopie krijgen tegen vergoeding van de kosten.

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

INGEZONDEN BRIEVEN
DE REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN
Stopuitlaatherrie motorrij- gemanipuleerd wordt aan de sound van door passiviteit in plaats van te bevor- het voorkomen en/of beperken van
de uitlaten door kinderlijk eenvoudig deren juist door bagatelliseren van het het door verkeer veroorzaakte overders
dB-killers verwijderen, open- en race- lokale "motorrijders"-probleem alsme- last, HINDER of schade, gevolgen
Een gastvrije gemeente Berg en Dal
met waarborg vrijheid van verkeer
zoals door het Gemeentebestuur altijd
gepropageerd wordt?
- En de door uitlaat herrie van motorrijders geteisterd inwoners en natuur dan?
Eenzijdige keuze voor (luidruchtig en
milieuonvriendelijk) toerisme en toeristische-industrie door Gemeente Berg
en Dal?
Hier enige overwegingen, die natuurlijk verre van alles omvattend en zaligmakend zijn, maar wel de kern van het
probleem bloot leggen.
Overlast door verkeersherrie, met name
de uitlaat herrie veroorzaakt door
motorrijders!
DE GRONDWET biedt eenieder in NL
rechten en plichten, dus bescherming
en zorg in de ruimste zin van het
woord, en geeft aan hoe dit geregeld
moet worden;
Art. 11 Grondwet;
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen,
recht op onaantastbaarheid van zijn
lichaam.
Het is wetenschappelijk onomstotelijk
bewezen, en daarover zijn zich daarop
baserende inwoners niet tot gedetailleerde (vaak ook nog omgekeerde)
bewijslast te verplichten (!) dat lawaai,
zowel kortstondig als ook langdurig tot
ernstige lichamelijke klachten (en
ingrijpende woongenot derving!) leidt.
Zo ook door uitlaat herrie van individuele en in groepen toerende motorrijders. Niet alleen dat hun toegestane
geluidsproductie van uit de typekeuring
vaak vele malen hoger is als dat van
b.v. auto's maar dan ook nog massaal

uitlaten te monteren waardoor wettelijk
gezien de motoren helemaal niet meer
aan de Wegenverkeerswet WVW voldoen. Handhaving door de Politie, o.a.
ook op straatrace gedrag, is onbegrijpelijk laag in prioriteit vanwege o.a.
geld-technische middelen-personeelgebrek terwijl het hier wel gaat om de
gezondheid dus onaantastbaarheid van
het lichaam van aanwonenden van de
populaire decibel-geplaagde-routes.
Art. 21 Grondwet;
De zorg van de overheid is gericht op
de bewoonbaarheid van het land en
de bescherming en verbetering van
het leefmilieu
Aantasting van de bewoonbaarheid en
leefmilieu van grote delen binnen de
gemeente Berg en Dal door steeds groter wordende hoeveelheden puur recreatieve motorrijders met zoals hierboven
al uiteen gezet steeds méér lawaaiproductie door de aantallen, niet alleen als
vanuit de basis de typegoedkeuring (ja,
en hielden de motorrijders zich maar al
eens massaal aan deze simpele normen
en wetten in plaats van deze doelbewust te overtreden voor hun eigen fun
ten kosten van mede landgenoten?!)
maar dan ook nog door uitlaat manipulaties en gas opentrekken extra schade
berokkenen. Nog maar afgezien van
het feit dat de meeste motorrijders
helemaal niet over, al was het maar
ongeregelde katalysatoren ophun
motorfietsen beschikt of deze verwijderd.
Art. 22 Grondwet;
De overheid treft maatregelen ter
bevordering van de volksgezondheid
De gemeente Berg en Dal bevorderd
het benadelen van de volksgezondheid

de een weigeren effectief in te grijpen
ter bevordering van de volksgezondheid op het gebied van verkeerslawaai
beperking op welke wijze dan ook.
Klagende burgers worden als "einzelgänger" met een kluitje het riet in
gestuurd terwijl nadrukkelijk bekend is
dat het probleem overal en massaal in
de Gemeente Berg en Dal heerst en al
helemaal specifiek op de dijken, in de
polder, door de dorpen, door de stuwwal en in het groesbeekse heuvellandschap.
De wegenverkeerswet biedt eenieder in
NL vrijheid van verkeer, maar ... mét
voorkomen en beperken van overlast
voor het milieu alsmede veroorzaakte
aantasting van het karakter of van de
functie van objecten of gebieden
Art. 2.1.d. Wegenverkeerswet;
het zoveel mogelijk waarborgen van
de vrijheid van verkeer
Zoveel mogelijk... ja... maar niet als het
ten kosten van de gezondheid en
woongenot van aanwonende langs de
toerisitische routes gaat door WVWonklaar gemaakte motoren of het in
groepen (colones!) milieu-verpestend
rondtoeren van motorrijders gaat, toch?
De veel gebezigde kreten van motorrijders van "gun een ander ook eens"" wat
of "get a life" of "loud pipes save lives"
zijn lobby (MSG, KNMV, Outlaw- &
andere MC's) kreten die gelijk kunt
stellen met het ter discussie te stellen
recht op het dragen van wapens (pistolen, geweren etc.) in USA. De aanpak
methoden van de lobby is rechtstreeks
en mede-mensonterend met elkaar te
vergelijken.
Art.2.2. a&b Wegenverkeerswet;

voor het milieu, aantasting van
karakter of functie van objecten en
gebieden.
De gemeente Berg en Dal kent maar
een doel "toerisme", op zich prima
maar dan dient het zich wel aan dit artikel te houden. EN DAT IS BESLIST
NIET HET GEVAL ! De verkeersoverlast met bijbehorende hinder is al tot in
den treure besproken, de gevolgen voor
het milieu zegge de flora en fauna van
de stiltegebieden in de Polder en de
stiltebeleidsgebieden in de heuvels alsmede de functie van de woon-objecten
langs de toeristische routes worden
onder het mom van de horeca etc. moeten toch ook leven alsmede het recht
op vrijheid weggewuifd maar de vrijheid van het ene idividu eindigd waar
de vrijheid van het ander individu
begint (!). Dus wij moeten compromissen maken en niet ongebreideld motorrijders onze gemeente inwoners
gezondheid en woongenot op mooie,
zon- en feestdagen en avonden te laten
aantasten, toch?!
Het vigerende Verkeersbeleid van de
Gemeente Berg en Dal lijkt deze wettelijk opdracht beslist NIET na te komen
en wat nog net zo erg is men weigert
om het beleid ook op korte termijn al
hier op aan te passen (!)
Tot zover de eerste publieke overwegingen ten aanzien van het probleem;
Overlast door verkeersherrie, met name
door uitlaat herrie veroorzaakt door
motorrijders!
Groet en dank voor uw aandacht,
Stopuitlaatherrie motorrijders

Voor mensen
met kanker
Hoe bereid je je voor op een gesprek
met specialist of oncologisch verpleegkundige?
Hoe vaak gebeurt het niet dat je na het
gesprek met huisarts, specialist of
oncologische verpleegkundige je
afvraagt wat er nu precies is besproken
en afgesproken? Maar dan sta je al
weer buiten. Dat is een gemiste kans,
want het is belangrijk om als patiënt
met kanker de conclusies van het consult goed te begrijpen en in je op te
nemen. Bij zo’n gesprek gaat het
immers over kanker en dan is een goed
begrip van wat je te wachten staat erg
belangrijk.
Er zijn manieren om goed voorbereid
zo’n gesprek in te gaan. En daar wil het
Marikenhuis u bij helpen. Het
Marikenhuis, inloophuis voor iedereen
geraakt door kanker, kent sinds kort een
spreekuur om patiënten voor te bereiden op een medisch gesprek vóór of tijdens de behandeling voor kanker. Dat
kan zijn een gesprek waarin door de
oncoloog de diagnose wordt meegedeeld of de uitslag van een belangrijk
medisch onderzoek wordt besproken.
Maar u kunt dit spreekuur ook tijdens
uw behandeling gebruiken om uzelf en
uw naaste goed voor te bereiden op een
gesprek met specialist, huisarts of
oncologisch verpleegkundige.
Het gaat bij dit Marikenhuis-spreekuur
om praktische tips: oefenen in het stellen van de goede vragen en uitleg over
medische termen. Het spreekuur wordt
verzorgd door vrijwilligers van het
Marikenhuis, allemaal oud-artsen met
spreekuurervaring. In het Marikenhuis
krijgt u geen behandeladviezen maar de
artsen willen u helpen om de regie te
bewaren bij vaak grote emoties.
Het spreekuur is wekelijks op de donderdagmiddag tussen 13.00 en 16.00
uur, in het Marikenhuis. Gesprekken
duren maximaal anderhalf uur. Voor
meer info en aanmelding gaat u naar de
website van het Marikenhuis:
www.marikenhuis.nl
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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.
fspraak
Advies aan huis en uitvoering door erkend en lokaal installatiebedrijf

Thornse straat 20
6575 JJ Persingen
Telefoon: 024-6792399

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Actie

Trap stofferen:
rse
e
v
i
d
t
i
u
Keuze ten tapijt
soor

€ 395,-!

Inclusief tapijt

Horren
in vele soorten

www.dethornschemolen.nl
·
·
·
·
·
·
·

dagelijks 10 uur geopend
lunch & a la carte dineren
groot terras en restaurant
high tea
Mosselen ( binnenkort )
afhaal menu’s blijven
pannenkoeken van meel in
eigen molen gemalen
· cadeaubon voor ieder
bedrag mogelijk
· ontbijt 1ste zondag v/d maand

NIEUW : Windschermen

ACTIE
meten en montage gratis

zo nog vaker en langer op ons terras zitten
( plaatsing begin september )

Buitenzonwering
in vele soorten

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

SENIOREN

KBO afd. Millingen aan de Rijn
bestaat 70 jaar
Dit jaar bestaat de KBO afd Millingen
aan de Rijn 70 jaar en dit willen wij
samen met onze leden vieren.
Wij gaan op 27 augustus een dagje uit
om 10.00 uur vertrekken wij met de bus
naar Nijmegen waar wij om 10.45 aan
boord gaan voor een reisje over de
Rijn. Wij zullen uitgebreid voorgelicht
worden door de gids die ons over allerlei bezienswaardigheden zal vertellen.
Aan boord kunt uw bij aankomst genieten van een kopje koffie waarna het
pannenkoekenbuffet wordt geopend. U
mag zoveel pannenkoeken opeten als
uw wilt.
Na de reis die ongeveer twee en een

half uur in beslag neemt gaan wij weer
met de bus naar Millingen aan de Rijn
waar wij bij hotel Millings Centrum
nog even kunnen nagenieten met een
hapje en een drankje.
De kosten voor deze dag zijn 15 euro
per persoon. Opgave voor deze dag is
mogelijk via een aanmeldformulier dat
u in de brievenbus krijgt. Aanmelding
kan tot uiterlijk 17 augustus. Voor
mondkapjes tijdens de busreis wordt
gezorgd.
De formulieren kunt u samen met uw
eigen bijdrage inleveren bij de penningmeester
Frits
Janssen,
Zeelandsestraat 9c.

Ommetje Millingen
“van Pol naar Pol”

Knienenpol (Archief Ben Koenders)
MILLINGEN. Het ommetje Millingen
“van Pol naar Pol” neemt u mee in een
route die aandacht heeft voor de afhankelijkheid en strijd die het dorp door de
eeuwen heen met de rivier had. Door
het water -vriend en vijand van
Millingen- ontstond er scheepsbouw,
visserij, bunkeren en werden de huizen
op pollen gebouwd. Maak kennis met
historische relicten in het huidige dorp
en rivierenlandschap.
Deze wandeling start vanaf parkeerplaats naast sporthal “De Duffelt” in
het Gengske en leidt u door het dorp
via de Heerbaan langs buurtschappen
De Pals, De Dender en De Bloedakker.
De lengte is 4,3 km. U heeft de mogelijkheid om na ca. 2/3 van de wandelroute bij de Loswal de route te verlaten
en in de uiterwaarden langs de rivier te
struinen om vervolgens via de
Waaiboerweg en de Rijndijk na 3,7 km
het laatste deel van de route weer op te
pakken. De korte route is een rolstoelvriendelijk wandelroute.
In de flyer Ommetje Millingen staat de
route met beschrijving en foto’s van
diverse bezienswaardigheden en vergaande glorie die u onderweg tegen
komt. De wandelfolder is gratis af te
halen bij de plaatselijke horeca, B&B
’s, campings, veerdienst Kievits, Leef

en Primera. Ook kunt u de flyers vinden op www.wandeleninbergendal.nl.
In het voorjaar 2021 brengen we het
tweede ommetje Millingen uit.
De wandelfolder is tot stand gekomen
met medewerking van werkgroep
Ommetje Millingen - BIZ Millingen
Centrum, Via Natura en de gemeente
Berg en Dal. BIZ Millingen Centrum
nodigt u van harte uit om onderweg of
aan het eind van de wandelroute het
centrum van bruisend Millingen
(opnieuw) te ontdekken. Op www.millingseondernemers.nl kunt u onder het
tabblad BIZ Millingen Centrum meer
informatie terugvinden over waar de
vereniging zich op gebied van leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit
zich voor Millingen sterk maakt.

