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

oplage: 25.000

Kalorama bouwt nieuw, volgende fase gestart
Boven op de berg aan de Nieuwe
Holleweg 12 in Beek wordt het steeds
mooier. Kalorama is hier volop aan
het bouwen. Er wordt in fases gesloopt en gebouwd zodat alle bewoners ook tijdens het bouwen, kunnen
blijven wonen. Uiteindelijk maken
álle bestaande gebouwen plaats voor
nieuwbouw. Eind 2025 zal hier een
compleet nieuwe woonwijk gerealiseerd zijn waar mensen wonen met
een specifieke zorgvraag. De nieuwbouw van het Centrum voor doofblinden is dit voorjaar afgerond en
de bewoners zijn aan het begin van
de zomer naar hun nieuwe huis verhuisd. Nu staat de nieuwbouw van
Kalorama in de startblokken. Zodra
de sloop van het oude Centrum voor
doofblinden gereed is, wordt vanaf
medio september het terrein bouwrijp gemaakt voor de nieuwbouw
van 48 studio’s voor mensen met
dementie. De bouw voor deze fase 1
start in de week van 20 september.
Projectleider Hans Cornelissen en
Teamregisseur
Hanneke
van
Beusichem praten ons bij.

PolderPop 2021
gaat NIET door
Voor het tweede jaar op een rij geen
PolderPop in Leuth. De organisatie
meldt: “We hadden een heerlijk programma met fijne bands voor jullie
klaar staan, maar helaas. De veranderende regelgeving rondom Corona
maakt het voor ons onmogelijk om een
editie te organiseren die financieel verantwoord is voor ons als vrijwilligersorganisatie. We steken onze energie in
de editie van PolderPop 2022. We zien
elkaar dan!”
Er is nog overwogen om van Polderpop
een zitfestival te maken met toegangslots, maar toen er ook nog een verplichte corona-test nodig bleek (ook
voor gevaccineerden) besloot de organisatie het voor dit jaar af te blazen.

Tributeparty Groesbeek
kleiner en 3 dagen
De Tributeparty bij de Wolfsberg, die
plaats zou vinden op 21 en 22 augustus
krijgt vanwege de aangescherpte coronamaatregelen een andere opzet. Voor
het evenement waren 6000 kaartjes verkocht, maar het maximaal toegestane
aantal bezoekers is nu 750. De organisatie heeft besloten het aantal
Tributebands terug te brengen tot twee
per dag en het festival uit te breiden
naar drie dagen. Vrijdag 20 augustus
komt erbij.

Wonen met een specifieke zorgvraag
Hans Cornelissen: “Op deze locatie
van Kalorama wonen nu zo’n 130 mensen met een indicatie voor het verpleeghuis en dat blijft ook in de toekomst zo. Er wordt niet uitgebreid.
Maar er komen wel drie compleet nieuwe gebouwen. De huidige hoogbouw
verdwijnt en maakt plaats voor lagere
gebouwen waar de bewoners komen te
wonen. Kantoorplekken verdwijnen
hier helemaal. We starten nu met fase 1
en dat is een gebouw met 48 studio’s en
gemeenschappelijke ruimtes voor mensen met dementie. De architect heeft de
gebouwen ontworpen met de bosrijke
omgeving als uitgangspunt. Dat is straks terug te zien in de stenen en kleuren waardoor de nieuwbouw perfect
past binnen het landschap. Het gebouw
krijgt drie verdiepingen en wordt tegen
de heuvel aangebouwd. Iedere verdieping sluit aan op een eigen tuin waardoor bewoners makkelijk naar buiten
kunnen.” Hanneke van Beusichem:
“We zijn heel blij dat hier straks alles
nieuw is. Elke bewoner heeft dan een
studio met eigen sanitair. Hier wonen
mensen met een specifieke zorgvraag.
Waarbij we de nadruk leggen op
wonen en persoonsgerichte zorg. Daar
gaat het om. We kijken allemaal uit
naar de nieuwbouw omdat we dan nóg
beter in staat zijn die persoonsgerichte
zorg te bieden.”
Kleine woongroepen functioneren als
zelfstandig huishouden
“In het nieuwe gebouw wonen straks 6
groepen van 8 bewoners. Iedere groep
functioneert, samen met ondersteuning
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met onze collega’s en vrijwilligers, als
een zelfstandig huishouden. Dat doen
we nu ook al maar het nieuwe gebouw
is daar straks nóg meer op toegerust.
We maken gebruik van de nieuwste
zorgtechnieken”,
gaat
Hans
Cornelissen verder. “Zo maken we
leefcirkels met gps-systemen die we op
maat per bewoner kunnen afstellen
zodat zij zich vrij en veilig door het
gebouw en tuin kunnen begeven.”
Behoud van groen en aandacht voor
de omgeving
“De ligging van deze locatie is uniek.
De parkachtige omgeving behouden
we. Het wordt een open woonwijk met
weinig verkeer waar je heerlijk doorheen kunt wandelen. De bomen die hier
staan, willen we zoveel mogelijk herplaatsen”, aldus Hans Cornelissen. “Bij
het nieuwe Centrum voor doofblinden
is het al gelukt om grote bomen

opnieuw aan te planten. We hebben
aandacht voor de omgeving tijdens het
bouwproces. Zo kozen we bewust voor
een sloopbedrijf dat met zo min mogelijk geluidsoverlast kan werken. Om
parkeeroverlast voor de buurt te beperken, creëren we op ons terrein 50 nieuwe parkeerplaatsen. Dat staat gepland
voor begin september. Gefaseerd bouwen, wat wij hier doen, is soms lastig
en complex. We willen de overlast voor
bewoners minimaal houden en dat
geldt natuurlijk ook voor onze eigen
collega’s en omwonenden. En we bouwen gasloos, er komen warmtepompen, groendaken en zonnepanelen
waarmee we in onze eigen energiebehoefte voorzien.”
Sfeerimpressie van de nieuwbouw
Op de website van Kalorama is een
sfeerimpressie van de nieuwbouw te
zien. Zie www.kalorama.nl/kaloramabouwt-nieuw

Groesbeekse Lana Voeten als Miss Netherlands
naar grote internationale missverkiezing
De 21-jarige Lana Voeten uit
Groesbeek zal midden augustus
Nederland vertegenwoordigen als
Miss Netherlands in de Grand Sea
World verkiezing. Dit is een grote
internationale missverkiezing, met
missen van over de hele wereld.
‘Missenmoeder’ Nanny VerweyNielen, begeleidt al jaren de grote
namen in de wereld tijdens deze verkiezingen. Zelf kreeg ze de titel Miss
Holland in 76’.
Normaal gesproken is het de bedoeling
dat je al wat lokale en nationale verkiezingen hebt moeten winnen, maar
Nanny ging voor de bijl voor de nuchtere Groesbeekse. Na een oproep op
social media, werd Lana gekozen om
eens te gaan praten met Nanny.
Hierdoor mocht ze zich direct kwalificeren voor een plaatsje in de grote verkiezing in Bulgarije.
Het is de eerste keer dat Lana aan een
grote missverkiezing mee doet, maar
dat mag hopelijk geen probleem zijn
voor de internationale jury. De

Millingen a/d Rijn, Kekerdom
Erlecom, Leuth, Ooij, Persingen,
Beek, Ubbergen, Berg en Dal,
Nijmegen-oost, Groesbeek,
de Horst, Breedeweg
Heilig Landstichting
Kranenburg, Wyler,
Zyfflich, Keeken, Bimmen

De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 24 agustus
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 20 augustus
Vervolg colofon: zie pagina 3

De Volkskrant is
op zoek naar
vrouw van 99
De Volkskrant bestaat op 1 oktober precies 100 jaar. Voor een speciaal project
zoeken we daarom 100 Nederlanders
voor een kort interview over hun leven.
De mensen komen uit het hele land,
zijn van verschillende leeftijden en
hebben diverse achtergronden. We zoeken ook iemand uit de gemeente Berg
en Dal die aan dit project mee wil doen,
maar wel een met specifieke eigenschappen. Het belangrijkste is dat de
persoon 99 jaar moet zijn, daarnaast
hebben we een voorkeur voor een
vrouw. Bent u die persoon en wilt u
meewerken? Of kent u iemand? We
horen het graag.
Contact opnemen kan het beste via:
d.nieuwboer@volkskrant.nl.

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

Foto: Robert van Grinsven
Groesbeekse wil zich tijdens de verkiezing er hard voor maken dat mannen en
vrouwen die seksueel misbruikt zijn,
hier openlijk over kunnen spreken. Ze
wil het taboe doorbreken om uit

schaamte hier stil over te blijven.
Lana is een crowdfunding-actie gestart
om een deel van haar reis te kunnen
bekostigen. Haar hele verhaal kun je
vinden op www.gofund.me/eee4831b.

Vaccinatielocaties sluiten

Vaccinatielocatie Malden sluit binnenkort
Laatste weken ook open inloop mogelijk
Steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Daarom sluit
GGD Gelderland-Zuid de komende tijd vaccinatielocaties. Ook vaccinatielocatie Malden gaat dicht. Daar zet de
GGD op 22 augustus de laatste prikken. Er blijven in de
regio voorlopig nog vaccinatielocaties open. Wel moet
iemand dan misschien wat verder reizen voor de eerste of
tweede prik.
Open inloop in Malden
De GGD zet op 22 augustus de laatste prikken in Malden.
Het is nog steeds mogelijk om er een afspraak te maken via
0800-7070. Sinds 9 augustus is daarnaast een open inloop
gestart. Iedereen kan in Malden tussen 8.00 en 13.00 uur
zonder afspraak binnenlopen voor een eerste prik.

uitgeprikt

Ook vaccinatielocaties De Goffert (Nijmegen) en
Zaltbommel sluiten
Een vaccinatie halen in het Goffertstadion kon tot en met 4
augustus. En op 22 augustus worden de laatste prikken gezet
in Zaltbommel.

Wijchen, Tiel en Culemborg blijven open
De GGD Gelderland-Zuid vaccinatielocaties in Culemborg,
Tiel en Wijchen blijven open. Wel zijn deze locaties niet
meer iedere dag open of minder lang per dag open. Maak bij
voorkeur een afspraak voor een vaccinatie. Vanaf 9 augustus
is het ook mogelijk om voor een eerste prik zonder afspraak
binnen te lopen. Kijk op www.ggdgelderlandzuid.nl voor de
openingstijden per locatie.
Afspraak maken
Een afspraak maken voor een coronavaccinatie kan via
www.planjeprik.nl of via 0800 - 7070. Dit nummer is 7
dagen per week bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.
Kleinschalig vaccineren
Naast het grootschalig vaccineren is GGD Gelderland-Zuid
ook bezig met kleinschalig vaccineren. Doel blijft het verhogen van de vaccinatiegraad in de regio. GGD medewerkers
gaan de wijken in om inwoners te informeren over het vaccineren. En er worden mobiele vaccinatieteams ingezet.

024 - 397 5052

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid
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Chinees Indisch Restaurant

Stalhouderij

Son San

Kasteelsche Hof

Burgemeester Eyckelhofstraat 17
6566 AR Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481 - 431345

Huifkartochten / Trouwvervoer / Ponyrijden
Specialistische dagbesteding en

Openingstijden
Dinsdag t/m Donderdag vanaf 15.00
Vrijdag t/m Zondag vanaf 12.00 tot 21.30

Maandmenu augustus

individuele begeleiding
Hezelstraat 26a, 6576 JN Ooij
Telefoon 024-663 1272
www.kasteelschehof.nl
info@kasteelschehof.nl

-

Menu A
Babi pangang
Tjap Tjoy
Kerry ko (6st.)
Saté (2st.)
Grote portie witte
rijst

-

Menu B
Tomatensoep (2st.)
Babi pangang
Tjap tjoy
Kip zwarte bonensaus
Kerry ko (6st.)
Grote portie w.rijst

€17,40 (2 personen) € 24,90 (2-3 personen)

BEZORGERS
GEZOCHT!
VANAF 15 JAAR
Heb jij een elektrische fiets of een scooter
of een auto? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat bieden wij?
- boven het minimumloon uur salaris
Wat verwachten we van jou?
- flexibel en razend snel
- klantvrienlijk

Chinees Indisch Restaurant Son San
Burgemeester Eyckelhofstraat 17, Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481 - 431345

Personeel
Gevraagd

Arno's Haarmode
Tel. 0481-433407

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

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

Electro installaties

RAMEN - DEUREN - SERRES

Camera beveiliging

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

M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

J.C. JANSEN
JANSEN
J.C.

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

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

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

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

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

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

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

Wat is er te doen in:
BEEK
-25.8. 14.30u. OV-info-middag, Kulturhus
BERG & DAL
-15.8. concerten Mozartkring, kerk
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-14+15.8. Bisschop & Schoenmakers
GROESBEEK
-vrijdagen 14-16u. zomer-openstelling prot.
kerk met kunst en muziek
DE HORST
-20.8. 19-21u. zomerverkoop boeken, cd’s,
films en puzzels, De Slenk

Poëziepad
De werkgroep Poëziepad Berg en Dal
heeft bij 9 bankjes in Berg en Dal poëzieborden geplaatst. Er waren veel
inzendingen voor het poëziepad.
Slechts negen daarvan hebben de bordjes bij de bankjes gehaald.
De andere gedichten zullen we in de
loop van dit jaar in De Rozet publiceren, hieronder zijn er weer twee.
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Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533 F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com
De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: Argos tankstation
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl
Inleveradressen kopij:
LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
MILLINGEN A/D RIJN
Atelier Mimi, Heerbaaan 174 a
T: 0481- 432069
Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

Heerlijk dromen Bank 2

Vergezicht

Op dit bankje kun je heerlijk
dromen
Je kijkt uit over oude bomen
Naar het groene polderland
En het kleinste dorpje van
Nederland
Persingen, een kerk, een
enkele boerderij
Het lijkt een heel mooi schilderij
Veel amateurschilders komen
hier
En schilderen met veel plezier
De mooie lucht, het vergezicht
De zonneschijn, het tegenlicht
Ze exposeren in de kerk
En tonen er hun mooiste werk
Zij blijven dan in stilte hopen
Dat kijkers hun kunstwerk
willen kopen
Zodat ze moe en voldaan
Weer huiswaarts kunnen gaan
Kom mensen, ga hier zitten en
geniet
Van al het moois dat je hier
ziet.

Vergezicht, dichter
bij de natuur, kijk, luister,
ruik, voel, verwonder.

Mevrouw A.H. Simons – van
der Kemp

Katoesjka Spronk

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

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

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

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

Rozetjes
Tuinman / Klusjesman
actie! €17,50 p/u; tel. 0623113595
OPRUIMING: Markthandel
diverse bananendozen met
verrassingen, o.a. aardewerk, kristal. En diverse
audiohandel. 024-3773292
Gezocht: schoonmaakhulp 2x3 uur in de week.
Voor 2 huizen in Kekerdom.
Bel 06-55105823 of 0642328175

inleveradressen

3,00

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

Gezond bewegen
Yoga voor Iedereen
Ik ben Ursula, wijkverpleegkundige en werk
in Millingen. Daarnaast ben ik Yogadocent en
Massagetherapeut.
Vanaf 02. Sept. start ik om 18.30 met een
Yogagroep in het Kulturhus Millingen.
Graag wil ik je uitnodigen om deel te nemen.
Vind je het leuk om mee te doen?
Info./ Aanmelding: 0619264961 of
ullalaemers@hotmail.com

6,00

GROTE OPENLUCHT
VLOOIENMARKT

De Rozet

Zon. 15 aug. Arnhem 9-16u.
Parkeerplaats naast Rijnhal
Inf. woe.-vrij. tel. 06-39108152

voor al uw familieberichten

Geen check neg.test of vaccin

Wel 1.5 mtr afstand houden!

animo-vlooienmarkten.nl

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

•
•
•
•
•

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

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

c.v. installaties, zonne energie, warmte pompen,
sanitaire installaties, airco, water- en gasinstallaties,
dak- en zinkwerk
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

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

Meidoornstraat 10
6573 XE Beek-Ubbergen
06-46 3732 26
info@bersontuinen.nl

Gallant Metaal



Inkoop en verkoop oud metaal/ijzer
Lieskes Wengs 8
6578 JK Leuth
Tel. 024 79 50 272
Mob. 06 188 49 457



www.gallantmetaal.nl
info@gallantmetaal.nl

Sidone Korse & Eveline de Lange

Kranenburg:
Donsbrüggen:

Exclusief
uw flyer
of folder mee
in de volgende
Rozet?

Mon-Son 11.00 - 21.00 Uhr
Dien-Don 11.30 - 20.00 Uhr. Fr 11-20.30.
Sa: 11.30-20.30
So: 16.00-20.30 Uhr. Mon - Ruhetag

Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de

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

Mail dan naar:
bezorgdienstderozet@gmail.com
of bel 06-23502075

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

Bouw 11 woningen Hubertushof in Beek gestart

V.l.n.r. Wim Vermeulen (Honesta), Marco Jansen eigenaar
Hubertushal en Henk Zwartbol (Honesta).
Foto: Henk Baron

(advertorial)

Boerderij automaat “De Plak“
OOIJ. Op fiets afstand kort bij Ooij aan
de Leuthsestraat 2 ligt boerderij “De
Plak”. Deze boerderij is op een terp
gebouwd, omdat er vroeger nog al
regelmatig overstromingen waren in de
Ooijpolder. Al generaties lang is deze
boerderij in bezit van familie
Willemsen.
Ook zij zijn als agrarisch bedrijf aan
het zoeken op welke manieren zij mee
kunnen werken aan duurzaamheid. Het
zelf opwekken van al hun stroom doormiddel van zonnepanelen is er onder
andere een van.

Zondag 22 Augustus: Tex Mex
Banditos
Waar hoor je nog de vrolijke en aanstekelijke Tex Mex geluiden van Flaco
Jimenez, het Sir Douglas Quintet en de
Texas Tornados?
zelf heerlijke yoghurt en pudding van
maken. Maar je kan de verse melk ook
gebruiken in gerechten zoals pannenkoeken of in sauzen.
En er zijn al mensen bij die zelf proberen hun eigen kaas te maken. Hoe mooi
kan het zijn om zelf of met uw kinde-

Uitstapje naar Kalkar
KALKAR. Voor het uitstapje naar
Kalkar op zaterdag 21 augustus zijn
nog plaatsen vrij. We reizen per auto en
vertrekken omstreeks 10.30 uur uit
Nijmegen. Het middeleeuwse stadje
Kalkar ligt tussen Kleef en Xanten.
Hoewel minder bekend heeft het
plaatsje verrassend veel te bieden. In en
om het kleine centrum zijn diverse
bezienswaardigheden, zoals het oude
marktplein, het fraaie Rathaus, de
Kirche St. Nikolai, het Stadtmuseum en
de Lohwindmühle met eigen brouwerij.
(Kernwasser Wunderland laten we even
buiten beschouwing).
Het programma is als volgt (kleine
wijzigingen mogelijk): 10.15 uur vertrek Nijmegen * 11.15 uur rondleiding
Kalkar (Nederlandstalig) * 12.45 uur
pauze/lunch op eigen gelegenheid *
14.00 uur St. Nikolai kerk * 15.00 uur
Stadtmuseum (vaste collectie + expositie “Fruchtrot” van Matthias Brock) *
16.30 uur terug naar Nijmegen.

ren of kleinkinderen met een vers product aan de slag te gaan.
Inmiddels is er ook een automaat bij
gekomen waarin ze verse eieren, aardappelen, uien en momenteel ook aardbeien uit de regio kunnen aanbieden.
Dit kunt u volgen via facebook: boerderij automaat De Plak. Zo kunnen wij
met z’n allen bijdrage aan een duurzaam product.

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

Het middeleeuwse stadje Kalkar heeft
tal van bezienswaardigheden.

Wandelen en
mindfulness

Kosten: € 12,50,- p.p. Vervoer: laat
s.v.p. weten of je een auto hebt en ook
of deelnemers met jou kunnen meerijden; bijdrage benzinegeld. Corona:
deelname mogelijk onder de actuele
corona-regels.
Info en aanmelding: Heinz Maahs,
06-14505539, h.maahs@telfort.nl

Gun jezelf een heerlijke najaarsvakantie (september) in het voormalig kuuroord Val Sinestra in Zwitserland. In de
ochtend ontspanning met mindfulness,
in de middag inspannende bergwandelingen. Stilstaan en tijd voor jezelf
nemen: een tiendaagse reis met busvervoer vanuit Arnhem. Zie www.hettywolters.nl en www.valsinestra.ch

Column

Kranenburg à la carte

Nuilen
Laatst waren de van Rossems in
Nijmegen. Behalve dat het over de
herbouw van het Valkhof ging, haalde
brombeer Maarten het cliché van de
oudste stad van het land uit een stoffige oude lade weer tevoorschijn. Het
verhaal is waarschijnlijk ooit bedacht
door een iets te vlijtig toeristenburo.
Er volgde een reactie van archeoloog
Wil Brouwer. Hij bewees dat
Nijmegen in de Romeinse tijd veeel
belangrijker was dan Maastricht.
Nou, ja vooruit dan maar... Op dit
moment gaat het over slavernij. Met
name Amsterdammers, veelal in de
Gouden Eeuw rijk geworden door de
slavernij, vinden dat andere steden, zo
ook Nijmegen, boete moeten doen
voor deze misstand. Burgemeester
Bruls was duidelijk. Hebben wij niets
mee te maken. Helemaal mee eens.
Sterker nog, in diezelfde Gouden
Eeuw fungeerden burgers van onze
stad als kannonenvlees voor de troepen van Lodewijk de Veertiende.
Nijmegen werd regelmatig belegerd.
In de Bastei is daar een expo over.
Oorlogen werden uitgevochten boven
onze hoofden. Vandaar het typische
antwoord van de Nijmegenaar :
Nuilen. Logisch, zou ik ook doen.
Zullen we Maarten van Rossem met
carnaval bombarderen tot de grootste
Nuilert van Knotsenburg ?
Phil Poffé, Groesbeek.

KRANENBURG.
Kranenburg heeft heus
meer te bieden dan
supermarkten, eetgelegenheden en tankstations. Wie bereid is om
iets meer tijd en moeite
te investeren in het
middeleeuwse grensplaatsje wordt beloond
met boeiende ervaringen en belevenissen.
Het plaatselijke VVVkantoor in het oude
treinstation aan de De verrassende kant van Kranenburg: de Kranenburgse
Bahnhofstraße organi- VVV organiseert tal van leuke en leerzame uitstapjes.
seert tal van activiteiten Op de foto is de middeleeuwse stadsmuur te zien.
in en rond Kranenburg,
voor Duitsers én Nederlanders. En dat • Zondag 22 augustus, 15.00 uur:
veelal voor een aantrekkelijke prijs, de Kranenburger Schnuppertour – rondleimeeste activiteiten kosten slechts 5 ding van 3 kwartier door het historische
euro, kinderen tot 12 jaar doen gratis centrum van Kranenburg; € 5,- p.p.,
mee. Een overzicht vind je op kinderen tot 12 jaar gratis
www.kranenburg.de (klik door op • Zaterdag 28 augustus, 14.00 uur:
“Veranstaltungskalender”) en op meer- Kranenburg op klompen – bij deze
dere plaatsen liggen brochures met alle wandeling leer je (van) alles over
informatie. Info en aanmelding: Tourist geschiedenis en het maken van klomInfo Center Alter Bahnhof, tel. 0049 pen, incl. grappige anekdotes; duur 1,5
2826-7959, touristik@kranenburg.de.
uur; € 7,- p.p., kinderen tot 12 jaar gratis
Op het programma staan binnen- • Zondag 5 september, 14.00 uur:
kort:
Reichswald Wonder Walk – begeleide
• Zaterdag 21 augustus, 15.00 uur: wandeling van ca. 5 kilometer door het
Segway-Tour rond Kranenburg – met Reichswald met wetenswaardigheden
de Segway 2 uur op pad door het mooie over natuur en historie; duur 1,5 uur; €
landschap rond Kranenburg; € 54,- p.p. 5,- p.p., kinderen tot 12 jaar gratis
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Concerten bij ‘Nieuw Begin’
Zondag 15 Augustus: Claudia y
Manito: ‘Arpamor’
Claudia y Manito hebben een repertoire van muziek en liederen uit het
Latijns-Amerikaanse
continent.
Claudia speelt de instrumentale stukken op de Paraguayaanse Harp. Deze
harp is een Zuid Amerikaanse variant
op de klassieke harp. Op dit prachtige
instrument speelt zij melancholische
zamba’s , ritmische tango’s en stukken
uit Paraguay en Venezuela. Daarnaast
zingt Claudia een aantal Spaanstalige
liederen; hierbij begeleidt zij zichzelf
op gitaar. Met haar zwoele stemgeluid
treft ze het juiste gevoel wat deze
muziek in zich draagt.
Met gevoelige fraseringen en tot de
verbeelding sprekende improvisaties
staat gipsygitarist Manito haar muzikaal terzijde. Manito speelt naar eigen
zeggen zoals de wind waait en de sterren staan. Zijn naam is een directe verwijzing naar de gitaarlegende Manitas
de Plata.
Het concertprogramma heeft de titel
‘Arpamor’; vrij vertaald betekent dit :
liefde voor de harp.

BEEK. Na een periode van 5 jaar voorbereiding is donderdag 29 juli gestart met de bouw van 11 woningen op de locatie Hubertushal in Beek. Zwartbol Planontwikkeling en
Advies heeft het gebied ontwikkeld. Honesta Projecten BV
uit Ooij realiseert het plan. In nauwe samenspraak met de
bewoners in de directe omgeving is het plan tot stand gekomen. Aannemer Dura Vermeer verwacht de woningen medio
maart 2022 op te leveren.

Maar sinds kort heeft familie
Willemsen ook een boerderij automaat
geplaatst bij hun boerderij.
Op dit moment word er verse melk,
rechtstreeks van hun melkkoeien aan
burgers aangeboden.
Er zijn al veel positieve reacties binnen
gekomen van burgers, die het heerlijk
vinden om van verse boeren melk zelf
heerlijk producten te maken. Je kan er

10 augustus 2021

Tex Mex Banditos

Claudia y Manito
Zorg dat je ze niet mist: The Tex Mex
Banditos uit Nijmegen en omgeving
komen naar ‘Nieuw Begin’ in Zyfflich.
Als ze hun bordermusic sound ten beste
geven, is er meteen die morsige sfeer
van de Mexicaanse cantina! Heerlijk!!
Bezetting: Juan Rapido (Jean
Nijskens) accordeon, José Sonoro (Jos
de Poel) zang, Hermano Pequeño
(Herman van Balen) bas, Christobal
Batería (Chris de Graaf) drums, José
Saxo (Jos Verschaeren) saxofoon,
Marco Gaucho (Marc Vernooij) gitaar,
Geer (Geer) drums
Algemeen
Aanvang concerten: 15.00u entree:
€10,-. Ivm maximaal aantal toegestane
bezoekers graag reserveren.
Reserveren ovv naam, volledig adres
en telefoonnummer van alle personen
voor wie U reserveert via sambom@hotmail.de of via de contactpagina van de website, waarna u een
bevestiging krijgt toegestuurd.
‘Nieuw Begin’
Zum Querdamm 67a
47559 Zyfflich Kranenburg
sambom@hotmail.de
https://www.nieuwbegin.de

Open Lessen Week
Persoonlijke ontwikkeling bij het
Han Fortmann Centrum
In de periode van 5 tot en met 14 september 2021 houdt het Han Fortmann
Centrum in Nijmegen een Open Lessen
Week (gedeeltelijk online, gedeeltelijk
op locatie). Belangstellenden kunnen
dan gratis en vrijblijvend kennismaken
met docenten en cursusprogramma’s,
zoals: mindfulness, compassie, mindfulness yoga, zen, sjamanisme en verbindende communicatie. (Graag vooraf
aanmelden via de website.)
Meer informatie en aanmelding:
www.fortmanncentrum.nl/cursussen/o
pen-lessen. Mail: info@hanfortmanncentrum.nl of bel: 06-50633299.
Han Fortmann Centrum (HFC) verzorgt al meer dan veertig jaar praktisch
toepasbare cursussen op het gebied van

persoonlijke ontwikkeling, voor jong
en oud. Deskundige en gekwalificeerde
docenten van het HFC staan garant
voor kwaliteit. Het centrum is geaccrediteerd door het Centraal Register voor
Kort Beroepsonderwijs.
Het HFC draagt de naam van de
Nijmeegse hoogleraar cultuur- en godsdienstpsychologie Han Fortmann
(1912-1970) die werd geboeid door de
samenhang tussen psychisch welzijn en
oosterse en westerse spiritualiteit.
Overkoepelend thema van Fortmanns
gedachtegoed is de samenhang tussen
lichaam en geest – ‘Heel de mens’.
Centraal daarbij is het begrip bewustwording.

2e zomerverkoop boeken,
cd’s, films en puzzels
DE HORST. Dorpshuis de Slenk heeft
de afgelopen twee jaar enkele duizenden boeken, cd’s, elpees, films en legpuzzels geschonken gekregen. Door
corona is de verkoop hiervan diverse
malen uitgesteld.
Daarom is er de komende weken
zomerverkoop waarop een gedeelte van
de collectie te koop wordt aangeboden.
De tweede verkoop is op vrijdag 20
augustus van 19.00 – 21.00 uur. Het

aantal mensen dat tegelijkertijd naar
binnen mag is beperkt. Bezoekers moeten zich van te voren aanmelden en
hebben 20 minuten de tijd om spullen
uit te zoeken. De opbrengst komt
geheel ten goede aan het dorpshuis.
U kunt zich aanmelden bij Resie
Meilink (06-23166038) of per mail
resiemeilink@upcmail.nl
Dorpshuis de Slenk is gevestigd op
Reestraat 2 in de Horst in Groesbeek.

De Rozet
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Lokale muziekhelden als The Sunstreams hoor je
ook in de Ouverture Market Garden

LEUTH. Ondanks eerdere pogingen
was het vanwege Corona lange tijd niet
gelukt dat D.E.S. een voorstelling kon
geven voor de Leuthse gemeenschap.
Op zondagmorgen 18 juli is dat toch
gelukt. De toehoorders werden verrast
met gevarieerde leuke lichte muziek
van het orkest en virtuositeit van de
slagwerkgroep. Het optreden vond
plaats voor het eigen repetitielokaal op
het plein naast de Vriendenkring. Voor
zowel het orkest als voor de slagwerkgroep was het een verademing om weer
eens een mooi repertoire ten gehore te
brengen. Het zonnetje zorgde voor de

Wim Bakker en Thijs van Otterloo

Eind dit jaar, door corona later dan
gepland, moet de bevrijdingsouverture van Wim Bakker en Thijs van
Otterloo klaar zijn. Het is een
geschenk van de inwoners van Berg
en Dal aan het Vrijheidsmuseum ter
ere van de heropening. Daarna is het
aan Wiel Lenders om het muziekstuk
de hele wereld over te sturen, daar
een opname op YouTube van te vragen en op die manier in het nieuwe
museum een collage te presenteren
op een groot scherm.
Ze had eigenlijk tijdens de (her)opening van het Vrijheidsmuseum haar
première moeten bele-ven: de
Ouverture Market Garden van de
Millingse vakmusicus Wim Bakker en
diens muziekvriend Thijs van Otterloo,
inderdaad de zoon van de bekende dirigent en componist Rogier.
Corona gooide echter roet in het eten.
“We hebben elkaar anderhalf jaar niet
kunnen zien’’ zegt Bakker, die druk
bezig is de ouverture in de stijgers te
zetten zodat Van Otterloo met de
inkleuring aan de slag kan. Er worden
verschillende versies van gemaakt:
voor symfonisch orkest, voor harmonie
en fanfare en wellicht wordt er een
mars bijgemaakt die alle muziekkorpsen in Berg en Dal aangeboden zullen
krijgen. “Eind dit jaar moet het af
zijn’’, zegt hij.
Het idee voor de ouverture ontstond in

de aanloop naar de viering van 75 jaar
vrijheid, die ook al door corona in het
water viel. Bakker wist toen al Thijs
van Otterloo enthousiast te krijgen. Die
is net als zijn vader wijlen Rogier van
Otterloo (dirigent van het Metropole
Orkest, filmmuziek van o.a. Soldaat
van Oranje en Turks Fruit) een instituut
in de vaderlandse muziekwereld.
Thijs is componist/arrangeur en saxofonist van de Koninklijke Luchtmacht
Kapel. Hij schreef in 2014 de hymne
voor de Militaire Willemsorde en
bracht het album Miles Away uit. En nu
dus de Bevrijdingsouverture. “Wim is
bijzonder muzikaal, erg gedreven en
heeft een enorm groot hart voor verenigingen en muziek’’ aldus Thijs. “We
vragen Wiel Lenders om elk jaar een
orkest uit te nodigen, ergens ter wereld,
de ouverture op de lessenaar te leggen
en een opnamen van de uitvoering te
maken. Al die opnames kan het museum aan elkaar rijgen zodat er een grote
collage komt.
Bakker is van de ouverture een feest
der herkenning aan het maken.
Majestueuze muziek die een reis door
het gebied maakt, met fragmenten uit
Aan de grens van de Duitse Heuvelen,
met Moeder mag ik trouwen gaan van
de Belcanto’s, met flarden van de
muziek van Glenn Miller – de muziek
van onze bevrijders – en met volksliederen waaronder het Ubbergse volkslied door elkaar heen geweven.
“In het Vrijheidsmuseum hangt een
trouwjurk die gemaakt is van een parachute, dat verhaal erachter sluit mooi
aan bij dit nummer. Er zit een stukje in

van Oh Heereminee van Jopie Driessen
uit Millingen. In de periode net voor de
bevrijding was er niks, toen hebben ze
thee gezet van brandnetels. Daarnaast
is We hebben pech gehad wij zien te
vroeg geboren van Wim van Haren een
van de beste teksten die ik ooit gehoord
heb, die moest erin’’.
Orkestrale muziek, maar ook vol emotie. Bakker: ,,Ik denk tijdens het componeren aan die jongens die toen uit de
vliegtuigen sprongen en al dood waren
voor ze de grond geraakt hadden. Die
eer ik met kaarsen die, in plaats van
naar de aarde, meteen de hemel
insprongen. Zo’n ver-haal komt bij je
binnen, dat grijpt me aan en dan komt
de muziek vanzelf binnen.’’
Bakker en Van Otterloo nemen soms al
stukjes door met groepen van de luchtmachtkapel omdat bij de andere uitvoeringen straks ook amateurorkesten het
stuk moeten kunnen spelen. En natuurlijk, aan het einde van een passage
klinkt ook de bekende frase van
Soldaat van Oranje. Ook een beetje als
eerbetoon aan Rogier en omdat dit
nummer recht doen aan de opzet van
deze ouverture. Bakker zet onder zijn
naam bijna wekelijks filmpjes op
Youtube waardoor mensen ‘The
Making Of’ kunnen volgen.

Voor meer informatie:
www.mozartkring.nl
De overige concerten in 2021 zijn zeer waarschijnlijk weer
toegankelijk voor iedereen.

Pianist Ramon van Engelenhoven

Muziektheaterproject HVDKn zoekt mannen!
Ben jij iemand die van een uitdaging houdt en heb je een passie voor zingen en spelen?
Dan ben jij degene die wij zoeken! Met
HartVoorDeKunsten (HDVK) maken wij een
Muziektheater-project dat niet al helemaal vastgelegd is op
papier. Zo kunnen er door het creatieve proces tijdens de
repetities mooie pareltjes ontstaan die later in een korte
Revue aan het publiek getoond gaan worden. Op zang en
spelgebied bieden wij een breed repertoire aan bestaande uit
Pop, Jazz, Close Harmony, Musical en klassieke muziek en
op spel verdiepen wij ons in Theatersport, Tekstinterpretatie,
Waarachtig spel en Liedinterpretatie. Hierbij bieden wij de
nodige technieken aan voor een goede podiumperformance
voor in de toekomst! De Oriëntatie avond is op 8 september!
Heb je interesse? Kijk dan op www.hartvoordekunsten.nl of
stuur een mail naar emanuelle@heartforarts.com voor verdere info.

juiste sfeer.
Dit werd zeer gewaardeerd door het
vele publiek, dat dankzij het mooie
weer was komen luisteren. De D.E.S.
muzikanten hopen, dat het concert een
opmaat is geweest naar weer meer
optredens in de toekomst. Afgelopen
jaar zijn er wederom diverse jonge
muzikanten lid geworden van de vereniging en sommige waren al te zien
tijdens dit optreden. We hopen dat deze
trend blijft aanhouden.
Als je interesse hebt om een instrument
te leren spelen meld je dan aan via
des-leuth@hotmail.nl.

Wim van Haren

Concert Mozart(k)ring 15 augustus in Berg en Dal
Dankzij de versoepelingen is het voor de Mozart(k)ring
Gelre-Niederrhein weer mogelijk concerten te organiseren.
Voor het najaar van 2021 heeft de Mozart(k)ring maar liefst
zeven concerten gepland.
Het eerste concert van de najaarsserie vindt plaats op zondag
15 augustus.
Het betreft een muzikaal optreden van de jonge zeer bevlogen pianist Ramon van Engelenhoven. Met het Mariinsky
Theatre Orchestra o.l.v. Valery Gergiev in Sint Petersburg
speelde hij in 2017 het Vijfde pianoconcert van Prokofjev,
waarmee hij in 2015 de eerste prijs won op het ‘Young
Pianist Foundation Pianoconcours’. Bovendien ontving hij
daar als allereerste laureaat de “Grand Prix Youri Egorov”
een prijs die alleen wordt toegekend als de winnaar een talent
is van internationale potentie. Van Engelenhoven was regelmatig te zien en te horen in diverse TV programma’s. Op het
programma in Berg en Dal werken van W.A. Mozart, sonate
in a, KV 310, en van Cl. Debussy, Images boek 1 en Boek 2.
Voorts van R. Wagner, Isolde’s liebestod uit Tristan und
Isolde (bewerking Fr. Liszt). Het is een geplaceerd concert
waarbij een ieder anderhalve meter afstand in acht dient te
nemen. Mede door deze corona maatregel zijn er twee concerten van ca. één uur en zijn de concerten alleen toegankelijk voor leden van de Mozart(k)ring. Genoemde leden dienen
van
te
voren
aan
de
secretaris
“vicvandoren@gmail.com” van de Mozart(k)ring door te
geven welk concert zij wensen te bezoeken.
Aanvang eerste concert 14.30 uur en het tweede concert om
16.20 uur.
De concerten vinden plaats in de O.L.V. van het Heilig
Hartkerk Oude Kleefsebaan 123a te Berg en Dal.

Muziekvereniging D.E.S. pakte
muzikaal uit op zondag 18 juli

De voorstelling "Er was eens een Koningin Machtig en
Groot"
Foto: Ton Gelsing

Foto: Peter Hendriks

Pianorecitals in Groesbeek
Korte recensie door Theo Giesbers
Vrijdag 23 juli Kyrill Korsunenko
uit Oekraïne in de Historische Kerk
aan de Groesbeek (volgeboekt, 90
plaatsen i.v.m. corona). De akoestiek
van de kerk is enorm te roemen.
Hij speelde van Johann Sebastian Bach
de Goldberg-Variaties en van Ludwig
van Beethoven de Sonate in A groot,
opus 101. De 29-jarige Kyrill heeft
inmiddels al een hele muzikale carrière
achter de rug. Hij speelde de GoldbergVariaties formidabel, een enorme klasse. Onvoorstelbaar hoe hij de 30 variaties, die gebaseerd zijn op een instrumentale aria, uitgevoerd heeft en het is
bijna ondenkbaar: alles uit het hoofd.
Het publiek was meer dan enthousiast,
de bravo’s weerschalden door de kerk.
Zijn toegift, een Mazurka van Chopin
was wonderschoon.
Zaterdag 24 juli Clara Strobel uit
België in de Historische Kerk aan
Groesbeek (volgeboekt, 90 plaatsen
i.v.m. corona).
Clara speelde van Johann Sebastian
Bach de Partita nr. 6 in e-klein, BWV
830 en van Frédéric Chopin de Sonate
nr. 3 in b-klein, op. 58. Zij heeft enkele
jaren geleden ook reeds een keer op
dezelfde plaats gespeeld. Wat was zij
muzikaal enorm gegroeid! Zij wist het
publiek geheel voor zich te winnen met
haar spel. Van de Partita schreef de biograaf van Bach al: “Wer einige Stücke
daraus gut vortragen lernte, könnte sein
Glück in der Welt damit machen.” De
Sonate van Chopin die bekend staat als
één van Chopins moeilijkste composities, zowel in technisch als muzikaal
opzicht, was bij Clara letterlijk in
goede handen. De nog steeds jonge
Clara legde een muzikaal zeer volwassen uitvoering neer. Aan het applaus
was te merken dat het publiek Clara in
hun hart had gesloten.
Maandag 26 juli Marija Tamkeviciute uit Litouwen in de Karl-LeisnerMariëndaalkapel (volgeboekt, 50 plaatsen i.v.m. corona). Het was de allereerste keer dat hier een pianorecital in het
kader van het Internationale Euregio
Rijn-Waal Studentenmuziekfestival
plaatsvond. De akoestiek was grandioos.
Marija speelde een zeer gevarieerd programma te beginnen met Domenico
Scarlatti de Sonate in d-klein, K. 64 en
de Sonate in D groot, K. 119. Daarna
van Ludwig van Beethoven de Sonate
in Es-groot, op. 31, nr. 3. Van Frederic
Chopin twee Mazurka’s en de Wals in
As groot, op. 42. Daarna van Paganini /
Liszt de Etude “La Campanella” en
tenslotte nog van Franz Liszt de
Rhapsodie nr. 12 in cis-klein. Marije
was in de reeks van de vier pianisten,
zonder oneerbiedig te zijn, echt de kla-

vierleeuwin. Binnen één uur had ze alle
werken gespeeld. Opvallend waren
vooral La Campanella en de Rhapsodie. Je voelde dat het publiek ademloos
de snelheid van hoe La Campanella
werd uitgevoerd, beleefde, waarbij elke
noot van de melodie door een andere
hogere noot wordt afgewisseld, als een
nabootsend belletje. De Hongaarse
Rhapsodie paste geweldig tot slot, hoe
Marija met deze muziek van Liszt nog
even het publiek om de oren sloeg met
hele snelle passages en hamerende
akkoorden. Hoewel het publiek behoorlijk grijs was, klonk er een enorm
gejoel door de kapel alsof er een rockgroep optrad.
Dinsdag 27 juli Nicolas Absalom uit
Groot-Brittannië in de Karl-LeisnerMariëndaalkapel (volgeboekt, 50 plaatsen i.v.m. corona).
Nicolas speelde een uitgebalanceerd
programma. In alle stukken kwamen de
zogenaamde “seufzer” (een secunde
naar beneden, waarbij de eerste toon
een accent krijgt) terug. Nicolas is een
analyticus. Het is onvoorstelbaar dat hij
op zo’n jonge leeftijd al weet aan te
geven waarom sommige muziek zó en
niet anders hoort te klinken. Hij weet
de thema’s in zijn muziek steeds eruit
te lichten. Hij speelde deze avond van
Bach Prelude en Fuga en f-klein, BWV
881. Daarna van Ludwig van Beethoven de Sonate in A groot, op. 2, nr. 2.
Van Claude Debussy de Étude pour les
degrés chromatiques. Van Alban Berg
de Sonate op. 1 en van César Franck
Prélude, Choral et Fugue. Hoe vreemde
het wellicht mag klinken, maar de
Sonate op. 1 van Alban Berg
beschouwde Nicolas als zijn belangrijkste werk die avond. Hij gaf zelfs
tekst en uitleg voorafgaand aan de uitvoering. Het is een razend moeilijk
werk vooral door de tempi en omdat er
nauwelijks een begin en eind aan te
ontdekken valt. Toch wist het publiek
het enorm te waarderen. Niet alleen
gebaande wegen betreden, maar de uitdaging aandurven van vernieuwende
muziek.
Tot slot: nog nooit hebben we zulke
goede pianisten mogen ontvangen. Het
was van een groot topniveau. We kijken
samen terug op vier prachtige avond.
Veel concertbezoekers hadden er zelfs
hun eigen vierdaagse van gemaakt. Ik
dank de betrokken mensen bij de
Historische Kerk aan de Groesbeek en
de Karl-Leisner-Mariëndaalkapel voor
hun grote inzet en natuurlijk medeorganisator Simon Meilink.
Theo
Giesbers,
namens
het
Internationale Studentenmuziekfestival.
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Beleef dit najaar de nieuwe voorstelling:
Toneelfestival van Theatergroep Toneel Mooi Uitzicht

Muziek verbindt het verhaal
“Muziek speelt bij onze voorstellingen altijd een grote rol”,
gaat Casper verder. “De groep bestaat uit 25 spelers en 7
muzikanten. Daarnaast zijn er begeleiders, tolken, een decorgroep, catering én grimeurs. Als het thema gekozen is, ga ik
aan de slag met de basisscènes en zoek daar muziek bij waar
ik teksten voor schrijf. We hebben een eigen band, die uit
vrijwilligers bestaat, en die apart de muziek repeteert. In de
voorstellingsweek voeg ik de spelers en de band samen en
dan creëren we met elkaar de productie. Dat is voor iedereen
altijd het hoogtepunt. Met de spelers repeteer ik in kleine
groepjes van 5 tot 8 spelers het hele jaar door. Voor de bewoners van het Centrum voor doofblinden is het toneelspelen
een wekelijks terugkerende activiteit.”
Samen maken we de mooiste verhalen
Toneelspeelsters Colinda Vermeulen, Harriët de Bruin en
Marion Florij delen hun passie voor het acteren bij TMU.
Colinda: “Ik wilde altijd al filmster worden en nu heb ik heel
veel plezier samen met de andere spelers. In TONEELFESTIVAL speel ik één van de twee lookalikes die Dolly Parton
nadoen. Ik kan heel goed dansen en het wordt een beetje een
wedstrijd wie de beste Dolly Parton is. Ik verheug me op de
voorstelling, dan komt mijn familie ook kijken.”
“Deze voorstelling is een primeur voor mij”, gaat Harriët

Met de klok mee vanaf linksboven: Colinda, Marion, Casper
en Harriët
verder. “Ik vind het heel spannend maar ook leuk. Voor mijn
rol mag ik veel improviseren en dat kan ik heel goed. Ik speel
een monoloog en daar kan ik mijn fantasie heel goed in
kwijt. Het publiek wordt door mij telkens verrast!”
“Voor mij is toneel een hobby” vertelt Marion. “In deze
voorstelling speel ik een politieagent. Samen met de andere
spelers heb ik altijd heel veel plezier. Als agente sta ik mijn
mannetje wel! Ik maak ook graag grapjes met het publiek,
dan doe ik net alsof ik hen ook ga pakken. Als we repeteren
hebben we altijd heel veel lol. Ik kijk uit naar de voorstellingsweek vooral de gezelligheid vind ik heel erg leuk.”
Komt dat zien en maak het mee!
Zoals het er nu naar uitziet, worden er 75 mensen per voorstelling aan publiek toegelaten. Veel hangt af van de dan geldende maatregelen rondom corona. Daarom raden we aan
om op tijd toegangsbewijzen te reserveren, want vol=vol! De
toegang is gratis. Reserveren kan vanaf maandag 30 augustus 2021 door een mail te sturen naar secretariaat@kalorama.nl. U kunt per reservering maximaal vier kaarten bestellen. Geeft u duidelijk de datum aan waarvoor u reserveert?
Speeldata en aanvangstijden
• donderdag 30 september om 19.00 uur
• zaterdag 2 oktober om 19.00 uur
• zondag 3 oktober om 13.30uur

De Rozet

Lezing “Kranenburg en het
grensgebied in de NS-tijd”

Houd de website en social media van Kalorama in de gaten
voor mogelijke updates rondom onze voorstellingen.