0049 . 2826 . 92116

huurwagen
met chauffeur

U wilt niet langer in de regen staan
vracht-, personen- en luchthavenvervoer
(o.a. Schiphol en Niederrhein)
- wij rijden 24 uur per dag
- wij spreken Nederlands
- zeer concurrerende prijzen
- vaste prijsafspraken !

Lydia Hebben - Lenk
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Zaalsporten bij de KBO Beek
BEEK. Lessen die gericht zijn op conditie, kracht en lenigheid. Elke les
wordt afgestemd op de deelnemers.
Door de variatie in de warming up,
spierversterkende en balansoefeningen
en sporten zoals volleybal, dutch tennis
en andere zaalsporten, kan eenieder op
zijn of haar tempo meedoen.
Naast verantwoord bewegen en sporten
staat ook gezelligheid voorop in de lessen.
Het samen sporten met leeftijdsgenoten
bevordert de sociale contacten.
Hierdoor wordt na de sportactiviteiten
veelal bijgepraat met een kopje koffie
of thee.
De lessen staan onder leiding van de
bekwame docente Chiquita Zonneveld.
024 3236479. U wordt er conditioneel
beter van.
Het enthousiasme van de groep was zo
groot dat er tijdens de sluiting van de
zalen buiten werd verder gegaan ( zie

foto René Hendriks).
Zoekt u een sportieve manier om de
week mee te starten dan is deze activiteit u op het lijf geschreven, iedere
maandagmiddag van 16.45 u. tot 17.45
uur in de sporthal van het Kulturhus
Beek
Op geven kan tot 15 augustus, zodat er
31 augustus weer met een compleet
team kan worden begonnen.
En natuurlijk zijn er nog meer mogelijkheden bij de KBO Beek om aan uw
conditie te werken. Na de vakantie is de
beste tijd om daar mee te starten.
Lid worden van de KBO Beek, de sportiefste seniorenvereniging van Beek
kan voor € 20 euro per kalender jaar,
kom nu en sluit u aan, ruim 400 leden
gingen u al voor.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, geeft u graag alle uitleg.
024 3226377.

Gasthuis Millingen

Leuker dan de echte kermis
MILLINGEN. Volgens
een van de bewoners
van Gasthuis St. Jan de
Deo was het leuker dan
de echte kermis! Wat
een gezellige afsluiting
van het kermisweekend: daar was iedereen
het over eens. Een
draaiorgel zorgde voor
vrolijke klanken, de
geur van verse poffertjes lokte iedereen naar
buiten en de zoete maar
oh zo plakkerige suikerspin bracht mooie herinneringen naar boven.
Er werden eendjes
gehengeld,
koppen
gegooid en blikken werden omver gekegeld
voor prachtige prijsjes.
Op het terras werd
voorzichtig een dansje
gemaakt op de orgelklanken en ook het zonnetje werkte vanmiddag
mee aan deze laatste
dag van de kermis in het
Gasthuis. Een middag
met veel lachende en
tevreden gezichten!

In Hammereisen 60, D-47559 Kranenburg

Twee autobranden in Beek

Samenwerking Forte Welzijn en
eXtra rondom personenalarmering
Afgelopen donderdag 23 juli ondertekenden Lucien Peeters (Forte
Welzijn) en Marius van den Hoogen
en Els Bartels (eXtra welzijn en zorgdiensten) het samenwerkingscontract rondom personenalarmering in
Berg & Dal.

De brandweer van Beek werd donderdag omstreeks 02.00 uur gealarmeerd
voor
een
autobrand
in
de
Lijsterbesstraat in Beek. Daar bleek dat
ook een tweede auto een eind verderop
in brand stond. Het vermoeden bestaat
dat beide auto’s zijn aangestoken. Naar
het schijnt liep er iemand weg met een
capuchon op richting Rijksstraatweg en
zijn er ook aanmaakblokjes gevonden.
Foto's: Michel Engelaar

Forte Welzijn directeur Lucien Peeters;
“Door de taak bij een specialist onder
te brengen, die dit efficiënter en goedkoper doet, kan Forte Welzijn zich
bezig houden met waar we goed in zijn:
Sociaal Werk. EXtra is gespecialiseerd
in alarmering en werkt volgens hetzelfde uitgangspunt als Forte Welzijn.
Eerst vanuit preventie kijken wat mensen zelf met behulp van naasten (mantelzorgers) kunnen en eigen regie
behouden voordat er professionele zorg
aan te pas komt.”
Als verbindende partij werkt Forte
Welzijn samen met andere organisaties
die zich eveneens inzetten voor het
welzijn van mensen. EXtra is zo’n

organisatie. Een jonge onderneming in
dienstverlening die zich richt op het
ondersteunen van kwetsbare (oudere)
burgers in hun streven om zo lang
mogelijk in hun eigen omgeving te
kunnen blijven wonen. Een van die
diensten is de eXtra alarmering ter
ondersteuning van de familie en/of
mantelzorger.
Forte Welzijn ondersteunt mantelzorgers en streeft ernaar dat inwoners
eigen regie houden en zo lang mogelijk
zelfstandig
kunnen
wonen.
Personenalarmering kan, met achterwacht van de mantelzorger, uitkomst
bieden om dit mogelijk te maken. Als
dit niet mogelijk is zal met professionele inzet gewerkt worden.
De samenwerking start 1 september.
Inwoners zullen eind juli/begin augustus per brief geïnformeerd worden. De
informatie zal ook op de website van
Forte Welzijn te vinden zijn:
www.fortewelzijn.nl/home-en-actueel/berg-en-dal/personenalarmering/
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Ooijse
Klinkertjes
Deze keer heb ik mij laten inspireren
door een artikel in de Gelderlander
over de oudste campingbaas ter
“wereld”. Dat is misschien wat overdreven, maar toch, een gezegende
leeftijd heeft hij. Ik heb het natuurlijk over de exploitant en eigenaar
van “De Weijde Blick” in Persingen,
dat wereldberoemd is als het kleinste dorp van Nederland. Hij is al even
vermaard als die andere BN-er Dorus
uit Rotterdam. Het enige verschil is,
dat er alleen bij hem nog lang geen
twee motten in zijn oude jas zitten.
De toegepaste tactiek voor zijn PR
van betreffende campingbeheerder
is wel zeer buitengewoon. Het is tot
nu toe nog door niemand gekopieerd. Hij heeft namelijk zo’n 100
meter voor zijn gastenverblijf een
niets ontziende drempel laten aanleggen. Je moet wel remmen en
daardoor zie je in een oogopslag de
geneugten van “De Weijde Blick”.
Als je toevallig voor die PR-verkeersdrempel vergeet te remmen, heb je
grote kans dat je over de kop slaat.
Er bestaat dan een gerede kans, dat
in het uiterste geval, je gezichtsvermogen wordt beroofd van “een
wijde blik”. Je zou zoiets kunnen
scharen onder het motto: slordig rijden. Als je het verkeersobstakel echter zonder kleerscheuren genomen
hebt, zie je de uitbater gastvrij, altijd
vrolijk zwaaiend en uitnodigend op
zijn veranda zitten. Je besluit
meteen, om niet meer verder te rijden en parkeert je camper of “sleephut” soepel op de “Weijde”. Grote
drukte heerst er altijd rondom de
Vierdaagse van Nijmegen. Je zou
rond die tijd kunnen beweren, dat er
dan in plaats van “blaarkoppen”,
meer “blaarvoeten” op de wei rondstruinen. Als je de jaarlijkse groepsfoto bekijkt in de Rozet, dan denk ik
wel eens, zijn dit allemaal fans van
“Dorus”. Dat moet wel, want er
wordt beweerd, het zijn elk jaar
weer bijna dezelfde repatrianten. Na
afloop van dat wandelfestijn in
Nijmegen zou je denken, dat “De
Weijde Blick” moet zijn veranderd in
“eeeen weide blik”. Niets is minder
waar, want Dorus is niet voor niets
de grote wijkheld van Persingen.
Minstens zes keer daags neemt hij
ijverig zijn knijpertje ter hand en
grasduint hij de wei af, op zoek naar
achtergelaten blikjes, pakjes of wat
dies meer zij. Zijn perceel lijkt dan
bijna op een eigenhandig strak
gemaaid (kunstgras)gazon. Het ziet
er, na zijn grondige inspectie, uit als
een van de mooiste schoonheidssalons onder de campings. Zelfs een
achtergelaten gladiool is er dan niet
meer te vinden. In de winter, als de
koude noordooster over de
Persingse Polder raast, zit hij in
gemakkelijke fauteuil te mijmeren,
wat hij na zijn actieve leven als campingbaas zou willen gaan doen. Het
wordt misschien fysiek allemaal wat
zwaar voor hem, maar hij is een
doorzetter. Zo lang ik kan, ga ik
door. Maar ja, je moet toch een keer
afscheid nemen van je “Weijde
Blick”. Niet dat zijn ogen zwakker
worden, nee hij ziet nog een haas of
konijn op een kilometer afstand.
Nou heb ik vanuit de Ooijse Privé,
Weekend en Story, kortom de Ooijse
roddelpers vernomen, dat hij na zijn
“nomadenopvang” iets cultureels
wilt beginnen. Hij schijnt er al maanden druk doende mee te zijn om de
“Persingenaren” voor zijn idee te
winnen. Dorus geeft in zijn folder,
“Zorg dat je erbij komt” duidelijk
aan, wat hij van plan is. Hij is namelijk van zins om het eerste Persingse
zangkoor op de been te krijgen. Als
repetitielokaal zal door hem het
akoestisch uitstekende kerkje van
Persingen worden geconfisqueerd.
Het slaat volgens de roddelaars heel
goed aan bij de plaatselijke bevolking. Als ik alles mag geloven, zijn er
al meer dan honderd gegadigden.
Zelf dorpsgenoot Daphne Deckers
heeft beloofd wat titelsongs voor dit
nieuwe koor te schrijven. Wat zou
nu de naam van dit nieuwe koor
moeten worden? Wat denken jullie
van “The Per-singers”.
Groetjes medeklinker.

De Rozet
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Nieuws uit Nijmegen
Na de Indische jasmijn nu de Nederlandse driekleur

Heel Nijmegen vlagt op 15 augustus!

Ook medio augustus uitlegvaarten
op Waal met Rob Jaspers

De datum 15 augustus markeert voor Indische
Nederlanders het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Precies 75 jaar geleden kondigde Japan op die dag de
capitulatie in Azië aan en kwam voor 300.000
Nederlanders een einde aan vervolging, internering,
dwangarbeid en ontbering. Nederlands Indië was
bevrijd. Zoals in Nederland op 5 mei overal de vlag uitgaat, doen Indische Nijmegenaren, en vele anderen, dat
op 15 augustus. In dit bijzondere jaar vragen zij aan alle
Nijmegenaren om op die dag de driekleur uit te hangen.
Als eerbetoon aan de gevallenen en uit solidariteit met
hun Indische stadgenoten.
Ook de 75 Melati-spelddragers ondersteunen deze oproep.
Zij dragen vanaf 5 mei de Indische jasmijn in hun knoopsgat
en geven daarmee blijk van hun sympathie voor de campagne. Onder hen bevinden zich tal van bekende Nijmegenaren:
Hubert Bruls, Angela Maas, Qader Shafiq, Ruben Hein,
Pieter Derks, Rob Jetten, Peter van Uhm, Torre Florim en
vele anderen. Daarnaast sloten de Commissaris van de
Koning, bestuurders van de Radboud Universiteit, directeuren van talloze culturele instellingen, burgemeesters van
omliggende gemeenten, maar ook veel gewone burgers zich
aan bij dit initiatief.
Vanwege de corona-maatregelen gaat de Nijmeegse Indiëherdenking, die ieder jaar plaatsvindt aan de vooravond van
15 augustus, helaas niet door. Wel kunnen er tot 17:00 uur
bloemen worden gelegd op de Gedeputeerden plaats. Op 14

Foto: PION
augustus zal het herdenkingscomité en bestuur van PION
samen met de burgemeester een krans leggen en 1 minuut
stilte in acht nemen.
Juist omdat de plechtigheid niet doorgaat is het belangrijk
dat op 15 augustus overal de vlag uithangt, te beginnen met
Nijmegen. De ruim 5.000 stadgenoten met een achtergrond
in Nederlands-Indië zullen u er dankbaar voor zijn.
Kijk ook op www.stichtingpion.nl voor meer informatie en
het prachtige filmpje dat samen met Hubert Bruls en Ruben
Hein werd gemaakt.
Zegt het voort:'Heel Nijmegen vlagt op 15 augustus!'