Op zondag 8 augustus was er een optreden van Boerenmaasjazz en zangeres
Marieke van Ruitenbeek bij de
Thornsche Molen in Persingen. Het
was uiteraard een coronaproof optreden
(denk aan afstand houden) en om van
een zitplaats verzekerd te zijn moest
men een zitplaats reserveren.
Boerenmaasjazz is een nieuw format
van muziek maken. Begeleid door een
combo-uit-een-blikje
verkennen
Marieke van Ruitenbeek (zang), Thed
Maas (trompet) en Gerard de Boer
(saxofoon) de wereld van de jazz. De
Beekse zangeres en songwriter
Marieke is het middelpunt van dit trio
die met nummers als Cry me a river, I
don’t know why, Autumn Leaves en
Summertime haar fluwelen stem veelzijdig inzet.

Foto: Erik Hell.

Romeins foodfestival in Museumpark Orientalis
Vanwege de geur werd het bolgewas
geassocieerd met arbeiders en moest de
elite er niets van weten, terwijl knoflook vandaag de dag niet uit de
Italiaanse keuken is weg te slaan. Naast
Moretum zullen er nog meer gerechten
worden gepresenteerd en natuurlijk

De Kleefse historica Helga UllrichScheyda heeft in opdracht van de
gemeente Kranenburg de tijd van het
nationaalsocialisme in Kranenburg
onderzocht. Het onderzoeksgebied
omvat
de
huidige
gemeente
Kranenburg en enkele aangrenzende
plaatsen. Na de machtsovername in
1933 brachten de nationaalsocialisten
hun politieke doelen meedogenloos ten
uitvoer. De dictatuur drong door tot in
alle sectoren van de samenleving. Maar
niet alleen geweld en vervolging
bepaalden de “neue Zeit“. Beslissend
was ook een door agressieve en grootschalige propaganda aangewakkerde
instemming van de bevolking. Deze
had haar hoop in het bijzonder op
“Führer” Adolf Hitler en op zijn beloftes van een herrezen en sterk Duitsland
gevestigd.
Welke gevolgen had het NS-regime
voor een kleine en overwegend katholieke gemeenschap pal aan de grens
met Nederland? Hoe veranderde de
samenleving in Kranenburg en in hoeverre kon het nationaalsocialistisch
gedachtegoed hier voet aan de grond
krijgen? Was er verzet, en wat gebeurde er met hen die het niet eens waren
met de gepropageerde, nieuwe ideolo-

16 september houdt Helga UllrichScheyda in Kranenburg een lezing
over haar boek en de Nazi-tijd in
Kranenburg en omgeving. Aansluitend
discussie.
gie? Welke invloed had de nationaalsocialistische politiek op de grenssituatie
en de van oudsher frequente en vaak
nauwe contacten tussen Nederlanders
en Duitsers? Hoe veranderde het leven
van deze mensen na het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog in 1939 en na
de Duitse inval in Nederland op 10 mei
1940?
Het boek van Helga Ullrich-Scheyda is
een uitgebreide en diepgaande weergave van de tijd van het nationaalsocialisme in het gebied van de huidige
gemeente Kranenburg. Omdat de
lezing op 16 september ook ingaat op
het Duits-Nederlandse grensgebied, is
deze ook voor Nederlanders interessant. Het boek is ook te koop bij
Antiquariaat Supplement in Beek.
Informatie en aanmelding lezing 16
september: Heinz Maahs, 0614505539, h.maahs@telfort.nl

De wereld… onbegrensd?
Expositie Hans Bisschop en Gradi Schoenmakers

Boerenmaasjazz en Marieke bij de Thornsche Molen

Op 21 en 22 augustus organiseert
Museumpark Orientalis een Romeins
foodfestival. Bezoekers kunnen zien
hoe de Romeinse gerechten worden
bereid en uiteraard kunnen zij de
gerechten ook proeven.
Romeinse koks richten hun keukens in
bij de Romeinse straat van het museumpark. Zij bereiden verschillende
recepten uit het kookboek Re coquinaria van Marcus Gavius Apicius. Het is
het oudste kookboek dat bewaard is
gebleven. Apicius was een smulpaap en
besteedde al zijn tijd en geld aan het
bedenken en samenstellen van de meest
geraffineerde gerechten. Dit weekend
biedt Orientalis de kans om terug te
keren naar het oude Romeinse Rijk en
de gerechten te proeven.
Zo zal onder andere het gerecht
Moretum worden gemaakt. Het is een
mengsel van kaas, kruiden en knoflook.
Knoflook was een uitzonderlijk ingrediënt in de Oud-Romeinse keuken.
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KRANENBURG. Vrijdag 17 september vertelt Helga Ullrich-Scheyda in
Caféhaus Niederrhein in Kranenburg
over haar spraakmakende boek
Kranenburg, Alte Grenzfeste im neuen
Deutschland? Kranenburg in der Zeit
des Nationalsozialismus. De avond
begint om 19.00 uur met een uitgebreide toelichting over achtergronden en de
totstandkoming van het boek.
Aansluitend is er gelegenheid voor vragen, opmerkingen en discussie. De
voordracht is in het Duits. Het boek kan
ter plaatse worden gekocht (18 euro).

BEEK. Toneel Mooi Uitzicht (TMU), de theatergroep met
doofblinde acteurs van het Centrum voor doofblinden
van Kalorama komt dit najaar met een nieuwe voorstelling. Als de maatregelen rondom corona het toelaten, spelen zij op donderdag 30 september, zaterdag 2 oktober en
zondag 3 oktober de spetterende muzikale theatervoorstelling Toneelfestival. Bij goed weer vindt de voorstelling
voor het grootste deel in de buitenlucht plaats op het terrein van Kalorama aan de Nieuwe Holleweg 12 in Beek.
Bij slecht weer is de voorstelling binnen op hetzelfde
adres. TONEELFESTIVAL belooft een feestje te worden.
Met live muziek, theater en een kleine markt met verschillende kraampjes wordt het iets heel moois!
Eigen productie
De voorstelling is een geheel eigen productie. De rollen, scènes en teksten uit de voorstelling TONEELFESTIVAL zijn
compleet zelf bedacht. Casper Schimmel, regisseur van
TMU: “We bedenken altijd eerst een thema. Vorig jaar
bestonden we 10 jaar en om dat tóch nog een beetje te vieren, hebben we het feestelijke thema FESTIVAL bedacht.
Zodra we een thema hebben, leg ik het aan de spelers voor.
Zij komen dan zelf met verrassende ideeën. En dat verschilt
per speler. De een komt met een concreet idee voor een rol,
de ander gaat improviseren en er zijn ook spelers die ik meer
begeleid en ondersteun. Dan kijken we samen naar wat
iemand leuk vindt en dat maken we passend voor de voorstelling. We gaan niet uit van beperkingen maar we gaan uit
van ieders talent! Het is heel magisch om zo met elkaar te
fantaseren, elkaar te inspireren en iets moois te creëren.”
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geproefd!
Het Romeins foodfestival vindt plaats
op 21 en 22 augustus van 11:00-17:00
in de Romeinse straat van het
Museumpark. Er is geen toeslag aan dit
evenement verbonden.

PERSINGEN. Hans Bisschop en Gradi
Schoenmakers zetten met het hoofdthema ‘’de wereld onbegrensd?‘’ een bijzondere expositie neer.
In een rondgang door het kerkje ben je
bijna letterlijk de gehele wereld over
geweest tot diep in de oerwouden van
Madagaskar, Costa Rica of Galapagos
eilanden. Naast landschap-, natuur en
reisfotografie zijn er veel, zeer veel
portretten te zien van Hans. Het keramiek van Gradi ‘’uit de wereldzeeën’’
maakt het compleet. Een unieke en bijzonder goed op elkaar afgestemde
combinatie.
Hans brengt met als sub thema ‘’All
over the World’’ de vier onderdelen in
beeld waar zijn fotografisch hart naar
uit gaat: Natuur en Landschap en Reisen Portretfotografie. Het betreft een
serie foto’s uit diverse werelddelen, die
voor het grootste deel uit ZuidAmerika, Afrika, Azië en Europa
komen. En dichterbij huis is er ook
werk uit Hans zijn achtertuin te zien, de
Ooijpolder.
De serie portretten vertelt een verhaal
van het leven in vier verschillende
werelddelen, waarin de verschillen in
kleding, tradities, morele waarden,
godsdienst en levenswijzen zichtbaar
worden. De portretopnames komen uit
vier verschillende werelddelen: Afrika
(Senegal, Gambia, Zambia Egypte,
Marokko, Malawi), Azië (Myanmar,
Maleisië, China, Indonesië), Middenen Zuid-Amerika (Cuba, Bolivia,
Suriname), en Europa (Nederland,
Engeland ed.). De cultuurverschillen
worden hiermee goed zichtbaar
gemaakt per werelddeel en maakt deze
serie juist interessant.
Gradi Schoenmakers exposeert keramiek met als sub thema ‘’de mens en
zeeklimaat’’
Nog altijd een strijd, wetend dat dit
natuurelement altijd gaat winnen op het
eind. Het versterven van flora en fauna
in meerder zeegebieden, kan het einde
betekenen van leven op deze planeet.
Alleen wij, mensen, kunnen het tij
keren.
De getoonde objecten zijn gemaakt van
klei, met de hand opgebouwd en geglazuurd. Ze tonen het zeeklimaat in zijn
natuurlijke kleurrijke schoonheid, bij
leven. Bijvoorbeeld: anemonen en zee-

egels…. Opwarmen van het zeewater
laat toe dat alles tenietgaat…
De expositie is te bezichtigen alleen in
het weekend van 14 en 15 augustus in
het Kerkje van Persingen (11.00 –
17.00 uur). Persingensestraat 7, 6576
JA Persingen.
Hans
Bisschop
en
Gradi
Schoenmakers dragen deze expositie
op aan Mieke van Eupen.
Mieke was kunstenaar en woonde het
grootste deel van haar leven aan de
Ooijse Bandijk in de Groenlanden
(Ooijpolder). Ze heeft haar veelzijdige
werk regelmatig geëxposeerd in het
Kerkje van Persingen, ook samen met
Hans en Gradi, en was een gerespecteerd lid van de vriendenkring van het
Kerkje van Persingen.
Mieke heeft een vol, creatief en actief
leven geleid. Op 25 juni 2019 is zij
helaas overleden.
Er zullen nog enkele werken van Mieke
aanwezig zijn in het kerkje tijdens de
expositie van Gradi en Hans.

“Vogelvlucht uit het paradijs”
Al eerder vlogen er twee zwanen
samen.
Niet bewust over het nu en later.
Steeds verder van ons vandaan.
Nog altijd zijn er witte vleugels,
die glijden mee met de wind op papier.
Niet vergetend, kunstzinnige streken.
Blijvend aanwezig over het kalme
water hier.

De Rozet
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Afscheid Leny Rikken Verriet
van de Zonnebloem
OOIJ. Leny Rikken
Verriet heeft op 29 juli
afscheid genomen van
de
Zonnebloem
Ooijpolder.
Leny is een van de
oprichters van de
Zonnebloem op 3 juli
2006 en is 13 jaar voorzitter geweest. Daarna
bleef ze nog twee jaar
als vrijwilligster/ gastenbezoekster actief.
Maar na 15 jaar vindt
Leny het tijd om af te
bouwen en gaat ze de
Zonnebloem verlaten.
Wij respecteren haar
besluit en hebben met
bloemen en een passend cadeau afscheid
genomen.
Het
afscheidscadeau staat
voor “Samen de handen
ineen” en dat is ook waar Leny voor
stond.
Leny heeft al op 3 januari 2007 de erepenning van de gemeente Ubbergen
ontvangen en op 29 april 2010 is ze

Het volgende staat op het programma
Onze penningmeester, Antoinette, wil
een cursus digitale vaardigheden voor u
gaan geven enwel op dinsdag 15 september.
Opgeven voor de cursus kan tot 1 september en doet u bij Antoinette
0623422444
Het koersbal in `t Höfke start weer op
woensdag 25 augustus om 14.30 uur.

Herman en Marti ontvangen u graag.
Succes.
De KBO Beek zoekt voor haar sportgroep(en) Sportdocenten. Lijkt het u
een fijne opgave om met senioren te
werken en heeft u nog tijd beschikbaar,
onze leden wachten op u. info 024
3226377.
Woensdag 25 augustus in het Kulturhus
van Beek, aanvang 14.30 OV middag.
Van de KBO Beek en de
Inloop&Ontmoeting.
Donderdag 2 september om 14.30 uur
in hotel `t Spijker een KBO Beek middag met Forte Welzijn.
Lid worden van de KBO Beek voor 20
euro per kalender jaar doet u nu. U
geniet dan meteen van alles wat wij u
nog gaan aanbieden dit jaar.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, info 024 3226377

KBO Beek’s Grote Fietstocht
onderscheiden als lid in de orde van
Oranje Nassau, rest ons alleen nog te
zeggen, namens alle vrijwilligers van
Zonnebloem Ooijpolder: Leny, dankjewel.

Vrijwilligers van de Toek Toek
Berg en Dal in het zonnetje gezet
Op donderdagmiddag 29 juli kregen de
vrijwilligers van de Toek Toek Berg en
Dal een high tea aangeboden bij
Fletcher Hotel Erica. Hiermee ging
weer een wens in vervulling van de
Wensboomactie van Rotaryclub Rijk
van Nijmegen.
Rotaryclub Rijk van Nijmegen had
eind 2019 in de Sint Stevenskerk in
Nijmegen een tassenmarkt én veiling
van bijzondere tassen georganiseerd.
Met de opbrengst daarvan konden verschillende hartewensen in vervulling
gaan. De Wensboomactie kwam op
Valentijnsdag 2020 naar diverse locaties in en rondom Nijmegen. Passanten
konden toen een hartewens voor een
ander mens in de boom hangen. Helaas
gooide Covid in 2020 roet in het eten
en konden de wensen toen niet gereali-

Nieuws van KBO Beek
Beste leden, lezers,
5 augustus was een bijzonder fijne dag
voor onze aanwezige leden. Ze blikten
terug met foto`s van de laatste jaren van
onze activiteiten en dat waren er
ondanks het coronavirus nog best veel.
Met een kopje koffie met gebak, een
consumptie en later een culinaire hap
werd het een onvergetelijke middag.
Dank aan onze huisfotograaf René die
alles netjes gerangschikt had.

seerd worden.
De Rotaryclub is verheugd om na de
periode van lockdown alsnog de wensen te kunnen vervullen. Maria
Martens en Karin van der Molen hebben de wens ingediend om vrijwilligers
van de Toek Toek in het zonnetje zetten. De groep enthousiaste vrijwilligers
van Toek Toek Berg en Dal staat altijd
klaar om met de Toek Toek ritjes te verzorgen voor minder mobiele mensen in
Berg en Dal. Dit kunnen ritjes zijn naar
het dorpshuis, de kerk, de kapper, fysiotherapie of naar de huisarts. Maar ook
gewoon een tochtje door het dorp
behoort tot de mogelijkheden.
Fletcher hotel Erica, een van de sponsoren van de Toek Toek, vond de wens
zo sympathiek dat het hotel het gezelschap ook drankjes aanbood.

Vrijdag 30 juli om 10.00 uur vertrok
een groep enthousiaste leden vanaf het
tunneltje voor onze grote fietstocht, uitgezet en onderleiding van Gerard de
Bruin, die ook voor het verhaal zorgde,
met een stralende zon richting
Duitsland via Zyfflich naar Bahnhof
Kranenburg, het beginpunt van de fietsroute langs het spoor richting
Groesbeek.
Hier werd gestopt voor onze koffiepauze. Vervolgens gingen we via de
Spoorkuil, het Jachtslot, Molenhoek
naar Mook a/d Maas.
Tijdens de lunch hadden we een prachtig uitzicht op de Maas, die weer tot
rust is gekomen. Daarna fietsten we
naar het land van Cuijk, onderweg
genietend van de akkers vol bloemen
en vergezichten op de Maas.
De terugweg verliep via Malden naar
het zweefvliegveld. Hier deden we een

drankje met het uitzicht op het komen
en gaan van zweefvliegtuigen.
Via Nijmegen en een afdaling bij de
Refter kwamen we om 16.15 uur weer
aan in Beek met 52,4 km. op de teller.
Enthousiast geworden, 27 augustus is
de volgende grote fietstocht, uitgezet
door René Hendriks. Ook dan vanaf
10.00 uur bij het tunneltje.
Op de maandag fietst de KBO Beek
ook, vanaf 13.00 uur vanaf het tunneltje, deze tochten staan onderleiding van
Mieke en Gerrit Groothuijse.
De KBO Beek doet nog veel meer voor
haar leden, wilt u daar nu ook bij gaan
horen, heel graag, voor € 20,= per
kalender jaar bent u al lid van de seniorenvereniging van Beek.
Gérard Tesser, voorzitter KBO Beek,
voor alle info 024 3226377

Foto: Gerard de Bruin

De vrijwilligers van de Toek Toek en leden van de Rotaryclub Rijk van Nijmegen.

Toek Toek bedankt alle donateurs!
Tijdens deze gezellige High Tea kwamen de vrijwillig chauffeurs van de
Toek Toek voor het eerst weer bij
elkaar. Het eindbedrag van de crowdfundingactie via het VoordeBuurt
Fonds werd bekend gemaakt. 44
Donateurs hebben samen het bedrag
van €1.387,- bij elkaar gebracht. We
hadden €500,- nodig om van het
VoordeBuurt Fonds €1.500,- te mogen
ontvangen. Dat is ruimschoots gehaald.

Het is hartverwarmend om te ervaren
dat zoveel mensen ons initiatief steunen. Hierdoor is ons verlies door de
Corona weer aangevuld en kunnen we
met een gevulde kas blijven rijden.
Hartelijk dank daarvoor! Mocht u nog
willen doneren? Dit kan op onze eigen
rekening. Stichting Dorpsraad Berg en
Dal, t.n.v. donatie Toek Toek ,
NL05 RABO 0105 1487 41.
Foto’s: Henk Baron

KBO Beek en de Inloop & Ontmoeting presenteren
O.V. middag woensdag 25 augustus
Woensdagmiddag 25 augustus
om 14.30 uur in het Kulturhus
van Beek is er voor iedere
inwoner van onze gemeente
een middag over het Openbaar
Vervoer en alles waar daar
onder valt. Ook het vervoer
vanuit de WMO komt aan de
orde, eveneens het vangnet
van het OV.
Deze middag is gratis te
bezoeken.
Thérèse, die het Openbaar
Vervoer in haar portefeuille
heeft, geeft u een deskundige
uitleg over de actuele stand
van zaken en over alle mogelijkheden die er voor u als
gebruiker zijn.
Deze middag worden al uw
vragen over het vervoer beantwoord, schrijft u nu alvast uw
vraag op.
Paulien van de Inloop &
Ontmoeting van Kalorama en
Gérard van de KBO Beek hebben de organisatie van deze middag in
handen.
Zij ontvangen u met een kopje koffie of
thee bij binnenkomst in de pauze is er
voor onze gasten nog een versnapering.

Foto: Gerard van der Pluijm
Deze samenwerking tussen de Inloop
& Ontmoeting en de KBO Beek krijgt
een vervolg, in de media leest u er alles
van en over.
Paulien en Gérard voor alle info 024
3226377.

Leuterpraat
TIJD is een lastig begrip, lieve en beste
mensen, hebben jullie dat gevoel ook
wel eens? We zijn bezig in augustus;
volgens Jan van Eck “de oogstmaand
in het 22e jaar van de 21e eeuw na JC".
En daar begint het lastige al van TIJD.
Want tijd begint op 0, nul bij de start.
En dus ben je na één seconde al bezig
aan de eerste minuut, het eerste uur, de
eerste dag … de eerste eeuw. Als je
jarig bent, je wordt bijvoorbeeld 69
jaar, dan begin je subiet aan je zeventigste levensjaar. En als je zegt, dat je
over een kwartier iets wil afspreken,
kan dat 10 minuten zijn maar ook 25.
Tijd is lastig, vind je dat ook niet? Als
Fie zegt: “ik kom zo!”, dan duurt het
gemiddeld een ruim kwartier voor ze
komt. Nou weet ik intussen wel wat
dat betekent. Maar als je het niet weet,
sta je wel mooi een kwartier te wachten totdat er überhaupt iemand komt
die een beetje op Fie lijkt. Want Fie
denkt heel anders over tijd: nog even
dit en nog even dat. Is het gas uit? Zit
de achterdeur op slot? Heb ik wel de
goeie schoenen aan? Toen ik vroeger
op school in dOoij werkte, kwam een
vrouw (ik noem geen namen), consequent een kwartier te laat op de vergadering. Voor Marijke betekende “Acht
uur vergadering, dat ze om 8 uur vertrok “want we beginnen toch altijd te
laat”. Maar een kwartiertje te laat
komen (wat is een kwartiertje op een
mensenleven, denkt Marijke), een
kwartier te laat betekent wel dat de
andere 14 vergaderaars samen 210
minuten moeten wachten totdat madame eens aanschoof. En dan presteerde
ze het ook nog om te vragen; waar
hebben jullie het over gehad? Kun je
dat even herhalen?
Tijd is lastig, dat vind ik zeker, jullie
ook? Als we afspreken om klokslag
14:00 uur te beginnen met koersballen,
zijn er soms mensen, die om 13:59
binnenkomen. Nou zijn we natuurlijk
blij met iedereen die komt. Maar dan
moeten we dus nog loten wie met wie
speelt, wie tegen wie uitkomt, naar het
beginpunt van de mat lopen en met een
beetje geluk start dan de eerste wedstrijd om 14:11. Waarom is dat erg zou
je zeggen? Nou, om 16:00 moeten we
opgeruimd en afgerekend de tent uit
zijn, anders moeten we extra huur
betalen … Tijd: het blijft lastig, mensen, want de tijd is en loopt voor ieder
van ons anders. Als ik een kwartier
moet wachten, lijkt dat soms anderhalf
uur. Maar soms, als ik lekker bezig
ben, komt een kwartier over als 150
seconden. Ben je samen lekker bezig
bijvoorbeeld met een potje yahtzeeën,
dan voelt dat voor de één als uren nutteloos bezig zijn voor de lieve vrede en
voor de ander als minuten plezier in
een saai leven. Hoe zit het met jouw
tijd?
Oogstmaand 1972: Fie en ik verloven
ons op een strandje aan de Westerschelde. We mogen de Opel
Commodore lenen van mijn broer
Toon en rijden via mijn verkennersbroeders (die de surprise-partie
savonds regelen) en DE fotograaf van
Roosendaal naar RillandBath in
Zeeland. Daar weten we ons privéstrandje te vinden, ontdekt tijdens
onze zondagse ritjes op de Kreidler; op
dat strandje schuiven we elkaar de ring
om de rechter-ringvinger. We verloven
elkaar, we beloven elkaar, dat we ooit
gaan trouwen. Onze getuigen zijn een
paar meeuwen, een JanvanGent en de
bemanning van een zeeschip heel
dichtbij. Daarna rijden we naar de Zoo
in Antwerpen, waar we onze verloving
vieren samen met apen en beren.
Savonds omstreeks 20:11 keren we
terug en worden we verwelkomd door
onze familie en vrienden in De Kluis,
het verkennershoofdkwartier (=HK),
waar we verrast worden met een eerste
officiële samenzijn van onze twee
families. Mijn familie is een feestfamilie, vindt het leuk zo’n onverwacht
feestje; zij vinden het ook tijd worden
dat ik het huis verlaat en op eigen
benen ga rondlopen. Met veel drank en
dans vieren we onze verloving. Mijn
aanstaande schone familie vindt dat
het nog geen tijd is om te verloven;
Jan zit nog op school en Fie is nog
maar net begonnen met sparen voor de
uitzet. Maar ze vieren het feest enthousiast mee, vooral dankzij de zus van
Fie die zich al in een hele slaapkamer
voor zichzelf ziet.
Oogstmaand 2021: Jan en Fie oogsten
alle geluk die ze in 49 jaar zaaiden en
kijken gelukzalig terug op de bijna
gouden verlovingstijd. Zaaien en oogsten: 3 kinderen, 2 schoolkinderen, 5
kleinkinderen, 2 achterkleinkinderen… da’s een hele mooie en lange
oogst. De vruchtbare groenten dus
weer van Jan Wandelaar, beste en
vooral lieve mensen.

SENIOREN&WELZIJN

Adrie en Johanna Hoes 60 jaar getrouwd
BEEK. Op 1 augustus waren Adrie en Johanna Hoes-van
Haren uit Beek 60 jaar getrouwd.
Ze trouwden op 1 augustus 1961 in Druten. Op de akte staat
dat de afkondiging plaatsvond in Druten en Ubbergen.
Johanna Cecilia van Haren was 23 jaar oud en Adrianus
Wilhemus Hoes 34. Aanwezig waren de vader van Adrie en
beide ouders van Johanna. De getuige van Johanna was haar
oom (broer van haar vader) en van Adrie zijn jongste broer.
De familie Hoes was een echte onderwijsfamilie: Adrie
werkte bij de Michael Mavo in Beek en ‘s avonds bij Pius,
bij van Dorst. Voordat hij met zijn nieuwe echtgenote in de
Vondelstraat ging wonen, heeft hij op kamers gezeten bij de
Musschenberg.
Adrie heeft heel wat Bekenezen in de klas gehad. En bijvoorbeeld ook Willibrord Frequin. Ook Johanna was onderwijzeres en heeft o.a. op de Biezenkamp ingevallen. Ook
hun dochter Hanneke is het onderwijs ingegaan.
Adrie en Johanna Hoes hebben één dochter en twee kleinkinderen. Na zijn pensioen heeft Adrie tot op hoge leeftijd
nog veel reizen over de hele wereld gemaakt. Azië was
daarbij favoriet.
Ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk werd het bruidspaar door burgemeester Slinkman van de gemeente Berg en
Dal verrast met een bloemstuk en een ingelijste kopie van
van de huwelijksakte. Ook van het provinciebestuur kwam
er een felicitatie. Bijzonder verheugd en verrast waren
Adrie en Johanna met de felicitatie van Koning Willem
Alexander en Koningin Maxima.

dementie geaccepteert wordt en waarbij er geen taboe is op het hebben van
een geheugenstoornis. Waar men leert
verschijnselen van dementie te herkennen en in sommige lastige situaties een
helpende hand te bieden. Waarin mensen met dementie zo lang en zo gewoon
mogelijk boodschappen kunnen doen,
naar hun vereniging kunnen blijven
gaan en de bibliotheek of museum kunnen bezoeken. Waar mensen met
dementie niet aan hun lot worden overgelaten als ze het even niet meer weten.
Naar aanleiding van een onderzoek in
de gemeente Berg en Dal in 2019
(Mirjam Weima, toegepast gerontoloog
en woonachtig in onze gemeente) is er
besloten tot de oprichting van de
Stichting Dementievriendelijk Berg en
Dal. Deze stichting heeft als doel om
de kennis over dementie breder te verspreiden om ervoor te zorgen dat bij
een breder publiek het bewustzijn van
inclusie en dementievriendelijkheid
wordt bevorderd. De stichting wil dit
bereiken door het maken en uitgeven
van publicaties, het organiseren van
cursussen rond omgaan met dementie,
het oprichten en exploiteren van
dementievriendelijke cafés en andere
ontmoetingsruimten voor mensen met
dementie en hun mantelzorgers en het
leggen van verbindingen tussen
bestaande en toekomstige initiatieven.
Een website wordt nog ontwikkeld.
Voor vragen kan men terecht bij
dementievriendelijkbend@gmail.com.

Jing-Jie Chan gooit roer om
BEEK. De coronapandemie zorgde
voor een flinke maatschappelijke verschuiving in werk en vrije tijd. Ook de
in Beek wonende Taiwanese Jing-Jie
Chan raakte werkloos. Maar geïnspireerd door het boeddhisme zette ze een
webshop op met bijzondere T-shirts.
Jing-Jie Chan kwam 25 jaar geleden
voor de liefde naar Nederland. In
Taiwan werkte ze voor theater en dansbedrijven als actrice en danseres. In

Nederland bij internationale bedrijven
die zaken doen met China. Na verloop
van tijd raakte ze overwerkt en werd ze
werkloos. De coronacrisis droeg niet
bij aan een voorspoedige terugkeer op
de arbeidsmarkt. Jing-Jie besloot het
roer om te gooien.
Ze houdt van traditioneel Chinees (haar
moedertaal, wat anders is dan vereenvoudigd Chinees in China) en ze vroeg
zich af of ze daarmee iets kon doen.
In 2019 zag ze op het journaal een
interview met een jonge ondernemer
die zelf T-shirts bedrukt en online verkoopt. Dit interview geïnspireerde haar
en Jing-Jie besloot om de techniek van
het T-shirt bedrukken te leren. Ook
nam ze les in kalligrafie bij de bekende
kalligraaf Chih-fang Hsu in Taiwan.
Terug in Nederland volgde ze workshops zeefdrukken en textieldrukken.
Daarna ging ze op zoek naar een leverancier van biologische T-shirts en
volgde de ontwikkeling van een webshop.
Ze verkoopt T-shirts met op de voorkant Chinese kalligrafie van termen
zoals Lotus, Licht en Zen. Op de achterkant bedrukt ze de Chinese vertaling
van de voornaam van de klant. Zo heeft
elke klant een unieke en duurzaam Tshirt. De eerste T-shirts gingen als
zoete broodjes over de toonbank omdat
de leden van haar Zengroep Oshida in
Nijmegen bestellingen plaatsten.
fofo-shop.com
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€ 17.392,- gedoneerd aan
TrafVic-Kids
Half juli is er door CarProf een cheque
ter waarde van € 17.392,- uitgereikt aan
het
goede
doel
van
Fonds
Slachtofferhulp voor jonge verkeersslachtoffers: TrafVic-Kids. Vanaf 2020
zet CarProf Thijs Leenders Groesbeek
zich samen met alle andere aangesloten
CarProf autobedrijven in Nederland via
de succesvolle APK actie in voor kinderen die slachtoffer of nabestaande
zijn van een verkeersongeval. Ineke
Sybesma, directeur van Fonds
Slachtofferhulp, nam de cheque van de
opbrengst van het eerste half jaar van
2021 namens de stichting in ontvangst:
“Een ongelooflijk mooi bedrag, geweldig!”
Om de de relatie tussen goed onderhoud en veiligheid te benadrukken participeert het autobedrijf aan de APK
actie van de garageformule CarProf.
Thijs Leenders van CarProf Thijs
Leenders Groesbeek “Als de banden of
remmen van een auto versleten zijn, is
de remweg langer. Daardoor kan een
noodstop fataal worden, oftewel veiligheid moet voorop staan! Omdat de consumenten hier de ernst wel eens van
onderschatten, willen wij het belang
van de APK benadrukken.” Ivar
Camps, Retail Manager CarProf, benadrukt de passende samenwerking met

Oprichting Stichting
Dementievriendelijk Berg en Dal
Bijna 300.000 mensen in Nederland
hebben een vorm van dementie en dat
aantal zal de komende jaren door vergrijzing fors toenemen (in 2040 zijn er
waarschijnlijk 500.000 mensen met
dementie). Tegenwoordig wordt het
woord dementie steeds meer vervangen
door de term “mensen met geheugenstoornis”. Deze vorm van geheugenstoornis is blijvend en wordt steeds
erger. Vaak komen daar ook karakteren gedragsveranderingen bij.
Voor de ziekte zelf is al jarenlang veel
aandacht, er wordt veel onderzoek naar
de oorzaak van dementie en de ontwikkeling van medicijnen gedaan.
Er wordt echter ook steeds meer
gewerkt aan de bewustwording van de
burgers voor deze stoornis en het
omgaan met de mensen die dementie
hebben en/of ontwikkelen.
Ruim 5 jaar geleden is er op initiatief
van het ministerie van VWS en
Alzheimer Nederland een website ontwikkeld: Samendementievriendelijk.nl.
De doelstelling van het initiatief is
Nederlanders bewust te maken van de
impact van dementie op de samenleving. Dit initiatief heeft weer geleid tot
het ontstaan van dementievriendelijke
gemeenten, waarvan er inmiddels al
velen zijn.
Een dementievriendelijke gemeente stimuleert en faciliteert burgers, bedrijven
en organisaties om zich actief in te zetten voor een dementievriendelijke
samenleving. Een gemeenschap waar
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CarProf: “Omdat wij ons ook inzetten
voor veiligheid in het verkeer, hebben
wij middels de cooperatie met Fonds
Slachtofferhulp een passende partner
gevonden”.
Bijdragen aan samenleving van belang
Met de actie geven de autobedrijven
bovendien invulling aan hun maatschappelijke engagement. Er gaat van
elke uitgevoerde APK € 0,50 naar
TrafVic-Kids. Fonds Slachtofferhulp
biedt met dit project specialistische
hulp aan kinderen na een ernstig verkeersongeval. Zij zijn zelf slachtoffer,
of hebben bijvoorbeeld een ouder of
broer verloren. Ineke Sybesma: “Door
het onwikkelen van dit landelijke hulpprogramma met wetenschappers en
therapeuten wordt de kans op psychische klachten op de lange termijn verkleind en kunnen wij in de toekomst
jaarlijks honderden jonge slachtoffers
(online) therapie bieden.” De actie
loopt door tot in 2022, met periodieke
tussenstanden op www.carprof.nl.

Meerculturen
wandeling

Petanque bij ‘t Höfke
Donderdagmiddag 29 juli speelden de bewoners van ’t Höfke in Beek een aantal
potjes petanque.
Foto: Henk Baron

Wandelen op Woensdag én Wandelen
op Maandag in Groesbeek is anders.
Anders omdat het een meerculturenwandeling is.
Jong en oud is welkom!
Nu in de vakantietijd ook leuk voor
kinderen. Wandel gerust mee en ontdek!

Schutterij brengt bewoners van
Gasthuis Millingen gebakjes
MILLINGEN. Normaal gesproken
brengt het OEV1-bestuur met al haar
leden op kermismaandag (26 juli) een
bezoek aan het Gasthuis Millingen
(voorheen Gasthuis St. Jan de Deo) om
het nieuwe koningspaar voor te stellen.
Helaas moest de schutterij het dit jaar
kleiner aanpakken. Door corona zijn
alle kermisactiviteiten geannuleerd,

maar om de bewoners van het Gasthuis
toch een beetje het kermisgevoel te
geven is er gezorgd voor taartjes met
het logo van OEV1 de Natte.
Diny Blom heette het koningspaar
Carlo en Monique Sanders en het voltallige bestuur een hartelijk welkom,
ook namens de bewoners van het gasthuis.

Op woensdag wordt er twee uur
gewandeld, van 10.00 tot 12.00 uur,
met flink de pas erin.
Op maandag is er een wandeling van
één uur van 10.00 tot 11.00 uur in een
rustiger tempo.
Als het de deelnemers past wordt er na
afloop voor eigen kosten koffiegedronken en gezellig nagepraat.
Er wordt gelachen, taal en uitspraak
worden gecorrigeerd als dat zo uitkomt
en er wordt verteld over wat we zien.
“Dit zijn hortensia’s. En kijk, dit is
Annabelle, Annabelle is een zusje van
hortensia.” En soms wordt er gezwegen, gewoon lekker gelopen.
Een deelnemer met Nederlandse roots
zegt: “Mooi dit initiatief. Ik loop graag
mee en ik vind het leuk om kennis te
maken met Nieuwe Nederlanders. Wat
vond ik het lastig om in mijn nieuwe
woonomgeving te integreren. Ik kwam
van Nijmegen naar Groesbeek, de
Stekkenberg, ik zou niet meer terug
willen, maar wat moest ik wennen. Ik
begrijp goed dat het voor mensen uit
verre landen nog lastiger is.”
XX is geboren in Syrië. Jonge man,
studeert aan het ROC. Nog twee jaar,
dan is hij klaar. Hij vertelt dat hij er blij
mee is dat hij attent gemaakt is op de
wandelingen en dat hij daardoor nu al
veel meer mensen kent dan in alle jaren
hiervoor. “En ook bloemen!” Vrolijk:
“Ik weet, door wandelen, Annebelle,
familie van Hortensia. Is zusje.”
www.agile-welzijn.nl
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Informatieborden voor motorrijders
in Beek, Ooij en Groesbeek
Sinds vorige week staan er informatieborden voor motorrijders
bij de Van Randwijckweg in
Beek, Groenlanden in Ooij en
Grafwegen in Groesbeek. Met de
slogan: Welkom maar… mag het
iets zachter hoopt de gemeente
motorrijders bewust te maken
van hun motorgeluid.
Wethouder Sylvia Fleuren: “We willen overlast het liefst voorkomen.
Gelukkig groeit het besef bij motorrijders dat het nodig is om minder
geluid te produceren. Met deze bor-

den bieden wij hen een geheugensteuntje en zeggen we eigenlijk:
houd een beetje rekening met
elkaar, dan wordt het voor iedereen
leuker.”
Overlast van motorvoertuigen
In de gemeente Berg en Dal ervaren inwoners overlast van motorvoertuigen. De problemen concentreren zich vooral op de dijken in de
polder, de Van Randwijckweg in
Beek en de Grafwegen in
Groesbeek.

■ Eerste resultaten inspraak centrum Groesbeek
Zo’n 600 mensen hebben laten
weten welke ideeën zij hebben
voor het centrum van Groesbeek.
Bedankt! De eerste resultaten
van de gesprekken en enquêtes
zijn bekend. Deze staan op
www.samenbergendal.nl.
Zodra we alle resultaten op een rij
hebben laten we dat ook via
www.samenbergendal.nl weten.
Daarnaast kunt u lezen welke verdere stappen we gaan zetten om tot
een centrum te komen van en voor
ons allemaal.

■ Romeinse grens van Berg en Dal op UNESCO
Werelderfgoedlijst

■ Zonnepanelen op daken van
bedrijven en verenigingen
De gemeente Berg en Dal wil
meer zonnepanelen op grootschalige (bedrijfs)daken. Daarom
heeft de gemeente aan de bedrijven Groendus en Sungevity
gevraagd om acties te ondernemen om ondernemers, scholen
en verenigingen te stimuleren
om meer zonnepanelen op daken
te plaatsen.

financiën bekeken worden. Ook
krijgen de ondernemers hulp bij bijvoorbeeld een subsidieaanvraag.

Binnenkort sturen Groendus en
Sungevity ondernemers een brief
met een aanbod. Ondernemers met
de grootste daken worden gebeld
om mee te doen. Hierna organiseren Groendus en Sungevity een
verdiepende sessie met de geïnteresseerden, een zogenaamde
lunch & learn.

Een klimaatneutraal Berg en Dal
De gemeente Berg en Dal wil klimaatneutraal zijn in 2050, en bij
voorkeur in 2040.
Ook willen we in 2023 16% duurzame energieopwekking binnen onze
eigen gemeente. Daarnaast hebben
we
het
Gelders
Energieakkoord ongetekend. Hierin
is een CO2-reductie van 55% in
2030 ten opzichte van 1990 afgesproken.

Vervolgens start met iedere ondernemer een afzonderlijk traject
waarin de persoonlijke situatie en

Wethouder Sylvia Fleuren en
Nelson Verheul zijn blij met dit initiatief: “Op ieder dak een zonnevlak. Dat is ons streven”.
Alle informatie is terug te vinden op
www.zonopbergendal.nl.

De Neder-Germaanse Limes
staat sinds 27 juli op de UNESCO
Werelderfgoedlijst. Twee belangrijke onderdelen van deze NederGermaanse Limes zijn: het
Romeinse aquaduct en de voormalige potten- en pannenfabriek
op De Holdeurn in Berg en Dal.
Deze staan nu in hetzelfde rijtje
als bijvoorbeeld de Egyptische
piramides, de Amsterdamse
grachtengordel en de Chinese
muur.
Wethouder
cultureel
erfgoed
Annelies Visser: “De opname van
de Neder-Germaanse Limes op de
UNESCO Werelderfgoedlijst is een
belangrijke internationale erkenning van het unieke Romeinse erfgoed in gemeente Berg en Dal. Ik
ben er trots op dat het is gelukt om
samen met onze Nederlandse en
Duitse partners deze mijlpaal te
bereiken. Het Romeins aquaduct
van Berg en Dal en het Romeinse
industriële complex op De Holdeurn
zijn twee unieke archeologische
monumenten in onze gemeente.
Deze plekken zijn belangrijk voor
de identiteit van onze hele regio.
De inschrijving biedt daarnaast
kansen voor onze inwoners en voor
bezoekers aan de gemeente.”
Limes: de oude grenzen van het
Romeinse Rijk
De Romeinse Limes is de oude
grens van het Romeinse Rijk. Op
haar hoogtepunt, ongeveer 2000
jaar geleden, strekte de grens zich
uit van Schotland tot in het MiddenOosten en Noord-Afrika. Delen
hiervan
staan
al
op
de
Werelderfgoedlijst.
De Neder-Germaanse Limes is het
deel tussen Katwijk aan Zee en
Remagen (Duitsland). In Nederland
volgt de grens de loop van de Rijn
bij Katwijk aan Zee via Utrecht naar
Arnhem, om bij Millingen a/d Rijn

de Duitse grens over te steken.
Daarna volgt de Limes de Rijn verder langs Bonn en Keulen. De
Limes liep dus dwars door de
gemeente Berg en Dal.
De Limes in Berg en Dal
In Berg en Dal zijn twee terreinen
aangewezen op de Werelderfgoedlijst.
▪ Het Romeinse aquaduct van Berg
en Dal leverde via een 5 kilometer
lang stelsel water aan de garnizoenssoldaten en de omliggende
garnizoensnederzetting op de
Nijmeegse Hunnerberg.
▪ Het landgoed van De Holdeurn
bevat de resten van een industrieterrein.
Hier
produceerden
Romeinen bakstenen, tegels en
aardewerk. Dit aardewerk noemen we ook wel Holdeurns of
Nijmeegs-Holdeurns aardewerk.
Kenmerkend voor dit aardewerk is
de oranje of enigszins gelige
kleur. Ook heeft het vaak een
stempel met de opdruk van Legio
X Gemina. Dit Romeinse legioen
was tussen 71-103 na Chr. gevestigd op de Hunnerberg.

Feest in Berg en Dal
Met de aanwijzing van het Romeins
aquaduct van Berg en Dal en de
potten- en pannenfabriek op De
Holdeurn start een regionaal
Limesjaar voor Berg en Dal. Zo bieden de stadsgidsen van het Gilde
Nijmegen op 28 augustus, 4 september en 11 september 2021 de
Romeinse waterleidingroute gratis
aan. Aanmelden kan via
www.gildenijmegen.nl. Vol is vol.
Daarnaast staat Museumpark
Oriëntalis de hele zomer in het
teken van de Romeinen. Voor meer
informatie, zie:
www.museumparkorientalis.nl. Ook
kunnen inwoners zelf op pad door
het volgen van de aquaductroute
(www.aquaductgroesbeek.nl) of
een van de andere wandelroutes
langs de genomineerde terreinen.
Grote delen van het aquaduct en
landgoed De Holdeurn zijn vrij toegankelijk voor bezoek.
Een actueel overzicht van alle activiteiten komt op de website van
https://www.romeinen.nl/ontdekromeins-nederland/agenda
en
www.visitnijmegen.com.

Foto: Jeroen Savelkouls
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Mededelingen

■ ‘Geen fan van tuinieren, wél van een groene tuin’

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.

Sonja Nihot en Ad Vlaar uit
Breedeweg hebben een heerlijk
groene tuin. Dan denk je: die zullen geen gebruik maken van het
gratis tuinadvies van Operatie
Steenbreek voor inwoners van
Breedeweg. Dus wel. Want dat de
kiezels in de voortuin van zo’n 45
vierkante meter eruit moesten,
dat was zeker. Maar wat ze vervolgens met het stuk grond pal in
de zon moesten, daar konden ze
wel wat advies bij gebruiken.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Colonel Ekmanstraat 4, realiseren erker (verleend)
▪ Elzenweg 22, bouw woning (verlengen beslistermijn)
▪ Kerkberg 20b, kappen en herplanten drie bomen (verleend)
▪ Nieuwe Holleweg 12, herstructureren d.m.v. nieuwbouw drie
gebouwen (verleend)
▪ Nieuwe Holleweg 65, plaatsen schuur en carport (verleend)
▪ Nabij van Randwijckweg 10 en 16, kap zeven bomen (aanvraag)
▪ Randwijckweg 33, renoveren en uitbreiden woning (verleend)
▪ Randwijckweg 205C, plaatsen opbouw van twee verdiepingen
(weigering)
▪ Rijksstraatweg 84, vervangen glas in ramen (verleend)
▪ Van der Veurweg 41, uitbreiden woning (verlengen beslistermijn)
Berg en Dal
▪ Bisschop Hamerlaan 11, plaatsen schuur en fietsenberging
(verleend)
▪ Kastanjelaan 13, plaatsen twee dakkapellen (aanvraag)
▪ Wyler 2, wijzigen voorgevel (aanvraag)
▪ Zevenheuvelenweg 53, bouw loods (aanvraag)
Groesbeek
▪ Dasstraat 2, realiseren aanbouw (niet vergunningplichtig)
▪ Nabij Grafwegen 55a, aanleggen en uitrijden bokashihopen
(aanvraag)
▪ Heiland 5a, herbouw schuur (verlengen beslistermijn)
▪ Heiland 7, renoveren woning (aanvraag)
▪ Hoge Horst 47a, bouw woning met kapsalon en aanleggen uitrit
(verleend)
▪ Ketelstraat 3, aanleggen inrit (verleend)
▪ Mooksebaan 4, plaatsen reclame (verleend)
▪ Mooksebaan 12, organiseren van een evenement op 21 en 22
augustus 2021 (verlengen beslistermijn)
▪ Mozartstraat 17, verbouwen woning (verleend)
▪ Nabij St. Jansberg 1a, bouw woning en aanleggen uitrit (verleend)
Heilig Landstichting
▪ Sionsweg 5, plaatsen poort (verleend)
Kekerdom
▪ Botsestraat 36, sloop varkensstallen (verleend)
▪ Weverstraat 45, aanleggen uitrit (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Molenveld 6a, bouw opslag- en zoutloods (aanvraag)
▪ Molenveld 29, wijzigen gebruik bedrijfsruimte (verleend)
▪ Vossengraaf 7, plaatsen twee stacaravans (verleend)
Ooij
▪ Hezelstraat 12, funderingsherstel woning (verleend)
▪ Nabij Kerkdijk 24a, moderniseren telecominstallatie (verlengen
beslistermijn)
▪ Pr. Bernhardstraat 24, uitbreiden woning (verleend)
▪ Pr. Mauritsstraat 2-28, renoveren en isoleren dak van de woningen
(verlengen beslistermijn)
▪ Spruitenkamp nabij 2, bouw kapel (verlengen beslistermijn)
Persingen
▪ Persingensestraat 13, uitvoeren van hoveniersactiviteiten als nevenactiviteit (verleend)
Ubbergen
▪ Jan Dommer van Poldersveldtweg 1, kap vier bomen (verleend)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Verkeer
▪ Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Goudwindestraat Ooij
▪ Verkeersbesluit elektrisch laadpunt Beethovenstraat, Groesbeek
▪ Verkeersbesluit elektrisch laadpunt parkeerterrein Klaverberg,
Groesbeek

Toen Sonja en Ad zes jaar geleden
in Breedeweg kwamen wonen, was
zowel de voor- als achtertuin bij
hun huis een puinhoop. “Ik zei
meteen: dat grind moet uit de voortuin”, vertelt Sonja. “Ik heb een
hekel aan steentjes.” Toch pakten
ze eerst het huis zelf en de achtertuin aan en bleef het grind al die tijd
liggen. Tot afgelopen voorjaar, toen
ging de voortuin eindelijk op de
schop. “Het grind was net weg,
toen we in een lokaal krantje lazen
over
Operatie
Steenbreek
Breedeweg.”

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

hovenier Jan Langeveld langs.
Samen met het stel nam hij hun
wensenlijstje door en gaf aanwijzingen wat wel en wat niet in de zonnige hoektuin zou werken. Ook gaf
hij advies over de arme grond in de
voortuin. “Ik heb eerst alles gespit
en daarna heb ik er twee kuub
zwarte aarde doorheen gemengd”,
vertelt Sonja.