Gladiolenacties voor Marikenhuis groot succes
De verkoop van gladiolen zaterdag 18
juli bij het Marikenhuis leverde al meer
dan € 3.000,- op. Alle gladiolen waren
om 14 uur uitverkocht. Maar daar bleef
het niet bij. Wie zaterdag geen gladiolen kon bemachtigen bij het
Marikenhuis, kreeg 21 juli een tweede
kans. Toen verkocht ZLTO Rijk van
Nijmegen gladiolen in de binnenstad
van Nijmegen, met ook het
Marikenhuis als goed doel. Start van de
actie was om 12.00 uur, toen de boeren
door burgemeester Bruls werden ontvangen bij het stadhuis van Nijmegen.
Bruls gaf aan het een heel mooie actie
te vinden omdat het een paar dingen
samenbrengt: "Gladiolen vertegenwoordigen de Vierdaagse, maar veel
belangrijker is dat de boeren uit het
Rijk van Nijmegen met de verkoop van
de gladiolen het Marikenhuis steunen,
een inloophuis voor iedereen die is

afgelopen tijd soms wat minder positief
in het nieuws kwamen, nu laten zien
waar ze ook voor staan. Ik kan dat wel
waarderen", aldus de burgemeester.
Binnen een paar uur waren ook de gladiolen van de boeren uitverkocht! De
opbrengst van deze actie was meer dan
1000 euro! In totaal hebben beide
acties dus meer dan € 4000,- opgebracht voor het Marikenhuis, een vrijwilligersorganisatie die financieel volledig afhankelijk is van donaties en
acties zoals deze.

geraakt door kanker. En het is natuurlijk ook mooi dat de boeren, die de

Schilderen van Waalbrug
Nijmegen wordt uitgesteld
Het schilderen van de Waalbrug in
Nijmegen wordt uitgesteld. Het schilderen van de brug is constructief nog
niet nodig. Rijkswaterstaat verwacht
in de nabije toekomst meer kennis
over het veilig en efficiënt verwijderen van chroom-houdende verf.
Hierdoor kan het verwijderen van de
verflagen en het opnieuw schilderen
van de brug op een later ogenblik
goedkoper gebeuren, dan nu het
geval is.
“We begrijpen dat dit voor Nijmegen
slecht nieuws is,” vertelt Nelly Kalfs,
hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland. “We hadden de
stad heel graag een volledig gerenoveerde, mooie brug teruggegeven. De
aanwezigheid van Chroom-6 is een
grote tegenvaller. Constructief is schilderen op dit moment niet nodig. We
vinden het beter om deze werkzaamheden uit te stellen totdat we weten hoe
het efficiënter en goedkoper kan.”
Afronden werkzaamheden
De werkzaamheden voor de eerste fase
liggen voor op schema. Begin juli heeft
aannemer Team Waalbrug de brug
geasfalteerd. Vanaf medio augustus kan
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het verkeer over het nieuwe dek van de
brug. Tot die tijd voert de aannemer
werkzaamheden uit onder het betondek. Daarna gaat Rijkswaterstaat voor
de gemeente Nijmegen de brugdelen
aan beide zijden buiten de bogen aanpassen, zodat deze geschikt zijn voor
fietsverkeer in twee richtingen. Deze
werkzaamheden vinden zo spoedig
mogelijk na afronding van fase 1
plaats.
Eerste fase
Na de ontdekking van Chroom-6 in
2018 is de renovatie van de Waalbrug
Nijmegen opgedeeld in twee fases.
Rijkswaterstaat is eerst begonnen met
de vervanging van het betondek, omdat
het beton in slechte staat was. Onderdeel van de vervanging van het betondek was het verwijderen van de verf op
de staalconstructie direct onder het dek.
Bij deze werkzaamheden zijn uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen voor medewerkers en omgeving.
Aangezien er geen protocol bestond
voor het verwijderen van Chroom-6houdende verf, heeft Rijkswaterstaat de
werkzaamheden onder het strengst
mogelijke veiligheidsregime laten uitvoeren.
Onderzoek naar methodes
De staalconstructie van de brug is in
betere staat dan het betondek. De tweede fase van de renovatie -het verwijderen van de verf en het opnieuw schilderen van de gehele brug- is daardoor niet
dringend. Rijkswaterstaat doet samen
met het Rijksvastgoedbedrijf en
ProRail onderzoek naar methodes voor
het verwijderen van Chroom-6houdende verf. De verwachting is dat
er binnen enkele jaren betere methodes
worden ontwikkeld en toegepast door
marktpartijen, waardoor de kosten voor
het verwijderen van deze verf dalen.

Lezing over de
koloniale
reservetroepen
in Nijmegen
Op zondag 16 augustus 2020 houdt
Stichting Huis van de Nijmeegse
geschiedenis om 16.00 uur de lezing
over de koloniale reservetroepen in de
Marienburgkapel
te
Nijmegen.
Nijmegen heeft al heel lang een traditie
als garnizoensstad. Ook het Korps
Koloniale Reserve was lange tijd in
Nijmegen gehuisvest. Dat korps
bestond van 1890 tot 1951. Het was
eerst gevestigd in de Waalkazerne en in
de Valkhofkazerne. Daarna zaten de
troepen in de Prins Hendrikkazerne te
Nijmegen. Wat voor een mensen meldden zich aan voor de koloniale reservetroepen? Hoe kwamen deze troepen
aan het einde van de 19de eeuw in
Nijmegen terecht? Waren de troepen
een zegen of een last?
René van Hoften vertelt over de
geschiedenis van deze troepen in
Nijmegen en wat dat betekende voor de
stad. Zijn lezing duurt ongeveer driekwartier. Hij is stadshistoricus en een
ervaren inleider die al veel lezingen
over Nijmegen heeft gegeven. Ook
heeft hij meegewerkt aan verschillende
boeken over Nijmegen.
De Stichting Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis organiseert elke maand
één of meer Geschiedenishuis lezingen.
Ze vinden plaats in ons huis, de
Marienburgkapel. De lezingen gaan
meestal over een onderdeel van de
Nijmeegse geschiedenis. De lezing op
16 augustus duurt van 16.00 tot circa
16.45 uur in de Marienburgkapel,
Mariënburg 26 te Nijmegen. Door de
coronacrisis zijn er maar een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar. U kunt
binnenlopen of een plaats reserveren.
Dat kan door een email te sturen naar
huisnijmeegsegeschiedenis@nijmegen.nl.
De toegang is gratis. Een vrijwillige
bijdrage wordt erg op prijs gesteld. We
kunnen zo onze tentoonstellingen en
activiteiten aantrekkelijker maken. U
kunt uw bijdrage in de kapel geven.

NIJMEGEN. Vanaf de Waal heb je
altijd een andere blik op het Nijmeegs
icoon de Stevenskerk. De bochten in de
Waal bij Nijmegen zorgen voor die
'verrassing'. Dat ervaar je zeker op de
Waaltochten met journalist Rob Jaspers
als gids. Hij geeft op donderdag 20
augustus op de pannenkoekenboot, om
17 uur en om 19 uur, weer uitleg over
de vele veranderingen en vernieuwingen langs de Waaloevers en bij het
Rivierpark Lent.
Bijzonder is dat een deel van de
opbrengst van deze Waaltochten
bestemd is voor de Vincentius-vereniging en de organisatie Quiet gaat. Van
de deelnemers gaat telkens 2,50 euro
naar deze organisaties met als bestemming gratis Waaltochten voor mensen
die eenzaam zijn of in armoede leven.
Jaspers staat tijdens de tochten uitgebreid stil bij de nog steeds oprukkende
nieuwbouw aan het Waalfront West en
bij de nieuwste plannen voor het Hof
van Holland rond het Fort Beneden
Lent. Hij vertelt over de investerings-

plannen van Engie bij het MaasWaalkanaal na de afbraak van de kolencentrale, de kansen voor een 'groene
delta' hier. Hij belicht de kansen van de
watersport op de Spiegelwaal nu vast
staat dat hier eindelijk een watersportcentrum komt.
Vanaf de Pannenkoekenboot heeft ook
iedereen zicht op de veranderingen in
de Stadswaard. De natuur en recreatie
krijgen hier steeds meer kansen. Dat
geldt trouwens ook voor de Bemmelse
polder.
Op de boottochten staat Jaspers ook
altijd stil bij de historie van de Waal en
polders. Uiteraard passeren dan de verhalen van de Romeinen, het vestingverleden van de stad, de oorlogsperiode en
de vele overstromingen die de polder
en de stad troffen.
De Waalvaarten met gids Jaspers zijn
op donderdag 20 augustus.
De prijs bedraagt 12,50 euro.
Reserveren kan via www.pannenkoekenboot.nl of telefonisch 024-3601262.

Gemeente Nijmegen haalt verkeerd
geparkeerde fietsen weer weg
De gemeente Nijmegen is maandag
27 juli weer begonnen met handhaven bij het verkeerd stallen van fietsen. Eerder stopte de gemeente om
juridische redenen tijdelijk met het
verwijderen van verkeerd geparkeerde fietsen. Nu de gemeente het
proces en de labels heeft aangepast,
worden fietsen die niet in een fietsenrek staan binnen het centrum en bij
het station weer weggehaald.
Eerder werd er al gehandhaafd met
behulp van labels. Stond je fiets niet in
een van de fietsenrekken dan kreeg je
een label om je fiets. Handhavers plakken nu nieuwe labels met daarop de

datum en tijd van het moment wanneer
de overtreding is waargenomen en van
het moment van de verwijdering van de
fiets. De wachttijd van 15 minuten
blijft zoals die was. Na deze wachttijd
neemt de AFAC een fiets met een label
mee.
Waarom worden fietsen die buiten
een fietsenrek staan weggehaald?
Op drukke plekken op straat kunnen
fietsen buiten de rekken overlast veroorzaken. Deze fietsen blokkeren de
stoep en versperren de doorgang voor
voetgangers en hulpdiensten. Is je fiets
weggehaald? Kijk dan eerst op de website van de AFAC.

Uitnodiging Opening Expositie
Vervolgde componisten in oorlogstijd
In de maand augustus zal de tentoonstelling Vervolgde componisten in oorlogstijd te zien zijn in de Stevenskerk in
Nijmegen.
Achtergrondinformatie
De aandacht voor de muzikale nalatenschap van in de oorlog vervolgde componisten neemt de laatste jaren toe. 75
jaar na de bevrijding presenteerde NPO
Radio 4 onlangs een twintigtal portretten van vervolgde componisten in de
serie Muziek tot leven – Verhalen van
musici in de oorlog. Deze radio-uitzendingen zijn als podcastserie nog te
beluisteren.
Een van deze vervolgde musici was
Leo Smit, vóór de Tweede
Wereldoorlog een bekend Nederlands
componist van wie regelmatig werken
werden uitgevoerd, onder andere door
het Concertgebouworkest. In 1943
werd hij in Amsterdam door de nazi’s
opgepakt. Uiteindelijk werden hij en
zijn vrouw op transport gesteld naar
Sobibor, waarvan ze niet terugkeerden.
Het Koninklijk Concertgebouw Orkest
heeft de muziek van Leo Smit ‘herontdekt’: na een onderbreking van zo’n 75
jaar stond in 2016 Smits’ muziek
opnieuw op de lessenaars in het
Concertgebouw.
Ook de muziek van andere vervolgde
componisten heeft de weg naar het concertpodium teruggevonden, getuige de
vele concerten met hun muziek in binnen- en buitenland.
Dankzij het baanbrekende werk van de
Leo Smit Stichting in de afgelopen 25
jaar is een schat aan verloren gewaande
muziek herontdekt, opnieuw uitgevoerd en uitgegeven. Met een informatieve website, diverse publicaties en
een tentoonstelling slaagt de Leo Smit
Stichting erin het werk van de vervolgde componisten aan de vergetelheid te
ontrukken.
Zie ook: www.leosmitstichting.nl

Tentoonstelling
Door samenwerking van de Leo Smit
Stichting (Amsterdam), de Stichting
Zoltán Székely (Nijmegen) en de
Stichting Stedelijk 4 en 5 mei Comité
(Nijmegen) zal van 1 t/m 30 augustus
de expositie Vervolgde componisten in
oorlogstijd te zien zijn in Nijmegen.
Zondag 30 augustus - 14.00 uur Lezing
Eleonore Pameijer, artistiek coördinator van de Leo Smit Stichting, geeft bij
deze tentoonstelling de lezing getiteld
‘Verboden Muziek Weer Te Horen’.
Zondag 30 augustus - 15.00 uur Concert
Het Leo Smit Ensemble speelt muziek
van de vervolgde componisten (Leo
Smit, Lex Van Delden, Marius
Flothuis, Dick Kattenburg En Leon
Stein)
Kaarten voor lezing en concert à
€13,50 zijn uitsluitend verkrijgbaar via
de website van de Stevenskerk. De tentoonstelling is van 1 t/m 30 augustus
gratis te bezoeken.
Voor informatie over openingstijden
van de kerk zie www.stevenskerk.nl.