Geen idee
Voor de afvoer van de steentjes
kwam de campagne te laat, maar
het tuinadvies leek ze wel handig.
“We waren er al wel uit dat we
bodembedekkers wilden”, vertelt
Ad. “Verder hadden we geen idee”,
vult Sonja aan. “Wat kan tegen de
zon? Wat is handig? Wat groeit
goed? Hoeveel planten moet je per
vierkante meter aanschaffen? Wat
bloeit wanneer? Allemaal vragen
waar we wel wat hulp bij konden
gebruiken. Het is toch jammer als je
iets plant en vervolgens blijkt dat
het allemaal niet werkt.”

Onderhoud
Sonja en Ad hebben achter hun
huis een prachtige groene tuin liggen. Het afgraven, grond storten en
tuin aanleggen, lieten ze doen. “Ik
hou helemaal niet van tuinieren”,
bekent Sonja lachend, “maar wél
van een groene tuin!” Volgens Ad,
die verantwoordelijk is voor het
onderhoud, valt het allemaal wel
mee en heeft de tuin alleen in het
voorjaar wat extra aandacht nodig.
“Daarna heb je er eigenlijk geen
omkijken meer naar.” Toch blijkt ook
Ad geen enorme fan van tuinieren.
“Het moet”, zegt hij.

Tuinadvies
Voor het tuinadvies kwam lokale

Klimaat
Waarom kiest een stel dat niet van

tuinieren houdt eigenlijk voor een
groene tuin? Ad: “We vinden het
niet alleen mooi, maar ook belangrijk voor de biodiversiteit, voor de
bijen, vlinders en andere insecten.”
Sonja vult aan: “En vanwege het
klimaat, als het flink regent kan het
water in de bodem trekken.” Of
belandt in een van de drie regentonnen van het stel. “Een bewuste
keuze”, aldus Ad. “Zo vangen we
het regenwater op en loopt het niet
het riool in.”
Operatie Steenbreek Breedeweg
Het tuinadvies is onderdeel van
Operatie Steenbreek Breedeweg.
Met Steenbreek willen we zorgen
voor een groener Breedeweg met
minder stenen.
Woont u in Breedeweg en wilt u ook
een steentje bijdragen? Door bijvoorbeeld tegels uit uw tuin te
halen en deze te vervangen door
planten? We helpen u graag met
gratis tuinadvies en een tegelophaaldienst.
Meer
informatie:
www.steenbreekbreedeweg.nl

■ BOA’s van zes gemeenten gaan samenwerken
De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de
gemeenten
Berg
en
Dal,
Beuningen, Druten, Heumen,
West Maas en Waal en Wijchen
gaan samenwerken. Dit betekent
dat de BOA’s voortaan in alle zes
gemeenten hun werk mogen uitvoeren.
De BOA’s kunnen ingeschakeld
worden bij incidentele- en uitzon-

■ Ga op pad als
Wijkheld
Nog geen plannen dit weekend?
Word Wijkheld en ga op pad. Zo
kunt u bijvoorbeeld samen met
uw kinderen de Wijkhelden
Zwerfafvalbingo doen.
Vindt u een van de zwerfafvalsoorten op de kaart? Stop deze in uw
zwerfafvalzak en streep deze af op
de bingokaart. Krijgt uw kind de bingokaart vol?

---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.

Sonja Nihot en Ad Vlaar in hun groene achtertuin

Of doe de Wijkhelden speurtocht.
Beide zijn te downloaden op
www.wijk-helden.nl/nieuws.

derlijke omstandigheden in een
andere gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een groot evenement of
een demonstratie. Of als een BOA
veel ervaring of kennis heeft op een
bepaald gebied. Ze kunnen elkaar
ook helpen bij de begeleiding van
jeugdgroepen.
Het uitwisselen van BOA’s wordt
per situatie beoordeeld. De BOA’s
blijven gewoon werken voor de

gemeente waar ze nu ook voor
werken.
Samenwerkingsovereenkomst
De zes samenwerkende gemeenten vallen onder de gezagsdriehoek
Tweestromenland. De burgemeesters van de 6 gemeenten, waaronder burgemeester Mark Slinkman,
ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst.

De Rozet
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Mindfulness in tijden van crisis:
Met Edel Maex
Kan mindfulness helpen als het leven
een uitdaging wordt? Daarover spreekt
de bekende Vlaamse psychiater en
mindfulnesstrainer Edel Maex bij de
opening van het najaarsseizoen van het
Han Fortmann Centrum, zaterdag 4
september 2021.
Het leven is vaak minder solide dan we
wensen. De coronacrisis heeft ons nog
eens met de neus op dat feit gedrukt.
Kan mindfulness behulpzaam zijn bij
de omgang met het kwetsbare bestaan?
Wat heb je aan mindfulness als het
leven - persoonlijk of collectief - moeilijk wordt? Op deze vragen zal de
bekende Vlaamse psychiater en mindfulnesstrainer Edel Maex ingaan.
Edel Maex is een van de grondleggers
van Mindfulness Based Stress
Reduction (MBSR) in de Lage Landen.
Hij schreef verschillende boeken over
mindfulness, boeddhisme en zen. Edel
Maex werkt als psychiater in het
Ziekenhuis Netwerk Antwerpen. Daar
richtte hij de stresskliniek op waar
gewerkt wordt met mindfulness. Hij
geeft al jaren trainingen in mindfulness
en zen, aan steeds groter wordende
groepen mensen.
Workshops
In de ochtend verzorgen twee docenten
van het Han Fortmann Centrum miniworkshops:
Workshop 1: ‘Spelen met het voorstellingsvermogen’
“Hoe kunnen we onszelf ‘voeden’ in
tijden van crisis? Zelfs bij ongemak,
kunnen we oefeningen doen die ons
helpen om in balans te blijven. Ons
voorstellingsvermogen is daarbij een
hulpmiddel. In deze workshop gaan we
dat samen verkennen en uitwisselen. Je
bent van harte welkom!” Wendy
Kersemaekers, docent Mindfulness en
Compassie.
Workshop 2: ‘De kunst van het luisteren’
“Wanneer wordt luisteren tot werkelijk
hóren? Wat valt er eigenlijk echt te
horen? In jezelf? In contact met een
ander? En is dat nog mogelijk te midden van de storm aan ‘lawaai’ in jezelf

en om je heen? In deze korte workshop
gaan we verkennen hoe dat kan via
eenvoudige oefeningen uit de yoga en
communicatie.” Peter Kooij, docent
Mindfulness Yoga en Persoonlijke
Communicatie.
Programma
10.00 uur: opening
10.10 - 11.10 uur: mini-workshop 1
Wendy Kersemaekers, Mindfulness
11.30 - 12.30 uur: mini-workshop 2
Peter Kooij, Mindfulness Yoga
12.30 - 13.30 uur: pauze en lunch
13.30 - 15.30 uur: lezing door Edel
Maex: ‘Mindfulness in tijden van crisis’, inclusief korte pauze en vragenronde.
Nadere informatie en aanmelding
Entree: € 37,50 (twee workshops, lunch
en lezing). Het is ook mogelijk om
alleen de lezing bij te wonen. De kosten
bedragen dan € 15,-. Aanmelden kan
via de website: www.fortmanncentrum.nl.
Locatie:
Boeddhistisch
Centrum Jewel Heart: Hatertseveldweg
284, 6532 XX Nijmegen. Parkeren
gratis, parkeerterrein achter het
gebouw.
Over het Han Fortmann Centrum
Het Han Fortmann Centrum, opgericht
in 1979, beoogt het bevorderen van persoonlijke groei, bewustzijn en levensplezier in het persoonlijk en maatschappelijk leven. Daarbij baseert het
centrum zich op wijsheidstradities uit
de gehele wereld.
Het centrum is genoemd naar de
Nijmeegse priester en hoogleraar
Cultuur en Godsdienstpsychologie,
Henricus Martinus Maria Fortmann
(1912-1970), die met publicaties als
‘Oosterse renaissance’ en ‘Heel de
mens’ aandacht vroeg voor de samenhang tussen Oost en West, lichaam en
geest, theorie en praktijk.
(De dag is onder voorbehoud van coronamaatregelen. Mocht de bijeenkomst
niet door kunnen gaan op locatie dan
wordt de lezing van Edel Maex mogelijk via een livestream aangeboden.)

Waar in Beek sliep Barend
Cornelis Koekkoek in 1828?
BEEK/KLEEF. Het Museum Haus
Koekkoek in Kleef was ooit het woonhuis van de bekende landschapsschilder Barend Cornelis Koekkoek
(Middelburg 1803 – 1862 Kleef). In
1838 vestigde Koekkoek zich in de
Duitse stad, waar hij tot zijn dood bleef
wonen. In 1828 verbleef de toen 25jarige kunstenaar langere tijd in Beek.
Hier maakte hij schetsen van het dorp
en zijn omgeving, welke dienden als
basis voor latere schilderijen. Het
afwisselende, ook wel ‘on-Nederlands’
genoemde, landschap ten oosten van
Nijmegen was destijds bij romantische
schilders zeer in trek. Helaas is niet
bekend waar de jonge Koekkoek destijds in Beek verbleef. Mogelijk was dit
in een hotel, een villa of een pension.
Mocht u informatie hebben over
Koekkoek’s verblijf in Beek, wilt u dan
s.v.p. contact opnemen met Heinz

Dirk Willemsen in zijn element, de klokkentoren van de
Petrus en Pauluskerk in Kranenburg.

IVN Rijk van Nijmegen, Operatie
Steenbreek Nijmegen en FLORON
roepen de inwoners van Nijmegen en
omgeving op om gifvrije tuinplanten,
bloembollen, bloemen en zaad te
kopen. Bij tuincentra kan men nadrukkelijk vragen om gifvrij geteelde producten. Gifvrije groen is veel beter
voor de bodem en de beestjes en is ook
veel beter voor de mens. Met gifvrij
GROEN kan iedereen bijdragen aan het
herstel van de biodiversiteit in eigen
tuin en buurt.
Crisis
Nog nooit in de geschiedenis zijn er zo
snel zoveel plant- en diersoorten uitgestorven. Dat heet ook wel de biodiversiteitscrisis. Zonder planten en dieren
kan ook de mens niet overleven. Veel
burgers maken zich zorgen om die crisis. Een van de oorzaken van de crisis
is het enorme gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen in de landbouw.
Het is niet voor niets dat de Europese
Unie het gebruik ervan voor 2030 met

der eeuwen tal van Nederlandse invloeden heeft gekend.
De wenteltrap richting klokkentoren, want daar ging het bij
deze rondleiding vooral om, is best een uitdaging en vraagt
enige conditie. Maar als het ook maar even kan: doen! Niet
alleen wordt je beloond met een fantastisch uitzicht. Je komt
van oor tot oor & oog in oog te staan met de drie klokken die
Kranenburg bij de tijd houden. Het uurwerk is gesynchroniseerd met de atoomklok in Braunschweig. De oudste (en
grootste) klok is de originele uit de 15e eeuw, gegoten door
de Nederlandse klokkenbouwer Geert van Wou. De andere
twee dateren uit 1644 4n 1959. De woordspeling ligt voor de
hand maar is wel juist: Dirk Willemsen heeft niet alleen de
klok horen luiden, maar weet ook waar de klepel hangt. Hij
vertelt de grote historische lijn en wisselt deze af met tal van
onvermoede, wetenswaardige historische details. Trouwens,
de originele klepel (Duits: Klöppel) van de oude klok hangt
in de toren aan de muur. Een poging tot diefstal van dit loodzware gevaarte van brons kon gelukkig nog net worden verhinderd.
Behalve koster en organist/muzikant is Dirk ook kunstenaar.
Niet alleen heeft hij delen van het plafondgewelf verrijkt met
creaties, ook de 14 beschilderde panelen van de nieuwe
Kruisweg in de kerk zijn van zijn hand. Deze hangen er pas
sinds kort. Dirk’s rondleiding is een echte aanrader: “anderhalf uur later en slechts vijf euro lichter ben je een fantastische ervaring rijker.” Meer weten? Tourist Info Center Alter
Bahnhof, 0049 2826-7959, touristik@kranenburg.de.

Taxusinzameling 2021 loopt tot en met 20 augustus
Sinds begin juni is Stichting Taxus
Taxi weer volop actief met de inzameling van taxussnoeisel in de strijd
tegen kanker. Jaarlijks bieden duizenden donateurs hun snoeisel aan
dat vervolgens gebruikt wordt voor
chemotherapie. Inmiddels zijn er al
heel wat twijgjes van deze bijzondere
venijnboom ingezameld, maar de
strijd is nog niet gestreden. De inzameling loopt nog een tijdje door en
uw snoeisel aanmelden is dan ook
mogelijk tot en met vrijdag 20
augustus.

Verleden jaar had Taxus Taxi zich ook
het doel gesteld om 425.000 kilo snoeisel in te zamelen. Ondanks dat dit destijds net niet behaald werd is er nu het
volste vertrouwen dat het wel gaat lukken.
Dit betekent uiteraard niet dat de stichting nu op haar handen kan gaan zitten.
Ze wil dan ook iedere taxus bezitter
vragen de groene vingers nog enkele
weken te laten wapperen. Door uw
taxushaag te snoeien schenkt u iemand
met kanker de kans op een langer en
gezond leven.

Doelstelling voor 2021
Stichting Taxus Taxi hoopt het seizoen
met een mooie eindsprint af te sluiten.
De teller voor het ingezamelde snoeisel
staat nu op 380.000 kilo. Het doel is om
dit jaar 425.000 kilo in te zamelen. U
kunt dus op uw vingers natellen dat er
nog een aardige weg te gaan is.

Vrijwilligers en donateurs
Met een leger vrijwilligers trekt Taxus
Taxi jaarlijks ten strijde tegen de vreselijke ziekte kanker, en met succes!
Ieder jaar voorziet de stichting duizenden mensen van medicatie. In de taxus
zit namelijk de stof Taxol dat een remmend effect heeft op de groei van kan-

Maahs, 06-14505539, h.maahs@telfort.nl.

‘Vraag om gifvrije tuinplanten’

Dirk Willemsen vertelt over de klok en de klepel
KRANENBURG. Vanwege de versoepeling van de coronabeperkingen kan ook het plaatsje Kranenburg zich weer veelzijdig presenteren. Zo vond onlangs de rondleiding “Dem
Himmel so nah” (zo dicht bij de hemel) plaats, met als gids
Dirk Willemsen. Geboren en getogen in Kranenburg was
Dirk vele jaren koster en organist van de grote Petrus en
Pauluskerk. Met hart en ziel – en heel veel kennis van zaken
– vertelt hij over de geschiedenis van zijn kerk, die tot de
belangrijkste van de Nederrijn gerekend wordt en in de loop

In 1828 verbleef de kunstschilder
Barend Cornelis Koekkoek langere tijd
in Beek. Wie kan iets vertellen over
zijn verblijfsplaats?

ker.
Niet alleen particulieren, maar ook de
partners van Taxus Taxi, waaronder
hoveniers, begraafplaatsen en gemeenten laten zich weer van hun beste kant
zien. Iedereen is volop aan het snoeien
geslagen en laat de Taxi langs komen
om het frisse goed op te laden.
Taxus feitje
Wist u dat er in een chemokuur meer
dan 7.300.000 taxusnaalden verwerkt
zitten? Met een kleine som kunt u dan
wel achterhalen hoeveel naalden er dit
jaar al ingezameld zijn voor ruim 3.500
chemokuren.
Snoeisel laten ophalen
Heeft u taxussnoeisel om op te laten
halen voor dit mooie doel? Maak dan
gemakkelijk een afspraak via
www.taxustaxi.nl, en voor u het weet
komt de gratis taxi bij u langs.

50% wil beperken. Wat veel mensen
niet weten is dat ook bij het kweken
van tuinplanten, bloembollen, bloemen
en zaden veel bestrijdingsmiddelen
worden gebruikt. Niet alleen op de bladeren, maar ook op de wortels en zelfs
op zaden. En dat resten daarvan ook
voorkomen op planten die men in de
winkel koopt. Vaak zijn de wortels van
planten voorbehandeld met bestrijdingsmiddelen. Als je die poot vergiftig
je de grond en verergert dus in feite de
biodiversiteitscrisis. En dat geldt ook
voor veel bloembollen en zaden.
Meten is weten
De actiegroep Natuur en Milieu meet
jaarlijks hoeveel bestrijdingsmiddelen
er zitten op planten die ze in tuincentra
kopen en overlegt naar aanleiding van
die meting met de tuinbranche over het
terugdringen van bestrijdingsmiddelen.
Er lijkt een positieve ontwikkeling naar
minder giffen te zijn. Maar er is nog
een weg te gaan naar een gifvrij aanbod.
Consument heeft sleutel in handen
De echte druk om die ontwikkeling te
versnellen kan van de consument
komen. Zij kan in de winkel nadrukkelijk om gifvrij geteelde planten, bloembollen, zaden en bloemen vragen. Als
de vraag naar gifplanten afneemt zijn
telers wel gedwongen om op goede
manier te gaan telen en kweken. En
zeg nou zelf: het is zoveel leuker, mooier en beter om gifvrije tuinplanten,
bloembollen en zaadjes te gebruiken in
je eigen tuin of om gifvrije bloemen
cadeau te doen. Goed voor de bodem,
de beestjes en goed voor jezelf!

12 september

Fietsen met
UNA Kekerdom

KEKERDOM. Het was de bedoeling
van muziekvereniging UNA om te gaan
Dauwtrappen tijdens Hemelvaartsdag,
maar helaas kon dat niet doorgaan
i.v.m. coronamaatregelen. Er kwamen
echter wel opvallend veel aanmeldingen voor deze tocht.
Daarom heft men besloten een fietstocht te organiseren op zondag 12 september 2021. De start zal rond 10.00.u.
zijn, ook afhankelijk van het aantal
aanmeldingen. De organisatie zorgt
voor een lunchpakket.
Iedereen is welkom, er zijn geen kosten
aan verbonden. Opgeven kan via
unakekerdom@hotmail.com. Graag
opgeven voor 1 september.
12
september
is
het
ook
Monumentendag, en UNA zal in de
loop van de middag een concert verzorgen bij de kerk in Kekerdom. Hier zullen de hele dag diverse activiteiten
plaatsvinden. Leuk, aansluitend aan de
fietstocht!

Ooijse
Klinkertjes
Door een van de momenteel onherbergzame steppes in ons dorpje
trokken uit verschillende windrichtingen een tiental onverschrokken
kolonisten richting hun clubhuis
“The Hell’s Devils”. Dat clubhuis ligt
verscholen in een knusse lagune en
wordt vakkundig beheerd door een
innemende persoonlijkheid, die liefdevol met tante Riek wordt aangeduid. Het is een zorgzaam type, die
het stelletje dorstige pioniers van
een natje en droogje voorziet. Het is
een totaal ander tiental, dan het stel
dat beschreven in het boek van
Nienke van Hichtum, Afkes Tiental.
Nee, dit zijn behoorlijk overrijpe volwassenen, die voldoen aan de
extreem zware voorwaarden voor
een volwaardig lidmaatschap van
Liesbeths Tiental. Een van die zware
eisen waaraan ze moeten voldoen is,
dat zij houten kanonkogels afvuren
op slanke kegelvormen. Daar horen
uiteraard biertjes en “Pflaumchens”
bij. Na zo’n maandelijkse fitnesstest
is er ook sprake van een andersoortige “kegel”. Bedoelde kerels zouden eigenlijk “mannen met baarden” moeten zijn. Dat is echter niet
het geval, want hun “snuutjes” lijken “Gilletteproef”. Dat doet niets
af aan hun onverschrokkenheid, om
over schier onbegaanbare olifantenpaden richting hun “Hell’s Devils”kantine te trekken. Doordat zij zo
onbevreesd door de woestenij of de
steppes paraderen, worden zij door
hun geliefden heel toepasselijk “De
Steppers” genoemd. De mannen
zonder baarden noemen hun vrouwelijke aanhangers heel subtiel
“hun Step-innetjes”. Een aantal van
deze woeste kerels verlaten eens per
jaar hun jachtterrein, om zich uit te
leven in de vissport. Daarvoor trekken ze naar een door hen geannexeerd visrijk gebied. Zeker wat
forellen betreft, wordt die stek wel
de “Doggersbank” van Kranenburg
genoemd. De mannen voelen zich
daar thuis, want vissers zijn bij wijze
van spreken net apostelen. Dat
waren toentertijd ook vissers. In die
“Forellen Hof-vijver” moest vis
gevangen worden, voor een onvergetelijke visavond. De discipelen
hadden hun meest geavanceerde
visspulletjes meegenomen. Jacobus
een Groesbeekse “bessemsteel”,
Sjakobus een Groenlandense bonenstaak en de goed uitgeruste
Hendrikus een Wercherense werphengel met een reikwijdte van 1
meter. Leerling Antonius, die dacht
dat hij uit Padua kwam, stond die
middag moederziel alleen, zonder
enig positief resultaat, voor de vissen
te preken. Last but not least de
Leuthse topvisser Johannes. Hij had
uit zijn arsenaal Korintiërs, hoofdstuk “vis-gerd”, dobber 5 zijn beste
tuig geprepareerd. Johannes had
een geweldig resultaat, waardoor hij
unaniem tot “Koningsvisser” werd
uitgeroepen. Je kunt merken, dat
deze omgeturnde apostelen in hun
jonge jaren een hoge opleiding hebben genoten. Onbegrijpelijk, maar
zij hebben allen hebben cum laude
een gymnasiumniveau behaald. Hun
klassieke talenknobbel spreekt voor
zich, want hoog in het vaandel staat
het “visserslatijn”. De onverschrokken vissers werden na hun barre
tocht ‘s-avonds in het Hell’s Devils
lokaal feestelijk onthaald door de
“Step-innetjes”. Hun overste, jonkvrouw “Elisabeth”, van de bekende
congregatie “De Schuimhappers”
gaf meteen topvisser Johannes een
ereplaats aan deze laatste avonddis.
Daar voltrok zich toen een abnormale vis-, brood- en drankvermenigvuldiging. Vijf schalen forel, vier schalen
brood en een veelheid aan alcoholische versnaperingen kwamen voort
uit één door Johannes gevangen
“zalmforel”. Priorin Elisabeth nam
daarop verheugt het woord en kondigde door dit wonderlijke drank- en
voedselresultaat een grandioos veertigjarig verenigingsjubileum aan.
Toen viel het oorverdovend stil bij de
congregatie “Schuimhappers”. Zo
stil, dat er gedacht kon worden, zouden zij zich na al deze overdaad
laten bekeren tot alcoholvrije AA’ers.
Groetjes medeklinker.
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Quintin Maertens op weg naar Tokio:
“Parcoursbouwen is als een goed verhaal”
Volgens Quintin Maertens, geboren en getogen in
Ubbergen, is paardrijden geen sport maar een kunst.
“Van harmonie geniet zowel het paard als de ruiter, ik
gun iedereen het gevoel van harmonie. Dat maakt de
paardensport zo fantastisch.” Een mooie visie van een
van Nederlands beste parcoursbouwers.
Hij denkt over alles na, is kritisch, creatief, heeft gevoel voor
humor en immense passie voor het paard. Eind juli week
reisde de goedlachse Quintin Maertens af naar de
Olympische Spelen. “Parcoursbouwen is als een goed verhaal, je wilt niet dat het voorspelbaar is waar de fouten worden gemaakt en je wilt mensen tot en het eind toe boeien.
Gebeurt dat niet dan kun je beter friet gaan halen en terugkomen voor de barrage”, merkt Quintin lachend op.
Extra dimensie
De Olympische Spelen zijn niet zijn eerste grote kampioenschap, eerder stond hij Louis Konickx al bij tijdens het EK in
Gotenburg en Rotterdam. “Kampioenschappen zijn geweldig
om te bouwen, niet alleen omdat het het hoogste niveau is
maar ook omdat je met de mooiste hindernissen mag werken.
Dat geeft weer een extra dimensie aan ons werk. Daarnaast
is het technische aspect slechts een deel van wat wij doen.
We hebben te maken met belangen van ruiters, sponsoren en
organisaties. Het is onwijs leuk om met een team samen te
werken, ik vind het vreselijk om alleen te werken.”
Geïnspireerd door paarden
Zijn familie komt niet ‘uit de paarden’, maar van kleins af
aan wordt Quintin geïnspireerd door paarden. Hij begon net
als zovelen op een manege en kreeg vervolgens zijn eerste
pony. Zijn hobby groeide uit tot zijn eigen trainings- en handelsstal. “Omdat ik geen paardenachtergrond had, was ik qua
kennis vooral aangewezen op mijzelf. Dat heeft als grote
voordeel dat ik geen visie of systeem ingeprent heb gekregen, maar geheel mijn eigen weg kon gaan. Ik wil van alles
heel graag weten hoe het zit, waarom wij dingen op een
bepaalde manier doen. Dat is ook de reden dat ik de opleiding voor parcoursbouwer heb gevolgd. Ik miste kennis en
wilde gewoon heel graag meer weten over het rijden van parcoursen.”
Uit de running
Inmiddels 18 jaar geleden, op 24-jarige leeftijd, startte
Quintin aan de opleiding voor parcoursbouwer. Hij rondde
deze succesvol af en combineerde zijn eigen stal met lesgeven en parcoursbouwen. Totdat hij van het paard viel en vier
jaar lang uit de running was. “Door mijn ongeluk kreeg ik
ineens veel tijd voor parcoursbouwen en lesgeven. Ik ben
veel weggeweest en heb veel gereisd. Ik houd van het avontuur en nieuwe mensen leren kennen. Mijn stal was ik volop
aan het verbouwen, dat heb ik afgemaakt maar ik heb er
nooit echt gebruik van gemaakt doordat ik inmiddels zo veel
op pad was. De dingen lopen nu eenmaal zoals ze lopen.”
Het reizen heeft ook een keerzijde. Waar Quintin momenteel
15 – 20 weken per jaar parcoursen bouwt was dat voorheen
het dubbele. “Reizen is leuk maar vraagt ook veel van je. Een
leven in Nederland heb ik niet echt, dat is ook de reden dat
ik nu meer in Nederland ben. En om creatief te blijven kan
ik eigenlijk ook niet meer parcoursen bouwen dan dat ik nu
doe.”
Kritisch kijken naar paardensport
“De paardensport kan geweldig mooi zijn, maar dat heeft
alles te maken met hoe wij omgaan met onze paarden. Daar
mogen we best kritisch naar kijken. Als een paard graag
deelneemt aan dat wat wij van hem vragen is het fantastisch
om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Wij als par-