N AT U U R

Brand in Duiven te zien in Persingen
Op 31 juli ontstond er een grote brand bij een autosloperij in Duiven, nabij
Arnhem. De brand was zo hevig dat de rookwolken zelfs te zien achter het Kerkje
van Persingen.
Foto: Henk Baron

Defecte waterleiding in Beek
BEEK. Een defecte waterleiding heeft
donderdagmorgen 30 juli voor veel
overlast gezorgd in de omgeving van de
Gruttostraat in Beek. Een buurtbewoner zag omstreeks 03.00 uur al dat er
water op de weg stond, maar realiseerde zich toen nog niet dat dit van de
waterleiding kwam. Toen hij omstreeks
07.00 uur opnieuw keek, zag hij het

Vitens in actie in de Gruttostraat

water spuiten. Daardoor kwam de
Gruttostraat blank te staan terwijl er
ook nog water verdween in het tunneltje onder de Rijksweg.
Door hem werd Vitens in kennis
gesteld en zij waren snel ter plaatse.
Toch heeft het nog enkele uren geduurd
voordat de bewoners weer water hadden.

Foto: Henk Baron

Struin mee met De Bastei!
De Bastei biedt de komende weken
weer een leuke struintocht. Natuur,
bewegen, aandacht en bewustwording
staan centraal bij deze dWaalZin-activiteit. Zet al je zintuigen open en beleef
de natuur op een bijzondere manier, vol
aandacht, in stilte, al struinend. De
wandeltocht vindt plaats onder leiding
van ervaren struincoaches.
Op zaterdag 8 augustus kun je meegaan
met een blotevoetenwandeling. Op
blote voeten lopen is inmiddels een
bekend fenomeen en geliefde actieve
bezigheid geworden. Maak contact met
de aarde en krijg het besef van alles wat
om je heen is. De start is om 10.15 uur
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Help de
Boerenlandstrand aan de
boswachter van Zevenheuvelenweg in Berg en Dal
Bij boerencamping het Nederrijkswald banen, springkussenkastelen, zandbakOERRR
aan de Zevenheuvelenweg in Berg en ken, zwem- en modderbadjes neergezet
Altijd al willen weten wat een boswachter allemaal doet? Kom dan de
boswachter zaterdag 8 augustus helpen. Hij laat je zien wat hij in de bos
tegenkomt en wat voor werk hij moet
doen.
De boswachters van OERRR in
Heumensoord moeten veel verschillende dingen weten en kunnen. Zo moeten
ze weten hoe het gaat met de planten en
dieren in het natuurgebied. Samen gaan
we helpen het de dieren en planten
beter naar hun zin te maken. We doen
dat door boompjes op de heide weg te
halen. Hierdoor komt er meer licht op
de bodem en groeit de heide beter.
Vlinders en insecten worden hier weer
heel blij van. De takken leggen we op
een hoop, daar kunnen kleine zoogdieren, zoals egel en muis in schuilen,
hagedissen kunnen overwinteren en
vogels kunnen er niet alleen schuilen,
maar ook hun nestjes bouwen.
Praktische informatie
Word jij boswachter van OERRR?
Tijdens deze middag op 8 augustus
word je om 14.00 uur welkom geheten
bij het hek van voormalige beheerkantoor (nu het Bosatelier) van
Heumensoord aan de Scheidingsweg
99 in Malden (Nijmegen). Graag een
kwartier van tevoren aanwezig. Daarna
ga je op pad met de OERRR-boswachter. De middag duurt tot 16.30 uur. Er
kunnen maximaal 15 kinderen mee.
Ouders hoeven niet mee, mag wel. We
kunnen maximaal 15 personen meenemen, dus hoe meer ouders, hoe minder
plaatsen er over blijven voor kinderen.
Geschikt voor kinderen van 8 t/m 12
jaar. Wil je ook mee? Voor deze activiteit is vooraf inschrijven noodzakelijk,
via www.natuurmonumenten.nl/rijkvan-nijmegen en dan doorklikken naar
agenda.
Wij volgen bij alle activiteiten de richtlijnen van het RIVM. Er wordt te allen
tijde 1,5 meter afstand gehouden. Het
aantal deelnemers voor deze excursie is
daarom beperkt tot 15 personen, incl.
volwassenen. Vol=vol en uitzonderingen zijn helaas niet mogelijk. Kom met
eigen vervoer naar de excursielocatie.
Kom niet als je verkoudheidsklachten
hebt.

Dal is onder de naam Boerenlandstrand
een popup pretpark verrezen. Samen
met Catering Creators en Axitraxi (verhuur springkussens e.d.) uit Malden is
het idee ontstaan en uitgewerkt. In de
weilanden naast de camping zijn glij-

voor de jeugd van grofweg 3 tot 14 jaar.
De openingstijden (nog deze week en
dan elk weekend tot eind augustus) zijn
wel afhankelijk van het weer. Ze zijn te
vinden op de Facebookpagina van boerenlandstrand.

Boerenlandstrand bij camping Nederrijkswald in Berg en Dal. Foto: Henk Baron

Brug Bisonbaai gereed

OOIJ. De brug bij de Bisonbaai in Ooij
is in 2005 gebouwd en heeft al die jaren
goed dienst gedaan voor de wandelaars. De laatste tijd was de constructie
echter aan vervanging toe. De brug
stond bij hoogwater ook regelmatig
onder water en dat was niet altijd even

goed. Daarom heeft men onlangs de
brug van nieuwe planken en leuningen
voorzien en het werk is nu weer afgerond. Vanaf 7 augustus kunnen voetgangers weer een rondje Bisonbaai
maken.
Foto: Henk Baron

50 lepelaars

Ons
Genoegenpad
afgesloten
vanaf De Bastei.
Meer informatie en aanmelden: debastei.nl/agenda.
De Bastei is gevestigd aan de Waalkade
83 in Nijmegen, ingang via entreegebouw aan de Lange Baan 4, telefoon
024 - 3297070. Voor meer informatie:
www.debastei.nl.

Herdenking Canadese kerkhof
GROESBEEK. Ging de Vierdaagse
2020 niet door, toch werden maandagmorgen 20 juli de gevallenen herdacht
op het Canadian War Cemetery in
Groesbeek.
Het was een kleine maar zeker niet
minder indrukwekkende herdenking
dan andere maandagen voorafgaand
aan de Nijmeegse Vierdaagse marsen.
Ook werden de twee bemanningsleden
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van de Defensie helikopter NH90 herdacht die zondag verongelukte bij
Aruba.
Er werden door diverse internationale
alsmede Nederlandse militairen kransen gelegd, ook andere instanties legden een krans.
Voor de gemeente Berg en Dal legde
wethouder Sylvia Fleuren een krans.
Tekst / foto: Piet Spanjers

MILLINGEN. Op zaterdagmiddag 15
augustus zal het Ons Genoegenpad van
weerszijden voor alle verkeer (dus ook
voor baasjes met hun hondje) zijn afgesloten. Dit houdt verband met het project pannenkoeken voor de zorg, waarbij op het Ons Genoegenpad pannenkoeken worden geserveerd aan de
Millingse zorgmedewerkers. Ui te het
oogpunt van hygiëne en coronaregels
moet het terrein daarbij niet toegankelijk zijn voor niet bevoegden. Wij
hopen en rekenen op uw begrip. Op
voorhand namens de Deurdouwers
onze dank.

15 ooievaars
op de kerk
Wel vijftien ooievaars vechten voor een
plekje op de Petrus en Pauluskerk te
Kranenburg. 's Avonds na 20.00 kunt u
ze ook spotten.
Foto: Angela Coulet

Meer dan 50 lepelaars in de Oude Waal

Foto: Henk Baron

Roze woensdag ook in de Ooijpolder
Woensdag 22 juli was normaal de
tweede dag van de Nijmeegse
Vierdaagse en traditioneel de Roze
Woensdag. Veel wandelaars liepen
deze woensdag de alternatieve

Vierdaagse en velen kwamen ook door
de Ooijpolder, een buitenkansje want
bij de echte Vierdaagse wordt de
Ooijpolder overgeslagen. En velen hadden zich in de roze kleding gestoken.

Foto: Henk Baron

De Rozet
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl

Strijkkwartet studeert tijdens
Zomeropenstelling
Protestantse Kerk Groesbeek

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

H. Missen en misintenties
Woensdag 5 augustus 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend rozenkrans
Jer. 31,1-7; Jer.31,11-13; Mt 15,21-28
Donderdag 6 augustus 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.30 uur – Feest van de
Gedaanteverandering: Dan.7,9-10.1314; Ps. 97,1-2.5-6.9; Mt. 17,1-9
Vrijdag 7 augustus 09.00 uur H. Mis
Millingen: Nah. 2,1-3; 3,1-3.6-7; Deut.
32,35-36.39.41; Mt. 16,24-28
Zaterdag 8 augustus 09.00 uur H. Mis
Millingen: Hab. 1,12-2,4; Ps. 9,8-9.1013; Mt. 17,14-20
Zaterdag 8 augustus 19.00 uur H. Mis
Ooij – 19e zondag door het jaar: 1Kon.
19,9a.11-13a; Ps. 85, 9-14; Rom. 9,1-5;
Mt. 14,22-33
Wilma Donderwinkel - ten Haaff,
Overleden familie Aalders, Joseetje en
Gonny, Overleden ouders Verriet Kroes, Annie en Bert, Theo Neijenhuizen, namens de buurt Loeffenstraat.
Zondag 9 augustus 11.00 uur H. Mis
Millingen
Dinsdag 11 augustus 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Ez.2,8-3,4; Ps. 119,
14.24.72.103.111.131; Mt. 18,15.10.12-14
Woensdag 12 augustus 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus; aansluitend koffie: Ez. 9,1-7; 10,18-22; Ps.
113, 1-6; Mt. 18,15-20
Donderdag 13 augustus 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.30 uur: Ez. 12,1-12; Ps. 78,5559.61-62; Mt. 18,21-19,1
Vrijdag 14 augustus 09.00 uur H. Mis
Millingen: Ez. 16,1-15.60.63; Jes.
12,2-6; Mt. 19,3-12
Zaterdag 15 augustus 09.00 uur H.
Mis Millingen – Hoogfeest Maria ten
hemelopneming: Apok. 11,19a; 12,16a.10; Ps. 45, 10-12.16; 1Kor. 15,2026; Lc. 1,39-56 (ook 15/8 19.00 en
16/8 11.00 uur)
Zaterdag 15 augustus 19.00 uur H.
Mis Ooij – Hoogfeest Maria ten hemelopneming
Wilma Donderwinkel - ten Haaff, Toos
Saris - Toonen, Stef Saris, Diny Awater,
Vader en Moeder Awater – Ebben, Riet
van de Laak - Wiggerman, Frans van
de Laak, Truus van de Laak –
Wiggerman, Henny van Haaren –
Creemers, Theo Neijenhuizen, namens
de Buurt Loeffenstraat.
Zondag 16 augustus 11.00 uur H. Mis
Millingen – Hoogfeest Maria ten
hemelopneming
Dinsdag 18 augustus 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Ez. 28,1-10; Deut.
32,26-30.35.36; Mt. 19,23-30
Alle vieringen in Millingen zijn ook
online te volgen.
De afkortingen die bij elke viering
staan verwijzen naar de lezingen uit de
bijbel in die viering. In uw eigen bijbel
kunt u ze opzoeken. De lezingen vindt
ook op https://parochienet.nl/nicbaarn/.
Op deze manier kunt u gaandeweg vertrouwd worden met de bijbel en u
tevens voorbereiden op de viering.

Overleden:
Ooij - Persingen:
Mw. Annie van den Brink - Hendriks
90 jaar

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

Tijdens de uitvaart maandag 3 augustus
hebben wij van haar afscheid genomen.
Millingen
Mw. Marietje Janssen – Makaaij 87
jaar
Tijdens de uitvaart zaterdag 1 augustus
hebben wij afscheid van haar genomen.
Moge zij rusten in vrede

Bescheiden viering
parochiefeest
Op zondag 16 augustus vieren we met
onze parochie ons jaarlijks parochiefeest
vanwege
Maria
ten
Hemelopneming. In verband met de
beperkende Coronamaatregelen doen
we dit bescheiden. Om 11.00 uur
beginnen we met de viering van de
eucharistie. Aansluitend wordt in de
kerk op groot scherm een film van ruim
een half uur vertoond. Twee mensen uit
elk van de vijf dorpen van onze
parochie – evenals de pastoor na zijn
eerste jaar - vertellen over hun droom
voor onze geloofsgemeenschap, hun
wensen en ideeën voor een goede toekomst. Met een feestlied wordt besloten. Tussendoor wordt rondgegaan met
wat lekkers. U allen bent van harte uitgenodigd. Let wel op de 1,5 meter
afstand met ‘niet-huisgenoten’.

Terugblikkend na een jaar
Per half juli is het een jaar geleden dat
pastoor Eric Smits het pastorale stokje
doorgaf aan pastoor Rudo Franken.
Erik Hell van BD1 ging op bezoek bij
pastoor Eric Smits in BergeijkWeebosch om te zien hoe het met hem
gaat en maakte een mooie reportage die
u kunt bekijken op BD1.

Zicht op de toren

Foto: Jannie Schaapman

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

mediteren, voor een gebed, voor een
gesprek of om te luisteren naar –
meestal levende- muziek.
Op 7 augustus studeert het
Molenbergkwartet weer enkele stukken
in. En kom kijken naar de expositie
van de Limburgse schilder Jouk Boon.
De tentoonstelling met schilderijen uit
zijn serie Kruiswegstaties en enkele
andere werken is nog te zien tot en met
13 september.
De komende weken wordt steeds een
vraag gesteld. Het antwoord kunt u tijdens een rondleiding te horen krijgen.
Vraag van de week: Hoe dik zijn de
muren van de toren?
Ten overvloede: bij de kerkopenstelling
gelden ook hygiëneregels als handen
ontsmetten en afstand houden.

Protestantse
Gemeente Groesbeek
Zondag 9 augustus
Aanvang: 10.00 uur.
Voorganger is da. Perla Akerboom uit
Nijmegen.
Tijdens de dienst is er een collecte voor
een project van het Werelddiaconaat
voor jongeren, armen en slachtoffers
van de genocide in Rwanda.
Zondag 16 augustus
Aanvang: 10.00 uur.
Voorganger is da. Janneke Ruijs.
In deze dienst is de diaconiecollecte
bestemd voor Casey troy Foundations,
een kleine stichting die kansen wil verbeteren voor gehandicapte kinderen in
Kameroen.
Digitaal doneren? NL 08 INGB
0000961922 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek, Werelddiaconaat en/of
Casey Troy Foundation
Elke zondag is vanaf 9.45 uur de deur
open en iedereen van harte welkom.
Vanwege het coronavirus gelden tijdens de vieringen nog de van overheidswege opgestelde regels om
besmetting te voorkomen. Voor meer
info. zie www.pkn-groesbeek.nl

Handleiding
voor moderne
pelgrims
Pelgrimsroute de Walk of Wisdom - het
beschouwende broertje van de
Nijmeegse Vierdaagse - heeft een handleiding uitgebracht voor 'de moderne
pelgrim'.

Column
Babylonisch gezin
Ik lees hierover in de krant. Het Babylonisch gezin waar het hier om gaat spreekt
vier talen, Italiaans, Ethiopisch, Engels en Nederlands. De ouders komen uit de
eerste twee landen. Dit vertelt een onderzoeker van het Max Planck Instituut te
Nijmegen. Het instituut houdt zich met taal bezig. Zij stelt dat meertaligheid een
zegen is voor de mens. Je communiceert beter, je wordt er slimmer van en je
krijgt er minder kans op dementie. Wel gaat het een beetje ten koste van de woordenschat. Ik kan het beamen, op 5-jarige leeftijd kwam ik met mijn familie in
Nederland wonen en moest de taal leren. Mijn moedertaal is Frans. Ik heb er lang
over gedaan om tot de finesses van onze taal door te dringen. Dat zijn vaak
spreekwoorden, dubbelzinnigheden en moppen (!). In het Babylonisch gezin is er
sprake dat een kind 4 talen leert. De onderzoeker zegt tegen de ouder : ‘Kies de
taal waarin je die relatie met je kind kunt hebben, die je wilt hebben’. Dat is mooi
gezegd, maar ik zou willen zeggen, zorg dat je kinderen het op school goed doen
en concentreer je op het Nederlands. Vier talen binnen een gezin kan tot een
spreekwoordelijke Babylonische spraakverwarring leiden.
Phil Poffé , Groesbeek.

De Sint-Remigiuskerk in Leuth
wordt leeggeruimd

Eucharistieviering in Beek?
Op woensdag 12 augustus om 9.00 uur
is in de kleine Bartholomeus in Beek
eenmalig een eucharistieviering. Na
afloop van de viering horen we van de
aanwezigen - onder het genot van een
kop koffie – graag over de wenselijkheid van een eucharistieviering voor/in
Beek, waar en wanneer, zowel voor
door de week als in het weekend. Bij
voldoende belangstelling en behoefte
zal daar zoveel mogelijk op worden
afgestemd.

Gelegenheid voor gebed en
kaarsje

De beelden staan klaar voor transport in de ontmantelde kerk

In Millingen is de dagkapel elke dag
geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur; in
Leuth is de Mariakapel van de kerk
elke dag geopend van 9.00 uur tot
17.00 uur; in Beek is de Mariakapel
van de Grote Bartholomaeus elke dag
geopend van 9.30 uur – 17.30 uur. In de
kapel op het kerkhof kunt u elke dag
terecht. Ook bent u altijd welkom bij de
Fatimakapel in Millingen aan de
Schoolstraat 4.

Direct na het weekend dat de laatste
mis in de Remigiuskerk in Leuth werd
gehouden, stond er al een vrachtauto
uit Polen voor de deur om het kerkorgel
naar Krakau te brengen. Deze week
werd het twee ton zware hoofdaltaar
weggetakeld. Het beeld van de H.
Remigius ging naar de kerk in
Millingen. En zo verdwijnt er steeds
meer uit deze kerk, die inmiddels aan
de erediensten is onttrokken.

Misintenties en collecte

Maandag 3 augustus is de overdracht
aan de nieuwe eigenaar, Ton Hendriks,
die plannen heeft om in de kerk 15
appartementen te bouwen. Een van de
altaren, het Maria-altaar, keert later
terug. Dat krijgt, na aanpassing, een
plekje in de Mariakapel die achter in de
kerk in ieder geval de komende vijftien

Ook als u de viering thuis online volgt
- via youtube - kunt u misintenties
bestellen, en wel vanuit de hele
parochie en zelfs daarbuiten. Als u dan
wilt bijdragen aan de collecte, kan dat
t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. collecte
NL36RABO 0134 402316.

Kerkberichten

Foto: Henk Baron
jaar nog in stand zal blijven. Ook worden de beelden weggehaald. Een paar
beelden gaan naar de kerk in Millingen
aan de Rijn, waar ook de beelden uit de
Beekse Grote Bartholomaeuskerk, die
al eerder dit jaar is gesloten en ook is
verkocht aan Hendriks, heen zijn
gegaan. Andere beelden worden opgeslagen in het bisschoppelijk depot in
Heesch en weer anderen worden verkocht. Maria en Jozef gaan even naar
Millingen, maar die komen terug naar
de Mariakapel. Het schilderij van de H.
Remigius blijft hangen in de
Mariakapel.
Buiten de ongeveer 15 verhuurappartementen die Ton Hendriks in de kerk wil
maken, beschikt hij ook nog over 3
bouwkavels bij de kerk, welke hij wil
gaan verkopen.

Illustratie: Petra van Bloemendaal
Met de handleiding wil de stichting
bezinning stimuleren over wat belangrijk is in het leven. Pelgrims zijn vrij
om die bezinning persoonlijk vorm te
geven. De route staat los van een religie
en gaat uit van de gedachte dat mensen
ten diepste met elkaar en de natuur verbonden zijn.
Niet gesloten vanwege Corona
De 136 kilometer lange Walk of
Wisdom loopt net als de Vierdaagse
door Nijmegen en omstreken. In tegenstelling tot de Vierdaagse is de tocht
open: de route loopt over rustige paden
in de natuur en pelgrims bepalen zelf
wanneer ze vertrekken en hoe lang ze
erover doen. Met 1.500 pelgrims per
jaar zijn er ook veel minder deelnemers. Pelgrims komen elkaar sporadisch tegen. De tocht zelf is daarmee
'Corona-proof'.
Pelgrimeren: hoe doe je dat?
De handleiding is opgebouwd langs
vijf natuurlijke momenten voor bezinning naar de inzichten van ritueel begeleider prof. Christiane Berkvens.
Pionier Damiaan Messing voegde daar
persoonlijke ervaringen aan toe en
voorbeelden hoe de 6.000 pelgrims
sinds 2015 de tocht hebben ingevuld.
De moderne pelgrim blijkt over zeer
uiteenlopende motieven te beschikken.
De een wil stilte en tijd voor zichzelf,
de ander goede gesprekken en 'quality
time' met een dierbare. De ene invulling is niet beter dan de andere, hoogstens meer of minder afgestemd op
iemands behoefte als pelgrim. De handleiding is een hulp bij het zoeken naar
wat past.
Gratis beschikbaar
De handleiding is gefinancierd met
prijzengeld dat de stichting won bij de
Gelderse verkiezing voor landschappelijke kwaliteit in 2018. Ze is gratis
beschikbaar als online bladerboek.
Petra van Bloemendaal tekende de illustraties. De titel is naar een gedicht van
Frouke Arns.
https://walkofwisdom.org/2020/onzekleine-handleiding-voor-de-modernepelgrim-is-uit/

4 augustus 2020

PAGINA 17

De Rozet

De Rozet Autonieuws Exclusief ©
verzorgd door Nannet en Stef Stienstra uit Ubbergen

Suzuki Ignis
Mei dit jaar kreeg de Suzuki Ignis een opfrisbeurt, waarbij voornamelijk
onderhuids verbeteringen zijn aangebracht. Van buiten zien we andere bumpers met stoere skidplates, LED-verlichting rondom, een aangepaste grille,
een achterspoiler en Suzuki heeft nu een heel grote keuze aan carrosseriekleuren. De Suzuki Ignis kan men geheel naar eigen smaak laten uitvoeren,
waardoor er een grote verscheidenheid aan Ignissen op de weg kan komen.
Met de nieuwe Jeep-achtige grille zien ze allemaal heel stoer uit. Zeker de
geteste uitvoering, die bijna een legergroene kleur heeft. De officiële naam is
"Tough Khaki Pearl Metallic".

Road Test
Suzuki Ignis Slyle 1.2 Smart
Hybrid CVT Automaat
Koets: 5-deurs
Prijs: € 22.300,- (vanaf € 16.850,)
Gewicht: 965 kg
Cil.inh.: 1197 cc
Vermogen: 83 pk
Top: 155 km/uur
Acc.0-100: 12,4 sec.
Gem. verbr.: 1 op 20,7
Lengte: 370,0 cm
Breedte: 160,5 cm
Kofferruimte: 260 liter
Aanhangergewicht: 1000 kg

Hybride aandrijftechniek
De in 2017 in de Rozet beschreven
Suzuki Ignis had een 1.2 DualJet
SHVS-viercilinder 1242 cc benzinemotor (K12C) met 90 pk en 120 Nm in
samenwerking met een aanvullende
(soft) hybride aandrijving. Het motortje
is in de afgelopen jaren verder ontwikkeld, waarbij de boring en slag is aan-

gepast met als resultaat, dat de motor
zuiniger is en heel snel al soepel en rustig draait. Dat maakt de auto uitermate
geschikt voor korte ritjes.
De nieuwe 1.197 cc grote viercilinder
biedt 83 pk bij 6.000 toeren per minuut
en is op papier iets minder sterk ten
opzichte van de voorganger. Met 107
Nm bij 2.800 toeren per minuut levert
de viercilinder ook iets minder koppel
van voorheen, maar de sterkere elektrische ondersteuning compenseert meer
dan voldoende. Hoewel de elektromotor slechts 3,1 pk levert, merkt men
toch dat de elektromotor binnen het
‘smart-hybrid’ systeem de benzinemotor een effectief extra zetje geeft. Dat
komt omdat de elektromotor 35,4 Nm
aan koppel bijlevert. De acceleratie met
de traploze CVT transmissie is best
vlot. In 12,4 seconden sprint de miniSUV van 0 naar 100 km/u en haalt een
topsnelheid van 155 km/u.
Wij reden met een Suzuki Ignis bewust
met CVT automaat, omdat dat een bijzonder geslaagde combinatie is. Het
toerental blijft bij constante snelheid
lekker zuinig laag en altijd is de optimale trekkracht beschikbaar. Op de
snelweg rijdt de Suzuki Ignis 100 km/u
met zo'n 2000 toeren per minuut en dat
vertaalt zich in merkbaar stiller en zuiniger rijden. Het gemiddeld testverbruik kwam bij onze testritten uit op 1
op 20,7.

De drie kenmerkende gleuven in de C-stijl aan de zijkant van de carrosserie is een
design-element, dat verwijst naar de Suzuki SC 100 GX, een populair sportcoupéetje van Suzuki uit de jaren ’80.