coursbouwer kunnen daarin sturen met onze parcoursen. Een
paard is van nature een vluchtdier en wil graag naar voren.
Kijk maar naar een veulentje, die wil ook graag rennen in de
wei. Wanneer wij parcoursen bouwen waarin vraagstukken
naar voren toe opgelost moeten worden, dan gaan ruiters dat,
als het goed is, thuis trainen. Die minuut in het parcours gaat
niet het verschil maken hoe een paard zich voelt, maar de
training tijdens de rest van de week wel. We gaan gelukkig
steeds meer weg van het dominant rijden en er wordt steeds
meer naar voren toe gereden. Wij moeten als parcoursbouwers vragen stellen in het parcours die combinaties kunnen
beantwoorden. Daarnaast zijn paarden steeds beter
‘gemaakt’ voor hun werk. Het is steeds minder een vraagstuk
of paarden het werk willen doen, zij zijn ervoor gemaakt.
Paarden die niet willen, redden de parcoursen van tegenwoordig niet meer. Vergelijk het met een Sint-Bernardshond
die een kudde schapen bijeen moet drijven of een
Bordercollie. Die laatste is ervoor gemaakt en weet wat hem
te doen staat. Dat is met de springpaardenfokkerij net zo.”
“Ik doe niks zonder reden”
Niet alleen over de paardensport denkt Quintin kritisch na,
ook bij zijn werk als parcoursbouwer past hij dit toe. “Ik doe
niks zonder reden, een stijl van 1.58m staat er omdat het een
stijl is en niet omdat het een oxer van 1.53m had moeten zijn.
Ik wil ook niet voor de hand liggende lijnen gebruiken, als
een ander het kan bedenken hoef ik het niet meer te doen”,
voegt hij lachend toe. “Natuurlijk valt soms iets niet helemaal uit zoals gepland maar mijn streven is altijd een vloeiend parcours dat paardvriendelijk is. Mijn ideale parcours is
het parcours waarin het paard met het meeste succes, ook het
paard is dat zich het prettigst voelde. Je wilt een parcours
maken dat mensen onthouden, als een parcours te mooi is,
gebeurt dat niet. Vergelijk het maar met muziek, voorspelbare muziek is leuk voor op de achtergrond maar goede muziek
blijft je boeien. Dat is met parcoursbouwen ook.” Om nog
maar eens een metafoor te gebruiken.
Emotie
Je legt de lat voor jezelf hoog, ben je wel eens ooit tevreden?
Lachend: “Jazeker, je krijgt als parcoursbouwer veel emotie
terug van een enthousiast publiek dat op de banken gaat
staan. Die emotie voelen en dat mensen elkaar vertellen dat
het een mooie wedstrijd was, daar doen we het voor.
Iedereen die bijvoorbeeld aanwezig was bij het EK in
Gotenburg kan zich de rit van Peder Fredricson nog goed
herinneren. Hij mocht 6 fouten maken om goud te winnen,
zijn hele parcours verliep goed en op de laatste lijn kreeg hij
een balk en een tijdfout. Die spanning is precies wat wij willen.”
Nooit gedacht
En nu op naar de Spelen, kijk je er naar uit? “Iedereen met
een sportershart vindt de Olympische Spelen iets bijzonders.
Ik heb nooit gedacht dat ik daarnaartoe zou gaan en al helemaal niet als parcoursbouwer.” Tijdens het CHIO Rotterdam
heb je een generale repetitie gehad, aangezien Santiago
Varela daar ook mocht bouwen. “Ik heb tijdens het CHIO
met hem gewerkt en ken het team goed. Dat maakt het minder spannend. Santiago neemt bewust jonge mensen mee om
hun de kans te geven. Het voelt heel goed, je weet wat je aan
de mensen hebt. Verder hoop ik vooral dat het een echte
Olympische Spelen wordt, de sfeer gaat sowieso anders zijn
door de vele restricties. Daarnaast heeft het springen een
nieuwe formule, je kunt nu minder goed het kaf van het
koren scheiden op de eerste dag, daar moeten we voor de
volgende Olympische Spelen lessen uit trekken.”
Bron: DigiShots/Judith Martens

Nieuwe kidsfilm over keuzes in bezettingstijd
Een nieuwe introductiefilm voor kinderen/jongeren van ±9-14 jaar
In het Vrijheidsmuseum in Groesbeek
draait vanaf nu een nieuwe kidsfilm die
gaat over keuzes maken in bezettingstijd. De presentatie is in handen van
niemand minder dan Jeugdjournaalpresentator Lucas van de Meerendonk.
De film is vooral geschikt voor kinderen/jongeren uit de bovenbouw van de
basisschool en onderbouw van de middelbare school. Hij is een goede inleiding op het verhaal van de Tweede
Wereldoorlog en op wat in de vaste tentoonstelling te zien is. Het maken van
keuzes in bezettingstijd staat centraal.
Coördinator Educatie van het
Vrijheidsmuseum Anthony Livius: “De
vraag ‘wat zou jij doen?’ lijkt in eerste
instantie makkelijk te beantwoorden.
Natuurlijk willen we anderen helpen en
het liefst zouden we bij het Verzet gaan.
De realiteit was echter complexer.
Verreweg de meeste mensen pasten
zich aan de regels van de bezetter aan.
Je verzetten was namelijk niet zonder
gevaar. Presentator Lucas laat dat in de
film goed zien op een kindvriendelijke
(maar niet kinderlijke) manier.”
Op 20 juli jl. ging de film feestelijk in
première met de kinderen van het
#Vteam, compleet met rode loper en
popcorn. Achteraf ontstond een levendige discussie over wat vrijheid vandaag de dag betekent en hoe we de vrij-

heid van anderen kunnen beschermen.
Livius: “Dat is precies wat we willen
bereiken met deze film en onze tentoonstelling: dat ook de jonge bezoekers gaan inzien dat de roep om vrijheid niet stopte in 1945 maar dat we
nog steeds moeten werken aan de
bescherming ervan.”
De film is geproduceerd door RHOproducties in samenwerking met De
Kindercorrespondent en is gefinancierd
met een projectsubsidie van ‘75 jaar

Foto: Vrijheidsmuseum Groesbeek
Vrijheid’ en een gulle gift van
‘Rotaryclub Nijmegen Zuid’ en ‘Rotary
Club Kleve Schloß Moyland’.
Voor een bezoek aan het museum is
reserveren noodzakelijk. Dit kan via
https://tickets.vrijheidsmuseum.nl/nl/ti
ckets. Scholen die geïnteresseerd zijn
in een museumbezoek kunnen het aanvraagformulier op de website invullen
via https://vrijheidsmuseum.nl/rondleidingen.
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Wateroverlast door hevige regen
De hevige bui op maandagavond
27 juli zorgde op de Parallelweg
te Ubbergen voor lichte wateroverlast. Nadat het water was
weggelopen, bleken twee putdeksels van het rioolwater
omhoog te zijn gekomen (zie
foto rechts). Deze zijn weer
teruggelegd, om erger te voorkomen.
Ook in Ooij was er wateroverlast. Zo stond het water
behoorlijk hoog bij de
voormalige maalderij
en pand van Geert
Verriet
aan
de
Hezelstraat (zie foto
links). Ook de bewoners van de Prins
Mauritsstraat moesten
aan de slag met het
water.
Foto’s: Henk Baron

Activiteiten in augustus voor Leuth
Vriendenkring & Kulturhus
- cultuur – educatie – sport – ontmoeting Elke maandag
- Peutercafé bij Partou (maandag 6
sept) van 10.00-11.30 uur in Kulturhus
- KBO Bingo (maandag 6 sept) om
14.00 uur in de Vriendenkring (info:
024 6631727)
- Inloop en Ontmoeting 14.00-16.00
uur in Kulturhus (Voor wie andere
mensen wil ontmoeten door samen,
met wat ondersteuning, bezig te zijn.)
Elke donderdag
- Prikpost CWZ van 08:00-09.00 uur in
het Kulturhus (afspraak maken:
cwz.nl/bloedprikken)
- Vertel eens… verhalen delen met
anderen 15.00-16.00 uur in het
Kulturhus

Elke vrijdag
-Taalcafé van 10.00-12.00 uur voor
Nederlands- en anderstaligen in het
Kulturhus (info: 06 18514735)
Luierinzameling DAR: Bij de ingang
van Partou (rechterkant Kulturhus),
staat de container waarin luiers en
incontinentiemateriaal kunnen worden
gedeponeerd. Gratis zakken daarvoor
kunnen worden meegenomen bij
Partou of ingang van het Kulturhus.
Bibliotheek OBGZ in Kulturhus: tot
eind augustus elke werkdag geopend
tot 18.30 uur (m.u.v. woensdag)
Er is weer een medewerkster aanwezig
op maandag 23 aug (10.00-12.00 uur)
en donderdag 26 aug (15.00-17.00
uur).

ANNEKE
door Rein van Vorstenbos
De participatiemaatschappij, het doorgeefluik voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt en mensen met een rugzakje, deed nu ook in Annekes vertrouwde
woonomgeving haar intrede, Koos kwam in hun midden wonen. Zo maar, ineens,
zonder overleg of toelichting. De verhuizing van Koos (34, fors postuur, gemillimeterd haar en fanatieke oogopslag) was al gepiept voordat men het wist. En dat
had van begin af aan iets ongemakkelijks. Een bebaarde hulpverlener en een
woest kijkende vrouw in een soepjurk hadden Koos’ zaken geregeld. Zijn huisvesting, zijn uitkering, zijn huursubsidie, zijn zorgtoeslag, enfin, de hele mikmak,
inclusief de complete inrichting van de flat. De twee bemoeiden zich niet met de
locals, totdat een van de bewoners hen om nadere uitleg vroeg. De baard en de
soepjurk mompelden iets vaags over reclassering, maar daar bleef het bij. Privacy.
(“Maar maakt u zich vooral geen zorgen”) De bezorgde bewoner hoorde het allemaal gelaten aan. Meer weten? Bel maar een bepaald telefoonnummer! Schrale
troost. Intussen boezemde de nieuwe medebewoner ontzag in, hij gunde niemand
een blik waardig, liep iedereen straal voorbij. En hij kreeg, zoals het altijd gaat in
dit land, alles voor mekaar. Alles voor volk en vaderland. Waarom komt zo’n vent
uitgerekend hier wonen, waarom plaatsen ze in hemelsnaam een bajesklant in
onze flat, fluisterden de mensen bedremmeld tegen elkaar in de lift. Daar gaat ons
woongenot! En die zorg was terecht, want Koos plaatste meteen zijn piketpaaltjes, hij liet een schotelantenne installeren, zijn eerste aanvaring met de anderen
was een feit. Want dat mocht eigenlijk helemaal niet, zo’n satellietschotel, menig
arbeidsmigrant had er al tevergeefs om gevraagd, maar de bebaarde hulpverlener
brak een lans voor Koos. Met een dwingende betoogtrant wist hij bij de bewonerscommissie te bereiken dat er voor zijn cliënt een uitzondering werd gemaakt.
Weken verstreken en het ijs tussen Koos en de overige flatbewoners wilde maar
niet breken, Koos beschikte namelijk niet over enig lerend vermogen. Alle smeekbedes aan zijn hulpverleners ten spijt, had hij overal maling aan. Hij leefde uitsluitend in zijn eigen wereld, een universum dat geen onderscheid kende tussen
dag en nacht. Want de ex-gedetineerde was nu eenmaal geen ochtendmens, zijn
dag kwam pas laat op gang en had zo zijn vaste rituelen. ’s-Middags ging hij steevast gamen. Met de balkondeuren open, de gordijnen dicht en het volume op tien,
zodat de hele flat kon meegenieten. Om vervolgens ’s-avonds laat, met een pilsje
of tien in de mik, de frituurpan aan te zetten voor de dagelijkse vette hap. Op de
galerij was de stank niet te harden. Op dat moment maakte het geluid van de
Playstation plaats voor dat van de televisie. Het was nu tijd voor erotiek, want
Koos was geabonneerd op een betaalzender die 24 uur per dag pornofilms uitzond. Al snel was de hoogbouw dan ook vervuld van erotische geluiden, variërend van amechtig gehijg tot aan sletterig gegil, terwijl Koos zich voor de buis
nog eens bijschonk. Het woongerief van de overige flatbewoners leed er zichtbaar
onder. Maar protesteren was zinloos, Koos deed er zelfs nog ’n schepje bovenop.
Op sommige avonden kreeg hij namelijk bezoek van de meisjes van plezier, de
bewoners keken hun ogen uit. Het damesbezoek bestond de ene keer uit een
Aziatisch type, gehuld in een tijgerprintpakje, vol in de make-up en op rode stiletto’s en de andere keer uit een kortgerokte, struise blondine met schommelde
heupen in een veel te strakke legging. Op het parkeerterrein ontvouwde zich dan
het klassieke beeld van een breedgeschouderde souteneur die een sigaret rookt.
Zwart leren jack, priemende ogen. Iedereen op de flat was er klaar mee, klaar met
de participatiemaatschappij als constante factor voor ongemak. Anneke was letterlijk en figuurlijk uitgeteld. Ze was opgelucht dat ze ging verhuizen!
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen:
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Gelegenheid voor
Contactpersoon
gebed en kaarsje:
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Leuth Mariakapel elke
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
dag 9.00-17.00 uur
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Beek Mariakapel Grote
Bartholomaeus elke dag
Misintenties (€11,-)
9.30-17.30 uur
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Beek kapel kerkhof elke
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
dag
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Millingen dagkapel elke
dag 9.00-17.00 uur
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
Millingen Fatimakapel,
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum) Schoolstraat 4, elke dag
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
Je samen richten op dat wat groter is
Vanaf het vroege christendom – tot
jaren zestig van de 20e eeuw – stond de
priester tijdens de Mis met de rug naar
de mensen. In de jaren zestig draaide
de priester zich in de liturgie naar de
gelovigen toe. Eucharistie werd iets
van de priester en het volk Gods samen,
een viering van iedereen. Pure winst,
zou je zeggen. Want wie kijkt er graag
tegen een rug aan, als je samen iets
onderneemt?
Onlangs werd in Trouw m.b.t. dit
onderwerp de schijnwerper gericht op
Taizé. Duizenden jongeren trekken
jaarlijks naar de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé, zitten om
de broeders heen en wel zo dat iedereen
dezelfde kant opkijkt. En dus bidt,
zingt en zit iedereen met z’n rug naar
anderen toe. Het effect is opmerkelijk.
Voorgangers trekken de aandacht niet
naar zichzelf, ze bidden en zingen met
je mee, aangetrokken door hetzelfde
mysterie. Gemeenschap kan blijkbaar
ontstaan, doordat je je samen richt op
dat wat groter is dan het eigen hart of
dan de eigen kleine kring.
Paus Franciscus heeft onlangs de ‘oude
liturgie’ nog meer beperkt. Want onder
hen die de ‘oude liturgie’ vieren wijst
een harde kern het Tweede Vaticaans
Concilie (1962-1965) af. Als de vernieuwing van dit Concilie in de kerk
was doorgevoerd geweest zoals deze
bedoeld en geformuleerd was, dan hadden we nu een levende kerk gehad.
Helaas is na het Concilie als het ware
de ziel gehaald uit het Concilie en uit
de kerk door - bij wijze van uitzondering - toe te staan dat de priester de
eucharistie vierde met het gezicht naar
de mensen. Uitzondering werd regel,
althans in de praktijk. De gezamenlijke
gerichtheid op het goddelijk mysterie
(oriëntatie) verdween minstens in de
uiterlijke vormgeving. En dan is het
begrijpelijk dat gelovigen zich hiervan
afkeren. Het lijkt tijd om eindelijk recht
te doen aan de geest van het Tweede
Vaticaans Concilie, na bijna zestig jaar,
ons te laten bezielen door de Geest die
tot ons wil spreken in de talloze waardevolle documenten van dit Concilie,
en ons opnieuw te oriënteren, ons
samen te richten op dat wat groter is.
Als je de kostbare schatten tot je neemt
die dit Concilie aan ons geeft, dan val
je van de ene verbazing in de andere.
Helaas zijn deze schatten nooit bij de
gelovigen terecht gekomen. Ze zijn nu
ook via internet beschikbaar. Voor een
beetje bewustwording in een tijd waarin we best wel wat oriëntatie kunnen
gebruiken: zie
rkdocumenten.nl
Parochiefeest 15 augustus in Ooij
Dit jaar houden we het parochiefeest
van Maria ten hemelopneming graag in

Ooij. Het zou leuk zijn om vanuit de
vier andere dorpen per fiets of zelfs te
voet en natuurlijk ook met de auto naar
Ooij te gaan. Met elkaar kunnen we er
iets moois van maken en een onvergetelijke dag beleven.
10.30 uur eucharistieviering in kerk
van Ooij met samenzang en koorzang
van koorleden uit de vijf dorpen onder
leiding van Lianne van der Burgt.
Voor de kinderen is er een kindernevendienst tijdens het eerste gedeelte.
11.45-13.00 uur De Sprong is open
voor eten en drinken met elkaar
13.15 uur gezamenlijke afsluiting in de
kerk. 13.30 uur eenieder kan weer
huiswaarts gaan
Aanmelding voor eucharistieviering en
vervolg - uiterlijk tot en met 12 augustus - graag via contactpersoon van
dorp:
Millingen: 06-40589700; Ooij: 0246632271; Kekerdom: 0481-432167
Leuth: 06-53182610; Beek: 0650848704
De eucharistieviering is rechtstreeks
online te volgen via livestream kerk
Millingen. In Millingen is op zondag
15 augustus om 10.30 uur dus geen
eucharistieviering.
Met ziel en lichaam opgenomen
Met een blik op Maria mogen wij geloven dat God onze gehele persoonlijkheid met ziel en lichaam zal opnemen.
Wij hoeven ons hoofd niet te breken
over de vraag hoe dit zal geschieden.
Immers, geen oog heeft gezien en geen
oor heeft gehoord en in geen mensenhart is het doorgedrongen wat God
heeft bereid voor hen die Hem liefhebben. Het volstaat om te geloven en te
vertrouwen zoals Maria deed. Dan kunnen we er zeker van zijn dat in de duisternis van de dood het licht van de eeuwigheid zal oplichten (Ernest Henau,
2001).
Rondleiding kerk Millingen
Tot en met 24 augustus is de kerk van
Millingen elke dinsdag open van
10.00-12.00 en van 14.00 -16.00 uur.
Cas Blom is aanwezig en kan desgewenst zelfs een rondleiding verzorgen.
U kunt ook zelf gewoon eens rondkijken, eventueel aan de hand van een folder. Uiteraard bent u welkom voor een
gebed en het opsteken van een kaars.
Een rondleiding kan ook al van tevoren
bij Cas worden aangevraagd via 0631952674.
H. Missen en Misintenties
Woensdag 11 augustus 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus: Deut.34,112, ps.66,1-3a.5.8.16-17, Mt.18,15-20.
Donderdag 12 augustus 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Joz.3,7-11.13-17,
ps.114,1-6, Mt.18,21-19,1

Vrijdag 13 augustus 09.00 uur H. Mis
Millingen; Joz.24,1-13, ps.136,1-3.1618.21-24, Mt.19,3-12.
Zaterdag 14 augustus 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Joz.24,14-29, ps.16,1-2a.5.7-8.11,
Mt.19,13-15.
Zaterdag 14 augustus 19.00 uur GEEN
H.MIS
Zondag 15 augustus 10.30 uur H. Mis
in Ooij b.g.v. Parochiefeest Maria ten
Hemelopneming (samengesteld parochiekoor en orgel) Apok.11,19a;12,1.36.10, ps.45,10-12.16, 1Kor.15,20-26,
Lc.1,39-56.
Wilma Donderwinkel – ten Haaff,
Henk van de Ven, Ouders, Schoonouders en overleden familie, Jan Kroes,
Alverstraat, Louis van Kerkhoff,
Overleden moeder.
Dinsdag 17 augustus 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Recht.6,11-24a,
ps.85,9.11-14, Mt.19,23-30.
Woensdag 18 augustus 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus: Recht.9,615, ps.21,2-7, Mt.20,,1-16a.
Donderdag 19 augustus 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Recht.11,29-39a,
ps.40,5-10, Mt.22,1-14.
Vrijdag 20 augustus 09.00 uur H. Mis
Millingen: Ruth.1,1.3-6.14b-16.22,
ps.146,5-10, Mt.22,34-40.
Zaterdag 21 augustus 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed.
Ruth.2,1-3.8-11;4,13-17,
ps.128,1-5, Mt.23,1-12.
Zaterdag 21 augustus 17.00 uur H. Mis
Beek; (orgel en voorzang) - 21e zondag
door het jaar: Joz.24,1-2a.15-18b,
ps.34,2-3.16-23, Ef.5,21-32, Joh.6,6069.
Thea en Bert van der Heide, Henny
Pijnenburg.
Zaterdag 21 augustus 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel en voorzang) (zie boven)
Wilma Donderwinkel – ten Haaff.
Zondag 22 augustus 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel en voorzang) (zie
boven)
Voor Willy en Diny Leijgraf, Fred van
Eck.
Dinsdag 24 augustus 19.00 uur H. Mis
Beek b.g.v. H. Bartholomaeus:
Apok.21,9b-14, ps.145,10-13.17-18,
Joh.1,45-51.
Woensdag 25 augustus 19.00 uur H.
Mis Mariakapel Leuth: 1Tess.2.9-13,
ps.139,7-12ab, Mt.23,27-32.

Overleden:
Millingen: Jan Schoenmakers 84 jaar.
Millingen: Bernd Paal 98 jaar.