Weggedrag
De Suzuki Ignis is kort, smal en hoog
en dat is geen ideaal uitgangspunt voor
een fijne wegligging, maar in de praktijk valt dit in het dagelijkse gebruik
heel erg mee. De Suzuki Ignis heeft een
goed afgesteld onderstel, waarmee het
koetswerk weliswaar overhelt in scherp
genomen bochten, maar de stadse verkeersdrempels met groot gemak en met
behoud van comfort voor de inzittenden neemt.
Dankzij zijn compacte afmetingen is de
Suzuki Ignis handzaam in het stadsverkeer en kan men de vierkante auto
gemakkelijk in kleine gaatjes parkeren.
De compacte SUV mag een trailer trekken van 1000 kg en zodoende dus een
forse caravan of boottrailer meenemen.
Conclusie
De Suzuki Ignis is dankzij de vormgeving onbetwist de stoerste auto in zijn
klasse. De Suzuki Ignis ziet er uit als

De accessoire-lijst en kleurenkeuze bij de Suzuki Ignis is groots en zodoende men
kan zijn eigen stijl kiezen. De testauto was een stoere jongen, maar een lieve lichtblauwe of witte is ook mogelijk en bovendien kan men voor het dak een andere
kleur kiezen. De groene testauto heeft een zwart dak.
Gelijk andere SUV’s biedt ook de Ignis
het voordeel van een hoge instap en een
hoge zit. Een reden waarom velen voor
een SUV kiezen. De hoofd- en beenruimte voorin is royaal en is verassend
veel omdat de Suzuki Ignis in feite een
miniatuur SUV is. De beperkte breedte
van de carrosserie merkt men echter
wel in de afstand tussen de beide voorstoelen. Men zit bijna schouder aan
schouder, maar verder zit men goed,
want de voorstoelen hebben lange rugleuningen en bieden voldoende zijdelingse steun. De zittingen zijn wat aan
de korte kant voor lange mensen, maar
voor modeljaar 2020 zijn de stoelen
gelukkig wel iets steviger geworden.
Ook op de achterbank zit men opval-

lend goed. De achterbank is in de lengte van de auto te verschuiven voor meer
beenruimte dan wel voor meer bagageruimte. De bagageruimte meet standaard 260 liter, maar kan maximaal
worden uitgebouwd door het omklappen van de gedeelde achterbankrugleuning tot 1100 liter.

Volkswagen ID.3 1ST nu te bestellen in Nederland

In Nederland kan men nu ook de elektrische ID.3 1ST al
bestellen om zeker te zijn dat men als een van de eerste volledig elektrisch aangedreven ID.3 kan rijden. Dit nieuwe
model markeert een nieuw hoofdstuk in de historie van
Volkswagen na de Kever en de Golf. De eerste leveringen
van de ID.3 1ST vinden begin september plaats.
De Volkswagen ID.3 is de eerste auto die in de basis als elektrisch voertuig is ontworpen op het nieuwe MEB-platform.
Met deze auto onderstreept Volkswagen de missie om elektrisch rijden voor iedereen bereikbaar te maken.
De ‘limited edition’ ID.3 1ST heeft het grotere 58 kWh batterijpakket aan boord, goed voor een actieradius tot 424 kilometer volgens WLTP. De auto wordt aangedreven door een

elektromotor op de achteras. De krachtbron levert 150 kW
(204 pk) en een maximumkoppel van 310 Newtonmeter,
waarmee de ID.3 via een enkele overbrenging in 7,3 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u accelereert. De ID.3 1ST
is beschikbaar in drie concrete uitvoeringen die zijn afgestemd op specifieke klantengroepen. Aanvullend kunnen
kopers zelf de lak- en interieurkleur bepalen voor zover
beschikbaar. Deze zijn nu ook te configureren op de
Nederlandse website.
De basisversie van de ID.3 1ST kost € 37.990 en beschikt
standaard over bijvoorbeeld 18 inch velgen, DAB+ digitale
radio, een navigatiesysteem inclusief streaming & internet,
Natural Voice Control, Lane Assist, Adaptive Cruise Control
en parkeersensoren. Hij voorziet in een mogelijkheid tot
snelladen bij 100 kW gelijkstroom (DC) of 11 kW wisselstroom (AC).
De ID.3 1ST Plus (€ 43.990) voegt daar onder meer 19 inch
velgen, IQ.LIGHT LED Matrix koplampen, Keyless entry en
een achteruitrijcamera aan toe.
Het topmodel is de ID.3 1ST Max, die leverbaar wordt voor
€ 49.490. Bovenop de ‘Plus’ beschikt de ‘1ST Max’ over
luxe zaken als 20 inch velgen, een Augmented Reality Headup Display (toont de route direct op de voorruit), een panoramadak, Ergo-Active stoelen, elektrisch verstelbaar, dodehoeksensor ‘Side Assist’, ‘Travel Assist’ en draadloos telefoon laden.

De Suzuki Ignis heeft een motorkarakteristiek en onderstel dat perfect past bij
stadsverkeer. Voor het stadsverkeer is ook prettig, dat men wat hoger zit met goed
uitzicht over het verkeer, met name bij verkeersdrempels.
een kleine SUV en heeft ook de eenvoudige instap, hoge zit en royale binnenruimte, die men bij deze looks verwacht.
Met het modeljaar 2020 is de uitrusting
rijker geworden en zijn kleine ongemakken uit het verleden opgelost. De
grootste vooruitgang zit in de nieuwe
motor, die dankzij een grotere inbreng

van de (mild)hybrid techniek voor een
lager verbruik zorgt. De geteste uitvoering is de meest luxe uitvoering en
zeker niet de goedkoopste. Het gelijk
gemotoriseerde instapmodel kost €
16.805,- (met airco) en de geste en
afgebeelde uitvoering € 22.300,-. De
Suzuki Ignis is een leuk, stoer autootje,
die het geld zeker waard is!

Polestar start verkoop via
’Polestar Spaces’
Polestar, het elektrische performanceautomerk uit Zweden, heeft haar eerste
drie Polestar Spaces op Nederlandse
bodem geopend in Rotterdam,
Eindhoven en Leidschendam. Hier kan
het Nederlandse publiek voor het eerst
kennis maken met de Polestar 2. Met de
Polestar Spaces op A-locaties wil het
merk uiting geven aan de ambitie om
de verkoop van auto’s innovatief aan te
pakken. Later dit jaar wordt de vierde
Polestar Space in de regio Amsterdam
geopend.
De Polestar Spaces die de minimalistische designfilosofie van het automerk
uitstralen, ontdekken consumenten de
Polestar 1 en Polestar 2 via verschillende zintuigen. Natuurlijk zijn de auto’s
er zelf aanwezig om te testen en kunnen ze ook worden ontdekt via interac-

tieve displays met touchscreens die
ontworpen zijn om aandacht en conversatie te stimuleren. Dankzij Varjo-virtual reality, die de resolutie van het menselijk oog evenaart, beleeft men een
totaalervaring van de auto.
De Polestar Spaces maken het kopen
van een auto eenvoudig, zonder
gedoe”, aldus Thomas Ingenlath, CEO
van Polestar. “Als we het hebben over
performance gaat het voor ons niet
alleen om rijprestaties, maar ook over
de ervaringen van onze klanten van
aanschaf tot het gebruik van alledag.
De Spaces zijn een belangrijk onderdeel van dat proces en de plek waar we
onze klanten daadwerkelijk ontmoeten.” Als de via de aldaar aanwezige
tekentafel de perfecte Polestar hebben
geconfigureerd, kunnen ze deze online
bestellen.

De geheel nieuwe BMW iX3
Het eerste volledig elektrisch aangedreven BMW X model, de BMW iX3, is
beschikbaar. De geheel nieuwe BMW
iX3 verenigt lokaal emissievrij rijplezier met het sportieve karakter van
BMW en het comfort, de veelzijdige
functionaliteit en ruimte van een Sports
Activity Vehicle (SAV).
De BMW iX3 is standaard zeer rijk uitgerust en is leverbaar voor een consumentenadvies prijs vanaf € 71.000,-.
De volledig elektrisch aangedreven
BMW iX3 is een toevoeging op de

bestaande BMW X3 lijn. Dit is hiermee
het eerste BMW model, dat leverbaar is
met zowel een conventionele aandrijflijn met een efficiënte verbrandingsmotor (benzine of diesel) als met een Plugin Hybride en een volledig elektrische
aandrijflijn. De BMW iX3 wordt later
dit jaar het eerst in China gelanceerd en
is het eerste model van BMW, dat ook
voor de export wordt geproduceerd in
de fabriek in Shenyang, China. Deze
fabriek is onderdeel van de joint venture BMW Brilliance Automotive.
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Zwischen Rhein & Maahs
Führung „Der Forstgarten“
KLEVE. Der im 18.
Jahrhundert
geschaffene
Forstgarten ist das
Thema der nächsten
Gartenführung, die
die Wirtschaft &
Tourismus
Stadt
Kleve GmbH am
Sonntag, den 9.
August anbietet. Der
Treffpunkt für den
Rundgang ist um
14.30 Uhr vor dem
Museum Kurhaus
K
l
e v e
(Tiergartenstraße
41).
Die Führung behandelt die Geschichte des Forstgartens
Die Führung behanunter dem Einfluss der verschiedenen Epochen und die
delt die Geschichte
Wiederherstellung seit 1978.
des
Forstgartens
unter dem Einfluss der verschiedenen passend bezahlt werden und ein MundEpochen und die Wiederherstellung Nasen-Schutz muss bereitgehalten
seit 1978. Darüber hinaus weiß der werden. Da die Führung nur für eine
ehemals für die Klever Gärten verant- begrenzte Anzahl an Personen angebowortliche Stadtgärtner und heutige ten werden kann, ist eine Anmeldung
Gartenführer Hans Heinz Hübers viel unter Angabe von Name und Anschrift
über die ehemalige Baumschule, den bei der Wirtschaft, Tourismus und
heutigen Blumenhof zu berichten.
Marketing Stadt Kleve GmbH (Telefon
Die Teilnahmegebühr von 5 € sollte 02821/84806) unbedingt erforderlich.

August Friedrich Siegert
„die kleine Welt in der großen“
KLEVE. Die kleine Welt in der großen
– Die große und die kleine Welt, spätestens seit diesem Frühjahr haben wir
eine ganz neue Beziehung zu diesen
beiden. Der Rückzug ins Private hat
seit Corona für uns Zeitgenossen eine
neue Dimension erhalten. Dass das vor
200 Jahren schon einmal in der Zeit des
Biedermeiers so war – davon zeugt die
Ausstellung im B.C. Koekkoek-Haus.
August Friedrich Siegert (Neuwied a.
Rh. 1820-1883 Düsseldorf) wurde vor
zweihundert Jahren geboren und war
ein Vorfahre des in Kleve immer noch
bekannten Leiters der Schuhfabrik
Hoffmann, Dr. Walther Siegert (19041970). Er war nicht nur als Professor an
der Düsseldorfer Akademie ein anerkannter Künstler, darüber hinaus wurde
er als Lehrer an der Koninklijke
Akademie voor Beeldende Kunsten in
Amsterdam berufen. Wie es bei B.C.
Koekkoek, dem Klever Malerfürsten,
der
Fall
ist,
schlägt
diese
Künstlerpersönlichkeit eine Brücke
zwischen
der
Düsseldorfer
Malerschule und den Niederlanden.
August Friedrich Siegert stammte aus
einer Neuwieder Kaufmannsfamilie
und studierte an der Düsseldorfer
Kunstakademie
(1835-45,
mit
Unterbrechung
durch
den
Militärdienst). Nach einigen Reisen
blieb er 1848-50 in Neuwied und siedelte dann ganz nach Düsseldorf über.
Als Professor an der Akademie und
Maler mit eigenem Atelier erwarb er
sich bald einen überaus guten Ruf.
Zunächst waren es Porträts, dann
kamen historische Szenen dazu und
sozialkritische Themen, berühmt
wurde er für Genre-Szenen. Die
Ausstellung zieht nach der ersten
Station im Düsseldorfer Stadtmuseum
nun in die historischen Räume des
Koekkoek-Hauses. Innerhalb der
Familie Siegert sind ein kürzlich wieder entdecktes Geschäftsbuch und
Briefe überliefert, sowie viele Gemälde
vorhanden, die diese Ausstellung zum
großen Teil bestücken.
Die Schau wurde vorbereitet von der
Enkeltochter Dr. Walther Siegerts, Dr.
Annegret Stein, Berlin, und dem

KRANENBURG.
Das
Museum
Katharinenhof in Kranenburg präsentiert im August, September und
Oktober 2020 ein besonderes
Kunstprojekt. 19 Künstler aus
Deutschland und den Niederlanden
wurden eingeladen, Installationen im
Museum und im historischen Ortskern
von Kranenburg zu realisieren. Auf einzigartige Weise geht jeder Künstler
eine Verbindung mit dem Ort und seinen Bewohnern ein. Die Werke fügen
sich in ihre Umgebung ein und setzen
Akzente. Neben Gemälden und
Zeichnungen bietet die Ausstellung
auch Skulpturen, Installationen und
Gedichte.
Wanderer-Wunderer;
KREISLAUF
2
lädt
zur
Verlangsamung ein: ein Spaziergang
entlang des Unerwarteten und
Unbekannten, eine Entdeckungsreise,
bei der der Zufall eine besondere
Verbindung zwischen Kunst und
Umwelt herstellt.
Teilnehmende Künstler: Brigitte
Gmachreich-Jünemann, Bart Nijboer,
Aline Eras, Friedefrau Deutsch, Gabi
Rets, Ingrid Geerdink, Dini Thomsen,

Bianca Boer, Radovan Matijek, Frank
Merks, Martje Verhoeven, Pit Bohne,
Cor Litjens, Christoph WilmsenWiegmann, Meg Mercx, Pier Pennings,
Victor Popov, Johan Geerligs, Rob
Verwer.
Projekt KREISLAUF 2, Wanderer –
Wunderer, ein multidisziplinärer
Kunstweg/Museum Katharinenhof,
Mühlenstraße
9,
Kranenburg,
www.museumkatharinenhof.de,
9.
August bis 8. November, Mi-So 14.0017.00 Uhr; weitere Informationen:
Baumann-Mattheus@museumkatharinenhof.de
oder
ingridgeerdink@yahoo.com, Tel: 0049
2826-999887 / 06 45671087

Finanzielle Unterstützung für
Vereine durch das Land NRW
In NRW engagieren sich rund sechs
Millionen Menschen ehrenamtlich.
Durch die Ausbreitung des Coronavirus
und dessen Folgen sind viele Vereine
und Organisationen in finanzielle
Notlagen geraten. Das klassische
Vereinsleben ist so gut wie zum
Erliegen
gekommen.
Zur
Unterstützung dieser Menschen, die in
Vereinen und Verbänden unentgeltlich
und freiwillig tätig sind, hat die
Landesregierung
NRW
die
Förderrichtlinie zum Sonderprogramm
„Heimat 2020“ veröffentlicht. Hier
wird unter dem Titel „Heimat gestalten,
Brauchtum pflegen, Werte vermitteln

und Gemeinschaft bilden“ durch das
Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung eine Summe
von 50 Millionen Euro zur Verfügung
gestellt. Die Vereine sollen so die
Möglichkeit bekommen, finanzielle
Engpässe aus dem Zeitraum 1. März
bis 31. Oktober 2020 überbrücken zu
können.
Eine
einmalige
Bezuschussung in Höhe von bis zu
15.000 €, abhängig vom tatsächlichen
Bedarf, ist möglich. Eine Beantragung
ist
online
unter
https://www.mhkbg.nrw/themen/heimat/sonderprogramm-heimat-2020 bis
zum 4. Dezember 2020 möglich.

Sonderreise „Grenzenloser Genuss
mit Schuss im Schwarzwald“

Die Ausstellung wird im B.C.
Koekkoek-Haus bis zum 1. November
zu sehen sein. Ein Katalog (WienandVerlag) ist erhältlich im Museumshop
für 34,- Euro.
langjährigen Direktor des Städtischen
Museums Haus Koekkoek und
Museum Kurhaus Kleve, Drs. Guido de
Werd, Köln.

Bäume müssen
gefällt werden
KLEVE. Im Zuge der turnusmäßigen
Baumkontrollen
wurde
durch
Mitarbeiter den Umweltbetrieben der
Stadt Kleve AöR festgestellt, dass mehrere kranke oder abgestorbene Bäume
im Stadtgebiet Kleve kurzfristig gefällt
werden müssen. Sie stellen eine Gefahr
für alle Verkehrsteilnehmer dar. Das
Ziel aller Baumpflegemaßnahmen und
Fällungen ist es, den Baumbestand
gesund und verkehrssicher zu halten.
Die Nachpflanzung wird entsprechend
der Standortbedingungen sukzessiv in
Abstimmung mit den Umweltbetrieben
der Stadt Kleve umgesetzt.

Kranenburger Rathaus auch ohne
Termin wieder geöffnet
KRANENBURG. Ab dem 3. August
2020 kann das Rathaus der Gemeinde
Kranenburg, Klever Str. 4 in 47559
Kranenburg unter den folgenden
Voraussetzungen
auch
ohne
Terminvergabe wieder betreten werden: Beim Betreten des Rathauses, in
den Wartebereichen und wenn der
Mindestabstand von 1,5 Metern nicht
eingehalten werden kann ist eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Kunstprojekt Kreislauf 2:
Wanderer – Wunderer

Im Eingangsbereich des Rathauses stehen Desinfektionsmittelspender bereit.
Alle Besucher sind angehalten beim
Betreten des Rathauses sich gründlich
die Hände zu desinfizieren.
Auf Händeschütteln oder andere direkte Berührungen ist zu verzichten. In
den Wartebereichen im Rathaus werden Abstandsmarkierungen angebracht, die einzuhalten sind.

KRANENBURG. Für den Herbst dieses Jahres hat der Verkehrsverein
Kranenburg wieder eine Sonderreise
geplant.
Unter
dem
Motto
„Grenzerloser Genuss mit Schuss im
Schwarzwald“ führt die viertägige
Busreise in der Zeit vom 15. bis
18.10.2020 in den Ort Auggen ins
Taste-Style-Hotel Bären, um von hier
aus zu interessanten Besichtigungen zu
starten. Neben einem Ganztagesausflug
mit einem Gästeführer an Bord nach
Colmar, der entlang der Elsässischen
Weinstraße führt, bezaubert die
Besucher vor allem der Weinort
Riquewihr mit seiner einzigartigen
Altstadt. Eine Führung durch die
Weinberge
mit
anschließender
Weinverköstigung steht ebenfalls auf
dem Programm.
Eine Stadtführung durch Freiburg, der
Hauptstadt der Schwarzwaldregion, ist
ein absolutes Muss. Nach Besichtigung
der Stadt Freiburg führt die Fahrt weiter über Todtnau mit seinen
Wasserfällen nach Feldberg. Bei
Feldberg nehmen die Reisenden an

einem sogenannten „Schwarzwälder
Kirschtortenseminar“ teil und erfahren
alles über die Herstellung dieser traditionellen Spezialität, um sich anschließend bei einer Tasse Kaffe mit einem
Stück hausgemachter Schwarzwälder
Kirschtorte verwöhnen zu lassen, bevor
man während einer Schifffahrt entspannt den herrlichen Titisee genießen darf.
Der Reisepreis beträgt 370 € pro
Person bei Unterbringung im
Doppelzimmer
auf
der
Basis
Übernachtung/Halbpension einschließlich des gesamten Rahmenprogramms.
Nichtmitglieder zahlen einen Aufpreis
von 20 € pro Person. Der
Einzelzimmerzuschlag beträgt 80 €. Im
Übrigen kostet eine Mitgliedschaft
zum Verkehrsverein Kranenburg lediglich 11 € im Jahr, wobei auch der
Partner bzw. die Partnerin den
Vorzugspreis genießt. Anmeldungen
und weitere Informationen unter
info@Verkehrsverein-Kranenburg.de
oder bei der Geschäftsstelle des
Verkehrsvereins Kranenburg - Tel.
02826-2642559 (nur dienstags).

“Enge Gassen und dicke Mauern”
Stadtführung durch Alt-Kranenburg
KRANENBURG. Unter dem Motto
„Enge Gassen und dicke Mauern…“
findet am Sonntag, den 16. August
14.00 Uhr, eine Stadtführung durch den
historischen Ortskern Kranenburgs
statt. Der Stadtführer nimmt Sie mit auf
eine ca. 1 ½ stündige
Entdeckungstour entlang der
Sehenswürdigkeiten
Kranenburgs. Neben dem
Mühlenturm,
dem
Wahrzeichen der Gemeinde,
besichtigen Sie u.a. die alten
Stadtmauern, enge Gässchen
im historischen Ortskern
sowie
die
Stiftsund
Wallfahrtskirche St. Peter und
Paul.
Treffpunkt: Tourist Info Center
Alter Bahnhof, Bahnhofstraße
15,
47559
Kranenburg.
Teilnahmegebühr: 5 € pro

Person, Kinder bis 12 Jahre frei.
Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich. Info und Anmeldung im Tourist
Info Center Alter Bahnhof, Tel.-Nr.
02826-7959 oder unter touristik@kranenburg.de.

Grundausbildung
Erste Hilfe

KLEVE. Das Deutsche Rote Kreuz
(DRK) veranstaltet die nächste
Ausbildung in Erster Hilfe am
Samstag, dem 29. August im Lehrsaal
des
Rotkreuzzentrums
Kleve,
Lindenallee 73. Die Themeninhalte
werden von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr
vermittelt.
Der
Teilnehmerkostenbeitrag beträgt 40 €
oder
wird
unter
bestimmten
Voraussetzungen
von
der
Berufsgenossenschaft bezahlt. Bei
erfolgreicher Teilnahme an allen neun
Unterrichtseinheiten erhält jeder
Teilnehmer eine Bescheinigung und ein
Erste-Hilfe-Handbuch.
Die Durchführung von Erste-HilfeKursen findet unter Einhaltung aller
notwendigen
Hygieneund
Schutzmaßnahmen statt. Daher bitten
wir Sie, Ihren Mund-Nasen-Schutz
mitzubringen. Informationen und
Platzreservierung unter www.drkkleve.de oder der Telefonnummer
02821-50840.

Donsbrüggen
live und
Open Air
DONSBRÜGGEN. Am Samstag, den
8. August startet die erste Auflage auf
dem Musikpavillon auf dem Dorfplatz
in Donsbrüggen, Kranenburgerstrasse,
mit einem Auftritt der Band JD &
FRIENDS – Rock & Pop "unplugged".
„JD & Friends“ ist eine AkustikTruppe, die sich im Grunde aus
Musikern von vier Bands zusammensetzt, die da wären, Klangfabrik Allstars,
Ted`s Basement Connection, Sold Out
und Green Carpet. Musik pur,
unverfälscht und echt. Klare Töne und
mit viel Spass an der Sache. Das ganze
ohne Schnick und Schnack, quasi
„Back to the Roots“. Die Band nimmt
Sie mit durch ein paar Jahrzehnte der
Pop und Rockmusik, mit Titeln von
David Bowie, Bruce Springsteen, Neil
Young, Styx, CCR, Beatles, Rolling
Stones, aber auch Westernhagen,
Lindenberg, Maffay, Toten Hosen und
einigen Eigenkompositionen. Immer
unter dem Motto „Alles kann, nichts
muß“
Einlaß ab 18.30 Uhr, Beginn 19.30
Uhr; Dauer 2 Stunden. Der Eintritt ist
frei, es wird aber um eine freiwillige
Spende für die Musiker gebeten. Jeder
ist willkommen. Corona-bedingt ist die
Anzahl der Besucher auf 100 Personen
begrenzt. Die behördlich angeordneten
Hygiene- und Abstandsbestimmungen
sind einzuhalten und werden kontrolliert. Anmeldungen wegen der begrenzten Personenzahl ab sofort beim HVV
Donsbrüggen, Manfred de Haan, Tel.
02821-18409 oder hvv-donsbrueggen@web.de

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

Anzeigen Kleve + Umgebung:
Norbert Leenders
Kapellenstraße 15, 47533 Kleve
Tel.: 02821-23686 / Tel.: 0173 243 4680
email: ottlee@gmx.de

Anzeigen Kranenburg
Bernhard Klümper, Postfach 1132, 47559
Kranenburg. Mobil-Tel.: 0151 - 41614926
Email: bernhard.kluemper@gmx.de
Fax-Nr.Rozet: 003124-6842645

De Rozet ist kostenlos erhältlich:
KRANENBURG: Rewe, Penny, Quartier,
T&S Shop, Aral, Caféhaus Niederrhein.
KEEKEN: Gaststätte Schmidthausen
KELLEN: Post, Kauﬂand, Trödelparadies
RINDERN: BotanGrill, Backer Karl
KLEVE: Dursty, Huissenerstraße 3, LottoToto-Bahnhof, Glas-Spiegelservice,
Otten & Leenders, Kapellenstraße 15,

Die nächste Rozet erscheint am
Dienstag, den 18. August
Redaktionsschluß: Freitag 14 August
Auﬂage 25.000