Snuffelmarkt
fanfarekorps
Ons Genoegen
afgelast
MILLINGEN. Gezien de huidige maatregelen hebben we besloten om ook dit
jaar géén snuffelmarkt te organiseren.
Bij een evenement als de snuffelmarkt
is het lastig om aan de anderhalve
meter maatregel te voldoen.
We hopen iedereen, standhouders, vrijwilligers en bezoekers, volgend jaar
zondag 4 september weer terug te zien
onder normale omstandigheden om er
weer samen een mooie markt van te
maken. Ook bedanken wij onze sponsoren die ons ieder jaar weer ondersteunen, op welke manier dan ook!
Fanfarekorps Ons Genoegen

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
In de kerk blijft de
regel van anderhalve
meter voorlopig nog
van kracht.
Vieringen:
Zondag 15 augustus,
aanvang 10.00 uur
Voorganger is da.
Janneke Ruijs; Viering
van
het
Heilig
Avondmaal
De diaconiecollecte is
bestemd voor De
Vo e d s e l b a n k
Zicht op linker voorhoek binnen
Groesbeek e.o.
Foto: Jannie Schaapman
Digitaal doneren? NL
08 INGB 0000961922
tnv Diaconie Prot. Gemeente
De vieringen zijn ook online mee te
Groesbeek o.v.v. Voedselbank.
vieren:
Ga naar de website www.pkn-groesZondag 22 augustus, aanvang 10.00 beek.nl en klik op "Diensten" en daaruur
onder "Deze maand" U ziet daar de link
Voorganger: ds. Hermen Kroesbergen
uit Heumen
Tijdens de zomermaanden is de kerk
De diaconiecollecte is bestemd voor ook elke vrijdagmiddag van 14.00 tot
Casey Troy Foundation, een kleine 16.00 uur geopend. U kunt dan binnenstichting die kansen wil verbeteren lopen voor het bezichtigen van de kerk,
voor gehandicapte kinderen in informatiepanelen over de geschiedenis
Kameroen.
van de kerk of gewoon gaan zitten en
Digitaal doneren? NL 08 INGB luisteren naar mooie (live) muziek.
0000961922 tnv Diaconie Prot.
Gemeente Groesbeek, Casey Troy
In de maand augustus exposeert de
Na de dienst is er koffie- en theedrin- Groesbeekse kunstenares Toos Zegers
ken, bij goed weer buiten naast de kerk een aantal van haar ikonen in de kerk
en anders in Serre en kerk op afstand.
(zie www.ikonenatelier.nl)

Nieuwsberichten
Parochie Groesbeek
Viering met Broederschap Kevelaer
Op zondag 15 augustus, Maria
Tenhemelopneming, zal tijdens de viering van 10.00 uur in de Cosmas en
Damianuskerk te Groesbeek aandacht
geschonken worden aan de bedevaart
naar Kevelaer, die helaas dit jaar ook
niet door kan gaan.
De Broederschap Kevelaer zal aanwezig zijn en in de liturgie zullen elementen opgenomen worden uit de viering
in de basiliek van Kevelaer, o.a. Marialiederen en de kleine litanie van de heilige maagd Maria. Ook zal het bijzondere Mariabeeld van de bedevaart voor
het altaar staan.
Bedevaart naar Wittem
Op zaterdag 16 oktober is er een bedevaart naar Wittem in Zuid-Limburg.
Wie daarvoor belangstelling heeft, kan
contact opnemen met Wilma Bleize,
telefoon: 397.3590. Zie ook het bericht
op de website van de parochie.

Restauratie dak Cosmas en
Damianuskerk gaat niet door
De restauratie van het dak van de
Cosmas en Damianuskerk kan tot de
zomer van 2022 niet doorgaan, vanwege de mogelijke aanwezigheid van
vleermuizen.
Het parochiebestuur heeft de provincie
gevraagd om onder voorwaarden te
mogen beginnen met de restauratie,
maar daar is niet mee ingestemd.
De provincie geeft aan dat er eerst, op
verschillende momenten gedurende
een jaar, in het kader van de Wet
natuurbescherming, nader onderzoek
moet plaatsvinden naar de mogelijke
aanwezigheid van vleermuizen. Dit
betekent dat de restauratie van het dak
nu niet door kan gaan, en dat de steigers binnenkort afgebroken worden. In
september zal er opnieuw overleg zijn
met de provincie, over de tot nu toe
gemaakte kosten, en over het vervolgtraject.

Iconen èn muziek in
Protestantse Kerk Groesbeek
Van 6 augustus t/m 3
september exposeert
de bekende Groesbeekse iconenkunstenares Toos Zegers een
aantal van haar werken. U kunt kennismaken met vooral
handbeschilderde iconen. Voor meer informatie: www.ikonenatelier.nl . En kom luisteren
naar
live
muziek
in
de
Protestantse Kerk in Achterkant Protestantse Kerk Groesbeek en kerkhof
Groesbeek. Een afwisFoto: Jannie Schaapman
selend
programma
door Groesbeekse artiesten: op 13 wand en de gedenkboom. Uiteraard
augustus speelt het Molenberg kunt u ook gewoon plaatsnemen om te
strijkkwartet.
mediteren, voor een gebed, voor een
gesprek of om te luisteren naar
Net als in voorgaande jaren stelt de muziek: oude muziek door het blokProtestantse gemeente in Groesbeek fluitensemble Musica Agatha, klassiehaar historische gebouw in de zomer- ke muziek door de strijkers van het
maanden weer open voor het publiek. Molenbergkwartet, piano door Lisette
Iedere vrijdagmiddag van 14.00-16.00 Cillessen en dwarsfluit door Arianne
uur staat de deur van het gebouw aan Veenstra.
de Kerkstraat 18 in Groesbeek weer
open. U bent van harte welkom. Onze Ten overvloede: bij de kerkopenstelling
gastvrouwen en –heren leiden u graag gelden ook hygiëneregels als handen
rond en vertellen u over het gebouw ontsmetten en afstand houden.
met haar rijke geschiedenis. Zo zijn er De komende weken wordt steeds een
diverse panelen te bewonderen over de vraag gesteld. Het antwoord kunt u tijgeschiedenis van de kerk. Of bezoek dens een rondleiding te horen krijgen.
het prachtig onderhouden kerkhof met Vraag van de week: Wie is de maker
enkele historische graven, een urnen- van de gedenkboom op het kerkhof?
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Nieuws uit Nijmegen
Open inloop NAH-centrum Pluryn start weer
Het NAH-centrum van Pluryn in Nijmegen start weer
met de open inloopochtenden. Die lagen vanwege corona
bijna anderhalf jaar stil. Mensen met niet-aangeboren
hersenletsel (NAH) en hun familieleden kunnen met
ingang van woensdag 25 augustus iedere laatste woensdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur vrijblijvend
een kijkje komen nemen.
Bij het NAH-centrum kunnen mensen terecht met ondersteuningsvragen op het gebied van wonen, werken, hobby’s,
sociale contacten, wet- en regelgeving. Het NAH-centrum
geeft informatie, adviezen, training en begeleiding en er zijn
mogelijkheden voor dagbesteding. Er is tijd en aandacht
voor rouw, verwerking en aanvaarding van de nieuwe situ-

atie, zodat de getroffen persoon na verloop van tijd kan openstaan voor andere mogelijkheden en kansen.
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel kunnen ook
terecht voor het behandeltraject van Hersenz. Dat is bedoeld
voor mensen die na ziekenhuisopname en revalidatie thuis
hun leven weer willen oppakken en daarbij intensieve ondersteuning kunnen gebruiken.
Het NAH-centrum Nijmegen is gevestigd in De
Klokketoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 in Nijmegen en
bereikbaar via tel. 088 - 779 30 20 of e-mail: nah-centrum@pluryn.nl. In het NAH-centrum gelden enkele coronamaatregelen: Wie zich binnen het gebouw verplaatst draagt
een mondkapje, handen desinfecteren bij binnenkomst en 1.5
meter afstand houden.

Leesclubs literatuur in Nijmegen
zoeken nieuwe leden
Wilt u boeken lezen die u bijblijven,
daarover inspirerende gesprekken voeren en nieuwe mensen ontmoeten?
Twee door Senia opgerichte leesclubs
literatuur in Nijmegen hebben plaatsen
vrij voor geïnteresseerde lezers.
De leesclub Nijmegen N5 komt op
dinsdagmiddag bijeen in Bibliotheek
Mariënburg in Nijmegen.
Boeken die worden besproken zijn
Zwarte Schuur van Oek de Jong, Het
geheim van de Gucci koffer van Pauline
Terreehorst en Cliënt E. Busken van
Jeroen Brouwer.
Als u belangstelling heeft voor deze
leesclub kunt u contact opnemen met
Diana Reintjes, via email reintjesdiana@gmail.com.

De leesclub Nijmegen N8 komt op
maandagochtend bij elkaar, eveneens
in Bibliotheek Mariënburg in
Nijmegen.
Deze leesclub leest Roest van Jacub
Malecki, Het moois dat we delen van
Ish Ait Hamou en Indo van Marion
Bloem.
Voor meer informatie kunt terecht bij
de contactpersoon van de groep, Truus
Hermans, via e-mail t.hermans@glazenkamp.net of telefoon 0622779402.
Alle leesclubs maken gebruik van de
door deskundigen samengestelde boekenlijsten van de landelijke organisatie
Senia. Zie www.senia.nl voor meer
informatie.

De Luisterlijn Nijmegen zoekt
dringend nieuwe vrijwilligers
Vierentwintig uur per dag zijn de
vrijwilligers van de Luisterlijn
bereikbaar. Landelijk, maar ook
lokaal, zoals in Nijmegen. Om mensen dag en nacht een luisterend oor
te kunnen bieden, zijn er meer vrijwilligers nodig. Op 11 oktober start
er weer een training voor nieuwe
vrijwilligers in Nijmegen.
Elke dag en nacht voeren de vrijwilligers van de Luisterlijn bijna duizend
gesprekken met onbekenden. Met mensen die steun nodig hebben bij verdriet,
eenzaamheid, zorgen of pijn.
“Al die verschillende mensen met al net
zulke verschillende verhalen en/of problemen. Ik voel me bevoorrecht dat ze
hun verhaal met mij willen delen, vertelt vrijwilliger Agnes van de
Luisterlijn in Nijmegen. En wat is het
fijn, als ik kan bieden wat ze nodig hebben. Soms is het alleen een luisterend
oor, en soms is dat het herkennen van
gevoelens”.
Informatiebijeenkomsten
De aspirant-vrijwilliger wordt goed
voorbereid op het werk door het volgen
van een uitgebreide training (deels
online). Daarin worden gespreks- en

luistervaardigheden geoefend en
komen verschillende thema ’s aan bod.
Op 11 oktober start er weer een nieuwe
training. Er staan vrijblijvende informatiebijeenkomsten
gepland
in
Nijmegen op:
• maandag 30 augustus van 14.30 tot
16.30 uur
• woensdag 8 september van 19.30 tot
21.30 uur
Ga voor meer informatie en aanmelden
naar www.deluisterlijn.nl/vrijwilligerswerk.
Over de Luisterlijn
De Luisterlijn is al meer dan 60 jaar dé
organisatie in Nederland die emotionele steun biedt via telefoon, chat en email. Vanuit 28 locaties, waaronder in
Nijmegen, voeren bijna 1.500 vrijwilligers dag en nacht ruim 350.000 anonieme gesprekken per jaar. Deze vrijwilligers worden opgeleid en begeleid door
beroepskrachten.
Bellen voor een anoniem gesprek met
een vrijwilliger van de Luisterlijn kan
dag en nacht naar 088 0767 000 en
chatten of mailen via de website van de
Luisterlijn (www.deluisterlijn.nl).

Ondernemer van het jaar
Op vrijdag 19 november vindt wederom
de
Verkiezing
Nijmeegs
Ondernemer van het jaar plaats, het
jaarlijks terugkerende event waarin
Nijmeegse ondernemers in het zonnetje
worden gezet.
Doordat er door corona in 2020 geen
verkiezing kon worden georganiseerd
was de laatste verkiezing in 2019.
Winnaar van die editie was Pierre
Guelen, eigenaar CEO van Planon. Dit
jaar wordt de Verkiezing wel weer
georganiseerd. Zoals altijd in de
Vereeniging met een avondvullend programma, uitgebreid culinair 5-gangen
diner en een gezellige afterparty.
Tot 12 september kunnen ondernemers
nog worden aangemeld als potentieel
nieuwe Ondernemer van het jaar 2021.
Criteria waaraan voldaan moet worden
om in aanmerking te komen zijn:
• De ondernemer en/of onderneming is
gevestigd in Nijmegen
• De ondernemer en/of onderneming is
minimaal 3 jaar actief
• De ondernemer toont visie, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie,
(technologische) ontwikkeling, heeft
oog voor economische groei en werk-

gelegenheid en maatschappelijke
betrokkenheid
Er zijn diverse mogelijkheden om aanwezig te zijn op deze avond. Voor alle
aanvullende informatie verwijzen we je
graag naar de website van de Nijmeegs
ondernemer van het jaar. www.nijmeegsondernemervanhetjaar.nl

Workshop
4-daagse
4 dagen lang zijn er verschillende inspirerende workshops te volgen, voor
ieder wat wils, voor een prikkie.
Familie opstellingen, cacao ceremonie,
dans, meditatie, vrouwencirkel, zangcirkel, hormonen/omgaan met je cyclus
workshop, etc.
De workshops vinden plaats van 20-23
augustus in groepsruimte de Oorsprong
Driehuizerweg 331 in Nijmegen.
Met een strippenkaart kun je kiezen of
je aan 1/3/5 of onbeperkt aantal workshops mee wilt doen.
http://www.groepsruimte.com/4daagse/

Twee windmolens in aanbouw
in Nijmegen-West
Nabij Weurt komen twee windmolens.
Op moment van schrijven is een van de
twee al geplaatst (zie foto). Alleen de
wieken moeten nog gemonteerd worden. Dat kan alleen als het windstil is.
Naar verwachting zullen beide windmolen over een kleine twee weken
klaar zijn en gaan (proef)draaien. De

officiële overdracht aan energiebedrijf
Engie vindt plaats in november.
De windmolen worden, inclusief wieken, 171 meter hoog. Dat is een gemiddelde grootte voor windmolens tegenwoordig. Ook zijn deze molens van een
nieuwere variant die extra stil is.
Foto: Onno Zwart

Rondleidingen
Rondje om Stevenskerk
Samen met stadsgids Gijs Hoogenboom kunt u genieten van een rondleiding rond de Stevenskerk met verhalen
over misdaden en gruwelijkheden, de
moordkuil, raadsel van Nijmegen, enz.
Hoe de bebouwing rond de kerk tot
stand is gekomen en hoe het er bij staat.
Daarna gezellig koffie/thee drinken
voor eigen rekening als het dan weer
mag.
Datum vrijdag 13 augustus van 14.00
tot 16.00 uur. Verzamelpunt “de blauwe
steen” op het kruispunt van Burchtstraat, Broerstraat en Grotestraat.
Deelname gratis.
Wandeltocht Groene hofjes in de
Benedenstad
Tussen de grote stadsparken Kronenburgerpark en Valkhofpark heeft de
Benedenstad met haar hofjesachtige
binnenplaatsen heel wat moois te bieden. Samen met stadsgids Gijs
Hoogenboom gaat u in stilte op zoek
naar al het moois en groen in deze kleine oases van rust tussen het stadse
beton. Er moeten wel trapjes gelopen
worden! Na de rondleiding is er gelegenheid om na te praten onder het
genot van een kopje koffie/thee voor
eigen rekening als het dan weer mag.
Datum vrijdag 20 augustus 14.0016.00 uur. Verzamelpunt Peemankeetje
Hunnerpark, St. Jorisstraat 55.
Deelname gratis.
Fietstocht door de vooroorlogse wijken in Nijmegen
Samen met stadsgids Gijs Hoogenboom kunt u genieten van een fietstocht
door de vooroorlogse wijken, ontstaan
na het slechten van de wallen, zoals
Willemskwartier, Altrade, Kazerne,
Goffert, enz. Laat u verrassen met verhalen over industrie, wonen, kerken,
oorlog, enz. Na afloop drinken wij
gezamenlijk koffie/thee voor eigen
rekening als het dan weer mag.
Start bij het Peemankeetje Hunerpark
op de St. Jorisstraat 55.
Vrijdag 27 augustus 14.00 - 16.00 uur.
Deelname gratis.

INTERNATIONALE KEUKEN
BALKANSPECIALITEITEN

EL TORO
IS OPEN, WELKOM!
GROTE ZAAL / GROOT TERRAS
Telefonisch reserveren mogelijk

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

COLOFON
NIJMEGEN OOST:

Redactie & Advertenties
De Rozet, Rijksstraatweg 92a,
6573 DB Beek-Ubbergen,
Tel: 024-6843533 Fax: 024-6842645
E-mail adres: info@derozet.nl
B EZORGKLACHTEN :
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Beek, tel. 06-23502075

OPLAGE: 25.000

Gemiste voorstellingen staan centraal in Lindenberg Theaterweek
In laatste week van augustus presenteert de Lindenberg de Lindenberg
Theaterweek. Een week waarin het
publiek kan ervaren hoe mooi
theater was, is én gaat zijn met een
selectie van cabaret- en jeugdvoorstellingen die het afgelopen seizoen
niet door konden gaan.
De Theaterweek vindt plaats van 23
t/m 29 augustus . Het gehele programma is te vinden op de website van de
Lindenberg, waar ook de kaartverkoop
reeds van start is gegaan:
www.delindenberg.com.

Programma Lindenberg
Theaterweek
Dinsdag 24 augustus
Thijs Kemperink – Eerlijk duurt het
kortst! 20.30 uur | € 18,50 / € 17,- |
cabaret | Steigerzaal
Woensdag 25 augustus
Max Verstappen - Baas Boven Baas
(5+). 15.00 uur | € 13,- / € 8,50 | jeugd
5+ | Steigerzaal
De Stokerij - Oorlog, wat zou jij doen?
(10+). 15.30 uur | € 13,- / € 8,50 | jeugd
10+ | Marikenzaal
Anne Neuteboom – Effe niet met je
mening. 20.30 uur | € 18,- / € 16,50 |
cabaret | Steigerzaal
Donderdag 26 augustus
Theatergroep Fien - Wakker (6+),
15.00 uur | € 13,- / € 8,50 | jeugd 6+ |
Steigerzaal
Lonneke Dort - Allemaal of niemand.
20.30 uur | € 18,- / € 16,50 | cabaret |

Vocal Group
Revolt zoekt
leden!
In september 2021 start voor Vocal
Group Revolt het derde 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 we op zoek naar nieuwe leden om bij ons koor aan te sluiten.
De minimale leeftijd om aan te sluiten
is 18 jaar. In september zijn er (4) 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 en
Instagram (@vocalgrouprevolt) en een
kijkje nemen op ons Youtube-kanaal!

Steigerzaal
Vrijdag 27 augustus
2-ater Producties - Het Muizenhuis:
Sam & Julia, op reis (3+). 15.30 uur | €
13,- / € 8,50 | jeugd 3+ | Steigerzaal
Kirsten van Teijn - (S)EXPERIMENT
20.30 uur | € 18,- / € 16,50 | cabaret |
Steigerzaal
Zaterdag 28 augustus
Stichting het Hoofd - Timtim (2+).
15.30 uur | € 13,- / € 8,50 | jeugd 2+ |
Steigerzaal
Jeroen Leenders – Reboot. € 18,50 / €
17,- | cabaret | Steigerzaal
Zondag 29 augustus
Tessa Zoutendijk & gast - Peuterpret
(2-4). 10.00 & 11.00 uur | € 7,50 | jeugd
2-4 | Marikenzaal
De Hete Brij - Talkshow Hemd van je
live! (6+). 15.00 uur | € 13,- / € 8,50 |
jeugd 6+ | Steigerzaal

Week van Lezen
en Schrijven
2021
Van maandag 6 tot en met zondag 12
september is er extra aandacht voor
de 2,5 miljoen mensen die moeite
hebben met lezen, schrijven, rekenen
en/of omgaan met de computer.
Bij ROC Nijmegen geven we cursussen
voor volwassenen die graag hun basisvaardigheden willen verbeteren.
Cursisten die les volgen, zeggen:
“ Ik kan nu werken met de computer, ik
kan e-mailen en werken met de overheid sites.” Bij ROC leer je begrijpend
lezen en brieven schrijven. Bij de lessen wordt er gekeken naar wat je kan.
Hier worden de lessen aangepast voor
ieder individu”
Wilt u ook graag uw basisvaardigheden
verbeteren? Meld u dan aan voor een
cursus voor volwassenen bij ROC
Nijmegen.
Kent u iemand die moeite heeft met
lezen, schrijven, rekenen en/of omgaan
met de computer? Wijs die persoon er
dan op dat je nooit te oud bent om te en
duurt leren!
Bij ROC Nijmegen kunt u lessen volgen voor maar €45,- per jaar. De lessen
zijn dinsdagmorgen van 9.00- 12.00
uur en woensdagavond van 19.0022.00 uur in basisschool ‘Op de heuvel
‘in Groesbeek. U werkt in uw eigen
tempo aan wat u wilt leren. De groepen
zijn klein. U kunt op elk moment starten.
Bel 024-8904024 of ga naar www.rocnijmegen.nl/cursussen/
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Albert Heijn van den Hatert
Heerbaan 99 - Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481-438240
Openingstijden: ma t/m za: 08.00 tot 20.00 uur
Zondag: 10.00 tot 18.00 uur

Coronaproof aan huis bezorgd

5
,9ltijd
4maa
€
per

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Betrouwbaarheid, kwaliteit en service

Aanbiedingen geldig t/m zondag 15 augustus

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

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

Rijwielhandel
Bruinewoud
Brompton-dealer

van Nijmegen en omstreken

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

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

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

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

INFRA & MILIEU

HUUR BIJ ONS
EEN CONTAINER!

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

Wij doen alles voor uw auto

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Kwaliteitsbrandstoffen van Argos
Hoge prestaties, lage emissie,
zuinig in verbruik

Op goed bereikbare locaties vind u onze
tankstations met moderne tankzuilen,
precies daar waar u ons nodig hebt,
en dat 7 dagen per week.
Ruim shop assortiment.
Kempen, Krefeld, Kleve (2x),
Kranenburg, Wyler

www.argosretail.de
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Lexus LC 500 Convertible
Er is in Nederland nog een ‘gewone’ personenauto die standaard een vijfliter
V8 benzinemotor onder de motorkap heeft. Natuurlijk niet zo gewoon, maar
een heel fraaie Lexus cabriolet. Een bijzonder auto, die werkelijk ontzettend
fijn rijdt met zijn achtcilinder motorblok en bijbehorende souplesse. Altijd
brute kracht aanwezig en toch kan men er heerlijk comfortabel en rustig mee
toeren.