Stadtmauer mit Mühlenturm

Rozet nicht empfangen???
Ruf an: 0031-6-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com
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SPORT
VVLK zoekt vrijwilligers om de stilte te doorbreken
LEUTH. Geen seizoensafsluiting, geen
vijf-tegen-vijf-toernooi, geen vrijwilligersfeest en geen jeugdkamp. Het is stil
op de velden van VVLK. Voor de vrijwilligers die zich de afgelopen jaren
met ziel en zaligheid voor de club hebben ingezet, moet dat extra gek voelen.
Degene die in de avonduren de feesttent opbouwen of de kantine in het
weekend vroeg openen en pas rond het
avonduur weer sluiten bijvoorbeeld. Of
die er aan het einde van het seizoen
toch voor hebben gezorgd dat er nog

getraind kon worden door als coördinator op te treden. En al die andere vrijwilligers. VVLK is jullie niet vergeten. Bedankt voor jullie inzet!
Intussen zijn de voorbereidingen op het
nieuwe seizoen al in volle gang. De
groenploeg levert op maandagochtend
geweldig werk, het sportpark ligt er
daardoor ook na de vakantie perfect
bij. Hopelijk begint dan een normaal
seizoen, waarin we jullie steun weer
kunnen gebruiken. Sterker nog, VVLK
is op zoek naar begeleiders voor jeugd-

elftallen en activiteiten, vrijwilligers
voor bardiensten en een nieuwe penningmeester. Aanmelden kan via
secretaris@vvlk.nl.
Hopelijk kunnen we er samen weer iets
moois van maken. Zodat we samen de
stilte kunnen doorbreken en er weer de
ontmoetingsplek voor het dorp kunnen
zijn. Voor nu, een mooie vakantie en
hopelijk kunnen we iedereen gezond
begroeten bij aanvang van het nieuwe
seizoen.
Voorzitter Geert Keukens

Sponsor Jeanette Hendriks voor KiKa
Hoe leuk is het om de triatlonsport te verbinden met een
goed doel? Want voor onderzoek naar kanker bij kinderen is
veel geld nodig. Men wenst dat ieder kind onbezorgd en
gezond kan opgroeien. Dat geluk had ik zelf ook.
Voor mezelf gaat het ook nog wel een uitdaging worden, de
1,9 km te zwemmen in de Middellandse Zee, de 90 km te
fietsen met hoogtemeters en dan nog een halve marathon
lopen. De triatlon is op 12-9-2021 in Frankrijk en in het traject daarna toe heb ik mezelf als doel gesteld minimaal
5000,00 op te halen voor Kika. Een fiks gedrag al zeg ik het
zelf… daar ben ik nog lang niet. Heb de steun van bedrijven
en privépersonen dan ook hard nodig .

Vrolijke afsluiting van
Vierdaagsekamp jeugd #Vteam
Vrijdagmorgen 24 juli was de feestelijke afsluiting van het jeugdkamp van het
#Vteam op het terrein van het
Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Het
kamp was een alternatief voor de 75
jongeren die eigenlijk, namens het
Vfonds, de Nijmeegse Vierdaagse zouden gaan lopen.
De kinderen hadden de nacht ervoor
het afscheid al gevierd en sommige van
hen hadden maar een paar uurtjes
geslapen. Tijdens dit feestelijke gebeuren speelde de fanfare “Bereden
Wapens”
van
de
Koninklijke
Landmacht,
waarbij
ook
het
Vierdaagselied natuurlijk niet ontbrak.
Eigenlijk zou burgemeester Hubert
Bruls deze morgen de medailles voor
de kinderen komen uitreiken, maar die

had andere verplichtingen. Wel was de
marsleider van de Vierdaagse, Henny
Sackers aanwezig en hij sprak lovende
woorden aan het adres van de deelnemers en hoopte dat ze volgend jaar allemaal weer mee konden lopen. De ‘Vkinderen’ waren afkomstig uit het hele
land.
Tijdens de vierdaagse zouden zij vooral wandelen, maar ook begrippen uitdragen als vriendschap, vrijheid en
vrede. Dat gebeurde de afgelopen
dagen ook, maar er waren ook allerlei
leuke bezigheden, zoals het bezoek aan
een gladiolenkweker en – speciaal voor
hen – een dropping van parachutisten.
Maar ook een bezoek aan de Canadese
erebegraafplaats maakte deel uit van
het programma.

Op mijn sponsorwebsite kun je doneren. Hier zullen ook
steeds "acties" op komen te staan.
https://www.kikaextreme.nl/jeanette-hendriks-ironman-703nice-2021
Jeanette Hendriks

Nieuws van De Treffers uit Groesbeek
Flexteam Nederland nieuwe hoofdsponsor
van De Treffers
GROESBEEK. Met ingang van dit seizoen is Flexteam
Nederland de nieuwe hoofdsponsor van De Treffers. Tijdens
de oefenwedstrijd tegen De Graafschap op dinsdag 21 juli
speelden de mannen van het eerste elftal voor de eerste keer
in het nieuwe shirt waarop het embleem van Flexteam
Nederland prijkt.
Flexteam Nederland is gevestigd in Goesbeek. Het is een van
de grotere uitzendorganisaties in Nederland die met name
Europese werknemers uitzendt naar Nederlandse opdrachtgevers.
Bob Rutten, de eigenaar van Flexteam Nederland is 17 jaar
geleden met uitzenden begonnen. Toen was de krapte op de
arbeidsmarkt al voelbaar en kreeg hij het idee om Poolse
werknemers uit te zenden naar Nederlandse opdrachtgevers.
Hij stond hiermee aan de wieg van een nieuwe stroming binnen de uitzendwereld. Het bedrijf is uitgegroeid tot een van
de toonaangevende en meest professionele bedrijven binnen
de branche. Toen Bob in 2019 een aantal wedstrijden van de
Treffers bezocht en hij vernam dat De Treffers op zoek was
naar een nieuwe hoofdsponsor, was hij direct geïnteresseerd.
Niet alleen omdat De Treffers een ambitieuze club is die heel
goed past bij hoe Flexteam zich in de markt wil presenteren
maar ook omdat de familie aan zijn moederskant allemaal
Treffers mensen in hart en nieren zijn.
Bob Rutten ziet met vertrouwen het nieuwe seizoen tegemoet. “Er staat een goed elftal, een uitstekende trainer en de
neuzen staan dezelfde kant op.”.
Theo Jochoms, voorzitter van De Treffers, verwelkomt de
nieuwe hoofdsponsor. “Wij zijn heel erg blij met de komst
van Flexteam Nederland en we zien uit naar een goede
samenwerking”.

De Treffers op bezoek bij zustervereniging VVLK

Trappen voor De Treffers
De Groesbeekse Dag van de Vierdaagse is een hele speciale.
Zowel voor de wandelaar als voor de toeschouwers die langs
het parcours de vele lopers aanmoedigen en er een gezellige
dag van maken.
Vanwege Covid 19 ging de Vierdaagse niet door, maar voetbalvereniging De Treffers maakte van donderdag van de
nood een deugd. Er werd een prachtige fietstocht uitgestippeld en door de bijdragen van een aantal sponsoren kwam de
gehele opbrengst ten goede van de club.
120 enthousiaste fietsers trapten een route van 30 of 45 kilometer door het heuvelachtig landschap. Startpunt was sportpark Zuid en daarna ging het richting Beek of naar

Marsleider Henny Sackers spreekt het #Vteam toe

Foto: Henk Baron

Jongereninitiatief Heel Holland
Hiked doorkruist Millingen
op 11 augustus

Flexteam Nederland sponsort De Treffers
Duitsland. Rustpunt was de accommodatie van VVLK in
Leuth. De Treffers mensen werden daar gastvrij ontvangen
door hun zustervereniging. Men kon er genieten van soep,
broodjes en verfrissende drankjes. Bij terugkomst op sportpark Zuid moesten de fietsers nog 10 quizvragen beantwoorden. Onder het genot van een lekkere snack en een biertje
werd voldaan teruggekeken op een bijzondere Groesbeekse
Dag van de Vierdaagse.

Spelerspot
Beste Treffers Supporters/Sponsors,
Na een goed seizoen vorig jaar zijn we nu weer volop bezig
om ervoor te zorgen dat we weer een leuk en goed seizoen
tegemoet gaan. Daarbij hebben we ook gekeken naar wat er
beter kan en moet gaan binnen onze selectie.
Daaruit kwam dat wij vinden als Spelersraad dat er bij de
thuiswedstrijden te weinig jongens blijven hangen of te kort
blijven. Daarnaast hebben we vorig jaar te weinig teamuitjes
georganiseerd wat heel belangrijk is voor het team gevoel.
Daarin zijn wij op het idee gekomen om maandelijks te gaan
sparen en bij het idee willen we graag de supporters/ sponsors erbij betrekken.
Ons leek het een leuk idee om een afspraak te maken met
supporters/sponsors, bij iedere goal die wij tegen krijgen
betaald iedere selectiespeler € 2,5. Maar bij iedere goal die
wij maken betalen de supporters/sponsors een X bedrag. Dat
X bedrag mogen jullie zelf bepalen met een minimum van
€2,5 per goal.
Wat willen wij met het geld gaan doen?
• Teamuitjes – vorig jaar gebleken dat je met een sterk teamgevoel ver kan komen.
• Eten en drinken bij de thuiswedstrijden; hiermee willen we
bereiken dat alle spelers wat langer blijven in de kantine (dit
zorgt voor meer binding met de supporters/sponsors)
• Verrassing op het eind van het seizoen. Hiermee willen we
het seizoen afsluiten en jullie als supporters en sponsors
bedanken voor het leuke seizoen.
Naam: …………………………………….
Telefoonnummer: …………………………………….
Bedrag per goal: 2,5 / 5 / 10 / anders: ……….
Iedere maand wordt er een tikkie gestuurd voor de aantal
goals die gemaakt zijn die maand.
Handtekening:

Sinds 31 juli wandelen jongeren van de Nationale
Jeugdraad drie weken
door Nederland om het
gesprek aan te gaan over
klimaatverandering onder
de naam Heel Holland
Hiked. Op 11 augustus
lopen ze van Braamt naar
Millingen aan de Rijn. Met
hun 523 km lange wandeltocht hoopt het team jongeren te spreken die normaal gesproken in het klimaatdebat niet worden
gehoord. De gesprekken en
ideeën die het team onderweg verzamelt, worden
gepresenteerd
aan
Nederlandse beleidsmakers en op internationale conferenties van de VN.
Eefke van de Wouw, Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling
vanuit de NJR, is oprichter van het project Heel Holland Hiked. “Klimaatverandering is een grote zorg voor veel
jongeren en heeft hierdoor ook een
impact op onze mentale gezondheid.
Daarom willen we naar buiten, de
natuur in. Wij moeten voor de natuur
zorgen maar de natuur zorgt ook voor
ons”, aldus Eefke.
Het team begint in Groningen en volgt
het Pieterpad naar Nijmegen, om vervolgens via het Pelgrimspad in
Amsterdam te eindigen. Het is niet toevallig dat het team ervoor kiest om
meer dan 500 km te wandelen. Met het
initiatief hopen ze jongeren te laten
ervaren wat de natuur met je kan doen,
ook dicht bij huis. Daarom zullen er
gedurende de wandeltocht ook experts
meelopen om hun kennis te delen over
klimaatverandering en biodiversiteit in
Nederland. Het team wil antwoord krijgen op de vraag wat klimaatverandering met hun mentale gezondheid doet,
waarom klimaat belangrijk voor hen is
en wat hun boodschap richting de politiek is. De input die het team verzamelt,
wordt meegenomen naar de nationale
én internationale politiek. Via de web-

site www.heelhollandhiked.com kunnen jongeren tot 30 jaar zich aanmelden om een dag de route bij hun in de
buurt mee te lopen.
Jongerenvertegenwoordigers
zoals
Eefke vormen de schakel tussen
Nederlandse jongeren en wereldleiders.
Zij gaan op zoek naar meningen en
ideeën van jongeren. Zo gaan ze met
gastlessen het hele land door en spreken ze op allerlei evenementen. De
inzichten die ze daarbij opdoen,
bespreken ze vervolgens met onder
andere beleidsmakers en de Verenigde
Naties in New York. Voor meer informatie: www.jongerenvertegenwoordigers.nl.
NJR
NJR is hét jongerennetwerk van
Nederland. Het is de missie van NJR
om jongeren te verbinden: met hun
eigen sterke punten, met elkaar en met
de organisaties en bedrijven die vormgeven aan onze wereld.

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281
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Altijd op weg
samen met sanders

SYM FIDDLE nieuw

€1848,-

Gratis
- Windscherm
- Goedgekeurd kettingslot
Kosten rijklaar inbegrepen!

Dealer van alle a-merken
scooters en Giant e-bikes.
Keuze uit 250 scooters en e-bikes, nieuw en gebruikt.
Gratis eigen 7-daagse pech-onderweg-service (7.00 tot 21.00 uur)
Haal-en-breng service in de regio
9HUKXXUYDQ HOHNWULVFKH ʳHWVHQ HOHNWULVFKH PRXQWDLQELNHVHQVFRRWHUV2RNRSORFDWLH
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Sanders tweewielers
Altijd op weg samen met sanders
De Ren 6 | 6562JK Groesbeek | Tel: 024-3972320