Road Test
Lexus LC 500 Convertible
Koets: 2-deurs cabriolet
Prijs: € 193.845,Gewicht: 2110 kg
Cil.inh.: 4969 cc
Vermogen: 464 pk
Top: 270 km/uur
Acc.0-100: 4,6 sec.
Gem. verbr.: 1 : 9,7
Lengte: 477,0 cm
Breedte: 192,0 cm
Kofferruimte: 149 liter
Aanhangergewicht: geen trekhaak

Onze Lexus LC 500 Convertible testauto heeft een fraaie donkergroene kleur (in
de folder heet dat heet Terrane Khaki) en is gecombineerd met een beige cabriokap (zwart kan ook).

den karakter te verstoren. Een ontsierend groot windscherm boven de achterbank heeft de Lexus niet en dat hebben we ook niet gemist. Last van kou
krijg men ook niet snel door de warme
lucht, die desgewenst uit de hoofdsteunen stroomt.
De Lexus LC 500 Convertible kan worden gezien als de opvolger van de SC 430,
die eveneens was voorzien van een dikke achtcilinder motor. Bij dat model werd
echter gekozen voor een stalen klapdak en ook had de auto vanuit bepaalde hoeken wat koddige vormen. In de LC 500 werd gekozen voor een stoffen exemplaar
om de fraaie daklijn van de coupé zo goed mogelijk te behouden.
De Lexus LC500 is in 2017 geïntroduceerd als coupé. Nu is er ook een
cabriolet uitvoering, waarbij behoorlijk
intensief, maar wel met Japanse perfectie, is gesleuteld om de stijfheid in de
carrosserie te behouden. We zien hem
niet vaak rijden, want de prijs is hoog
door de welbekende Nederlandse
BPM. Bovenop de basisprijs van €
112.852,07 zet de Nederlandse Fiscus
nog eens € 55.934,- BPM en vervolgens € 23.6698,93 BTW, waardoor bij
de aanschaf € 193.845,- moet worden
overgeboekt. Met wat extra’s is zit het
aanschafbedrag zo boven de twee ton.
Cabriolet met stoffen dak
Voor dat bedrag krijgt men een heel fijn
rijdende en ook fraaie cabriolet. Terwijl
de Lexus SC430, de vorige grote
cabriolet van Lexus met achtcilinder
motor, was voorzien van een metalen
dak, heeft Lexus nu gekozen voor een
klassieke stoffen kap. Het stalen klapdak van de Lexus SC430 gaf de auto
vanuit bepaalde hoeken een wat vreem-

De Lexus LC 500 Convertible heeft
onder de lange motorkap een vijfliter
achtcilinder benzinemotor zonder
hybride aandrijving en zelfs zonder
turbo's.

de styling. Daarom is bij de Lexus LC
500 gekozen voor een fraai stoffen
exemplaar, waarmee de fraaie daklijn
van de coupé zo goed mogelijk is
behouden. Dat is uitstekend gelukt.
Het vouwdak heeft een zeer goede
kwaliteit en bestaat uit vier lagen. Dat
maakt de cabriolet vrijwel even stil van
binnen als de coupé. Regen of wind
hebben nauwelijks effect op het
geluidsniveau binnen. Het stoffen dak
kan binnen vijftien seconden worden
geopend en gesloten bij snelheden tot
50 km/u. En dat lukt in de praktijk
goed, zodat men niet nat wordt met een
plotseling opkomende bui.
Voor het opbergen van het vouwdak is
gekozen voor het opdelen van de bagageruimte in twee delen. Het ene deel is
alleen bedoeld om het dak in op te vouwen, het andere alleen voor bagage.
Dat zorgt voor minder bagageruimte
met gesloten dak, maar het dak kan dan
wel altijd open. Ook als de kofferbak
vol is. De kofferbak heeft een inhoud
van 149 liter. Dat is niet veel, maar
gelukkig zijn er nog achterbankjes
waarop men flink wat bagage kwijt
kan. Als volwaardige zitplaats zijn ze
echt niet geschikt. De beenruimte is
volstrekt te weinig om er comfortabel
te kunnen zitten. Ook voor kinderen is
er te weinig beenruimte.
Stoelen met nekverwarming en koeling
Het klimaatcontrolesysteem in de
Lexus LC 500 cabrio is uitgebreid met
stoelverwarming en zo nodig kan men
de stoel ook koelen. Zelfs nekverwarming en stuurverwarming zijn aanwezig. Men moet echter wel in het centrale touchscreen een heel menu door
voordat men de nekverwarming kan
aanschakelen. Een simpele drukknop
of een handiger bereik via het touchscreen zou handiger zijn.
Dankzij deze voorzieningen leent de
Lexus LC 500 cabrio zich uitstekend
voor open rijden bij
lage buitentemperaturen. Wij hebben
ook bijna de gehele
testperiode open
gereden.

Anti-geluid
Om ervoor te zorgen dat het met
open dak aan boord
comfortabel blijft,
is de Lexus voorzien van antigeluid, dat ervoor
zorgt dat hinderlijke
windgeluiden deels
worden gedempt.
Het standaard transwindHet stoffen cabrioletdak van de Lexus LC 500 Convertible parante
bestaat uit vier lagen en kan binnen vijftien seconden wor- schermpje tussen
den geopend en gesloten bij snelheden tot 50 km/u. De dak- de twee achterstoelen helpt ook om de
constructie maakt de Lexus 105 kilogram zwaarder ten
terugslagwind
opzichte van de Coupé, al komt dat extra gewicht vooral
tegen te houden
van de onderhuidse verstevigingen en van de actieve rolbeugels die automatisch uitklappen bij een eventuele koprol. zonder het open-rij-

Weggedrag
Dankzij alle verstevigingen is het weggedrag vrijwel gelijk aan dat van de
Lexus LC 500 coupé. De Lexus LC
500 Convertible ziet er dankzij alle
scherpe vormen weliswaar uit als een
agressieve sportwagen, maar leent zich
in feite het beste als luxe toerauto.
Althans; totdat men het gaspedaal diep
intrapt, want dan laat de Lexus zich van
een compleet andere kant zien. De
acceleratie is dan fenomenaal dankzij
de vijf-liter achtcilinder, die moeiteloos
8000 toeren per minuut aankan. Met
name met open dak is dat een enerverende ervaring. De sportiviteit van rijden kan men in het programma voorinstellen. Bij de sportstand, houdt de versnellingsbak veel hogere toerentallen
aan, de stuurbekrachtiging wordt directer, terwijl de tractiecontrole probeert
de boel enigszins onder controle te
houden.
Motor
Met de 5.0 liter V8 benzinemotor doet
de Lexus LC 500 Convertible niet
onder voor de extreem dure en exclusieve Europese supersportwagens. In
de dagelijkse praktijk blijkt het benzineverbruik mee te vallen. Bij rustig
rondtoeren met open dak kan men een
gemiddeld brandstofverbruik van 1
liter benzine per 10 kilometer halen.
Echter, wanneer het gaspedaal dieper
wordt ingetrapt is 1 op 4 geen uitzondering.
De 5.0 V8 geeft de Lexus LC 500 een
uniek karakter. Vrijwel alle auto's in dit
segment hebben om bovenstaande
redenen inmiddels kleinere en/of efficiëntere motoren. De LC Convertible
daarentegen start met een bijna zeldzaam geworden brul. Daarna komt de
krachtbron tot bedaren, daalt het toerental en is alleen nog een diep,
gesmoord geluid hoorbaar.
Ondanks het riante vermogen laat de

De Lexus LC 500 Convertible is een 2+2. Achter de stoelen vindt twee minizitjes,
die alleen geschikt zijn voor kleine kinderen, huisdieren of weekendtassen.

De afwerking van de cabine van de Lexus LC 500 Convertible is voorbeeldig. In
een BMW vind je op plekken waar je niet vaak kijkt goedkope kunststoffen, maar
niet in deze Lexus. Elk hoekje, elk gaatje is afgewerkt met leer, alcantara of aluminium.
Lexus LC Convertible zich bij voorkeur kalm en statig rijden. Het enorme
motorvermogen zorgt dan voor extreme souplesse en dus een superieur
gevoel.
Door te kiezen voor de sport-stand is
het met het goedmoedige karakter
gedaan en toont de LC zijn spierballen.
De turbo-loze achtcilinder brengt 464
pk over naar de achterwielen. Het
maximale koppel is 530 Nm. Dat levert
acceleraties vanuit stilstand naar de 100
km/uur in 4,6 seconden op en men kan
doorgaan met accelereren tot de topsnelheid die bij de 270 km/uur ligt.

Conclusie
Er hangt een stevig prijskaartje aan,
maar de Lexus LC 500 Convertible is
de fijnste auto, die we de laatste tijd
hebben gereden. Heerlijk rustig met het
dak open rondtoeren en altijd voldoende vermogen (464 pk) en koppel (530
Nm) paraat om stukje te gaan racen.
Dat kan dan veilig dankzij de aanwezige elektronische veiligheidssystemen
en de grote stijfheid van de carrosserie.
Uiteraard dragen de uitstekende wegligging, waarbij het comfort behouden
is gebleven, ook bij aan het rijplezier.

Kia komt met grensverleggende techniek
in haar EV6 elektrische auto
De nieuwe, volledig elektrische Kia
EV6 verlegt de grenzen op het gebied
van gebruikerservaring en maakt elektrisch rijden voor veel Nederlanders
nog aantrekkelijker. De EV6 van Kia
zal elektrisch rijden aantrekkelijker
maken. Als eerste volledig elektrische
Kia biedt de EV6 zeer snelle oplaadtijden en kan zelfs fungeren als een
mobiel batterijpakket om elektrische
apparaten of andere elektrische voertuigen op te laden.
Optimaal elektrisch rijden
De EV6 is gebaseerd op het nieuwe
Electric-Global Modular Platform (EGMP), dat exclusief is ontwikkeld om
als basis te dienen voor nieuwe dedicated elektrische modellen van Kia. Het
gloednieuwe platform biedt grote voordelen ten opzichte van aangepaste
bestaande platforms die in de basis zijn
ontworpen voor auto’s met verbrandingsmotoren.
De Kia EV6 is voorzien van 's werelds
eerste multi-high-speed laadsysteem

dat compatibel is met zowel 800V
ultrasnel laden als meer mainstream
400V snelladen, zonder dat er een speciale adapter of extra ingebouwde oplader nodig is.
Bij een 800V-laadstation kan de accu
van de EV6 in slechts 18 minuten van
10% naar 80% worden opgeladen
(onder optimale omstandigheden), bij
een vermogen van maximaal 239 kW.
Bij de momenteel meer gangbare
400V-laders, gebruikt de EV6 de motor
en een omvormer om de 400V-stroom
die van het laadstation komt om te zetten in 800V, zodat de batterij kan opladen met het maximale vermogen dat
door het laadstation wordt geleverd.
EV6-rijders hoeven naast laadstress
ook geen range-anxiety te hebben. De
WLTP-waarden geven aan dat de achterwiel-aangedreven 77,4 kWh EV6 tot
528 kilometer kan afleggen in de
gecombineerde cyclus (gecombineerd
elektrisch
energieverbruik
16,5
kWh/100 km). Dat is vergelijkbaar met
de afstand van Amsterdam naar Parijs

op een enkele lading. Ook de EV6 met
vierwielaandrijving heeft een grote
actieradius; 506 km op de gecombineerde WLTP-cyclus. Het gecombineerde elektrische energieverbruik van
de vierwielaangedreven variant is
slechts 17,2 kWh/100 km.
Bidirectioneel laden
De Kia EV6 valt op met zijn grote
bereik en ultrasnelle laden, maar kan
ook via de Vehicle to Load-functie
(V2L) andere apparatuur zoals een laptop of huishoudelijke apparaten van
stroom voorzien. Ook Vehicle to
Vehicle laden (V2V) is mogelijk waarbij de Kia EV6 stroom kan leveren aan
andere elektrisch voertuigen, bijvoorbeeld in geval van nood. Wanneer de
lading van de eigen accu een minimum
van 20% bereikt, wordt de V2V-functie
automatisch uitgeschakeld.
De productie start in juli en de eerste
exemplaren arriveren naar verwachting
vanaf de tweede helft van september
2021 in Nederland.
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Zwischen Rhein & Maahs
Die schönsten (Rad-) Wanderrouten
in der Euregio Rhein-Waal
EUREGIO RHEIN-WAAL.
Die Euregio Rhein-Waal feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Seit ihrer
Gründung ist das Hauptziel
der Euregio die Verbesserung
und Intensivierung der
grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit.
Von
Anfang an stand auch die
Zusammenarbeit in den
Bereichen Tourismus, Natur
und Umwelt ganz oben auf
der Agenda. Wir möchten daher allen
Bewohnern und Besuchern der Euregio
Rhein-Waal die Schönheit und Vielfalt
dieses Gebietes näher bringen. Zu diesem Zweck haben wir alle
Mitgliedskommunen gebeten, ihre
schönsten Wander- oder Fahrradrouten
einzureichen.
Alle Routen sind jetzt in einer handlichen Broschüre gebündelt worden. Zu
jeder Route gibt es eine kurze
Beschreibung sowie eine Karte, die
einen ersten Eindruck von der Route
vermittelt. Außerdem hat jede Route
einen QR-Code, der zu den detaillierten Routeninformationen führt. Die
Broschüre enthält über 50 Wander- und
Radrouten in der Euregio Rhein-Waal.
Für jede Kommune in der Euregio
Rhein-Waal, von Alpen bis Zevenaar
und von Apeldoorn bis Xanten, finden
Sie eine schöne oder besondere Route.
Ob die großen Flüsse Rhein, Waal und

Die Euregio Rhein-Waal hat die
schönsten Wander- und Radrouten in
ihrem Gebiet in einem handlichen
Heftchen gebündelt.
Maas, kleine Nebenflüsse wie Niers
und
IJssel,
Waldund
Heidelandschaften, historische Städte
oder
die
Industrieund
Bergbaulandschaft um Moers und
Duisburg, jede Gegend hat ihren eigenen Reiz. Alle Routen haben eines
gemeinsam: Sie lassen sich problemlos
in wenigen Stunden oder maximal
einem Tag bewältigen.
Sie können die Broschüre kostenlos
bestellen, indem Sie eine E-Mail an
info@euregio.org senden oder +492821-79300 anrufen. Spätestens ab
Anfang August wird die Broschüre
auch in den Rathäusern bzw. TouristInformationen in der Euregio RheinWaal kostenlos erhältlich sein.

Grilltour mit der GrenzlandDraisine am 20. August
KRANENBURG/KLEVE. Am
Freitag, den 20. August lädt die
Grenzland-Draisine zu einer
Grilltour ein! Die sommerliche
Thementour startet um 16 Uhr
am Draisinenbahnhof in
Kleve. Mit Clubdraisinen
geht’s auf eine abwechslungsreiche Fahrt nach Kranenburg,
wo dann gegrillt und gesellig
gechillt wird. Gegen 19 Uhr
erfolgt die Rückfahrt nach
Kleve, wo das Programm um
ca. 20.30 Uhr endet. Im Preis Mit Clubdraisinen geht’s auf eine abwechslungsvon
20
€
sind
die reiche Fahrt nach Kranenburg, wo dann gegrillt
Draisinenfahrt
sowie
2 und gesellig gechillt wird.
Würstchen und 2 Getränke enthalten. Kinder bis 14 Jahren bezahlen können entweder telefonisch oder
12 €. Das Team der Grenzland-Draisine direkt über das Buchungssystem auf
freut sich auf Buchungen unter der www.grenzland-draisine.eu gebucht
Telefonnummer 02826/9179900. Auch werden. Die Preise für die Hin- und
außerhalb dieser Thementour gibt es Rückfahrt liegen bei 12 € (Montag bis
noch freie Draisinen, in den Ferien Donnerstag) bzw. 16 € (Freitag bis
sogar eine zusätzliche Abfahrtszeit um Sonntag & Feiertage), Kinder bis 14
17 Uhr ab Kranenburg! Die Fahrten Jahre bezahlen die Hälfte.

Neues Konzertprogramm Kleve
KLEVE. Sigrun Hintzen (Konzerte der Stadt Kleve) schreibt
in der aktuellen Newsletter: „Liebe Musik- und
Konzertfreunde, eine Konzertsaison mit vielen Absagen,
Terminänderungen und wenigen Nachholkonzerten liegt hinter uns. Zusammen mit dem Fachbereich Kultur der Stadt
Kleve danke ich allen für Verständnis und Geduld. Das neue
Konzertprogramm 2021/22 informiert über das Ticketing,
das von uns Flexibilität fordert, da die Entwicklung der
Corona-Zahlen weiterhin ungewiss ist. Die Flyer liegen nach
und nach in der Stadt aus und werden auf Wunsch auch zugeschickt. Bleiben Sie gesund und den Konzerten treu!“
Sigrun Hintzen, Konzerte der Stadt Kleve, 02821-897661,
einfach@absurd.de
www.kleve.de, www.facebook.com/KonzerteDerStadtKleve,
www.instagram.com/konzertekleve
Einzelkarten für die ersten Konzerte
Für die Konzerte im September und Oktober gibt es zunächst
Einzelkarten im Verkauf, da wir Flexibilität für den dann geltenden Sitzplan benötigen. Der Vorverkauf startet ca. vier
Wochen vor dem Konzert.
Neuauflage der Konzertabonnements
Die Konzertabonnements starten wieder, wenn wir
Planungssicherheit haben. Voraussetzung ist die Rückkehr
zum festen Sitzplan der Stadthalle mit Reihen und
Platznummerierung. Nur so ersparen wir Ihnen lästige
Umbuchungen.
Die Musiker freuen sich auf Sie!
• 7. September: „Auf Freiersfüßen“ – Andrea Ritter, Daniel
Koschitzki & Folkwang Kammerorchester, Johannes
Klumpp, Leitung – Die in Kleve bestens bekannte
„Zauberflötistin“ und der „Paganini der Blockflöte“ gehen

Der 30-minütigen Naturfilm zeigt tolle
Nahaufnahmen
der
bedrohten
Wiesenvögel Kiebitz, Uferschnepfe,
Großer Brachvogel und Rotschenkel
und vielen weiteren Feldvögeln:
www.youtube.com/user/NABUNiederrh
ein.
Film jetzt auf dem Youtube-Kanal der
NABU-Naturschutzstation Niederrhein
in Deutsch und Englisch angeschaut
werden:
www.youtube.com/user/NABUNiede
rrhein.
Über aktuelle Neuigkeiten zum
Projekt, etwa die diesjährige sehr
erfolgreiche Wiesenvogelsaison, informiert die Projekt-Website: www.lifewiesenvoegel-niederrhein.de. Weitere
Infos
auch
unter
NABU
Naturschutzstation Niederrhein e.V.,
www.NABU-Naturschutzstation.de

mit diesem aufgeweckten Kammerorchester in einen Dialog
von barocker Klangpracht, wilder Romantik und pointierter
Gegenwart – in ausgesuchten Werken von Vivaldi, Bach,
Puccini und Chiel Meijering.
• 17. September: „Die Zimmer der Villa Vivaldi“ –
Ensemble Volcania & Elisabeth Champollion, Blockflöte –
Vivaldi öffnet seine Türen für neue Klänge! In seinem Haus
treffen Dramatik und Sinnlichkeit aufeinander, die seine
Werke, aber auch die Musik von Mark Scheibe und Moritz
Eggert prägen. Das Zusammentreffen seiner Concerti mit
Kompositionen für historische Instrumente, die extra hierzu
geschrieben wurden, eröffnet in der gastfreundlichen Villa
herrliche Klangräume. 20 Uhr, Stadthalle – 19 Uhr „Das dritte Ohr“ (Konzerteinführung)

DRK ruft dringend zur Blutspende auf
BREITSCHEID. Der Hauptversorger
mit Blutpräparaten in den beiden von
der Flutkatastrophe massiv betroffenen
Bundesländern NRW und RLP schlägt
Alarm! Gerade in den tendenziell
blutspendefreundlichen Gebieten beider Bundesländer ist die Infrastruktur
dermaßen geschädigt, dass dort auf
absehbare
Zeit
keine
Blutspendetermine durchgeführt werden können. Dies ist nach Aussage des
DRK-Blutspendedienst West ein erhebliches Problem, da es bereits seit längerem gravierend an Blutpräparaten
fehlt. Der DRK-Blutspendedienst West
ruft die Bevölkerung daher dringend
dazu auf Blut zu spenden! Der nächste
Blutspendetermin in Kranenburg ist am
Mittwoch, 11. August 2021, von 17:00
- 20:00 Uhr, Euregio Realschule
Kranenburg, Galgensteeg 21-23
Blutspende über Terminreservierung:
www.blutspende.jetzt. Das DRK bittet

nen Geimpfte am Folgetag schon wieder Blut spenden. Auf allen angebotenen Terminen besteht eine unumgängliche Maskenpflicht. Weitere Infos zum
Hygienekonzept und ein Corona-FAQ
stehen hier online: www.blutspendedienst-west.de/corona
alle Bürger, die Blut spenden möchten,
sich vorab online einen persönlichen
Termin
zu
reservieren.
Terminreservierungen sind Bestandteil
des Corona-Schutzkonzeptes.
Blutspende in Corona-Zeiten
Nach einer Impfung mit einem SARSCoV-2-Impfstoff
ist
keine
Rückstellung von der Blutspende erforderlich. Das gilt für die mRNAImpfstoffe (Moderna, BionTech) wie
auch
für
die
verwendeten
Vektorimpfstoffe
(AstraZeneca,
Johnson & Johnson). Sofern keine
Impfreaktionen, wie z. B. Fieber oder
eine lokale Schwellung auftreten, kön-

Bäcker backen „Flutbrot“
für Kollegen in Not
Für jedes verkaufte „Flut-Brot“ geht
ein Euro an den Karl-GrüßerUnterstützungsverein des Deutschen
Bäckerhandwerks.
Foto: Heinz Maahs; gesehen in
Maikammer, Rheinland-Pfalz

Naturfilm zu den Wiesenvögeln
in der Düffel jetzt online
KLEVE. Der Film „Wiesenvogelland
Düffel. Die Big 5 vom Niederrhein“,
der letztes Jahr im Tichelpark-Kino in
Kleve Premiere hatte, ist jetzt online
abrufbar. Der 30-minütige Film ist im
Rahmen
des
EU-LIFE-Projekts
„Grünland für Wiesenvögel“ der
NABU-Naturschutzstation Niederrhein
entstanden. Die Uferschnepfe „wurschtelt“ über dem Nest herum, bis sie
bequem auf ihren Eiern sitzt. Ein
Kiebitz hudert seine Jungen. Das heißt,
er nimmt sie unter seine Flügel, um sie
zu wärmen. Ein Flussregenpfeifer plustert sich auf und jagt einen Hasen weg,
der seinen Eiern zu nahe kommt.
Der Naturfilm zeigt Nahaufnahmen der
selten gewordenen Wiesenvögel und
weiterer Feldvögel in der Düffel.
Aufgenommen wurden die Bilder etwa
an einem im Projekt angelegten
Kleingewässer. Hier und auf den
Wiesen und Feldern sind die
Bodenbrüter zu Hause. Neben den
schönen Bildern steht im Mittelpunkt
des Films, was die Vögel zum
Überleben benötigen und wie der
Erhalt der bedrohten Arten gelingen
kann.
Um möglichst vielen Menschen, diesen
meist in der Wiese versteckten
Naturschatz nahzubringen, kann der

„Auf Freiersfüßen“ in Kleve am 7. September: Andrea Ritter,
Daniel Koschitzki & Folkwang Kammerorchester

NRW/RHEINLAND-PFALZ. „Bäcker
helfen Bäckern“: Unter diesem Motto
verkaufen zahlreiche Bäckereien aus
der Region jetzt ein „Flut-Brot“, um in
Not geratene Kollegen zu unterstützen.

„Für viele unserer und Kollegen in den
betroffenen Gebieten nimmt die
Hochwasserkatastrophe existenzbedrohende Ausmaße an. Hier möchten wir
Bäcker schnell und unbürokratisch helfen“, erläutert Rudolf Weißert,
Obermeister der Niederrheinischen
Bäcker-Innung Krefeld-Viersen-Neuss.
Wer mitmacht, wählt ein Brot aus seinem Sortiment aus und macht es für die
kommenden Wochen zum „Flut-Brot“.
Für jedes verkaufte „Flut-Brot“ geht
ein Euro an den Karl-GrüßerUnterstützungsverein des Deutschen
Bäckerhandwerks. Mit den Spenden
erhalten Bäckereien, die von der
Hochwasserkatastrophe
besonders
betroffen sind, rasche Nothilfe.

Kirmes Kraneburg
Das 12 Mann/Frau starke Kranenburger
Kirmeskomitee gelang
es eine schöne "coronaproof" Kirmes zu organiseren. Für klein, mittel
und gross war viel los.
Am Montagabend beendete ein Feuerwerk das
Kirmesfest.
Foto: Heinz Maahs

Was passiert bei einer Blutspende?
Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich
gesund fühlen. Erstspender können bis
zum Alter von 68 Jahren Blut spenden.
Das maximale Spenderalter für
Mehrfachspender ist ein Alter von 75
Jahren (d.h. bis einen Tag vor dem 76.
Geburtstag). Zum Blutspendetermin
bitte unbedingt den Personalausweis
mitbringen. Die eigentliche Blutspende
dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Da
der Imbiss nach der Blutspende zurzeit
nicht
stattfindet
(Coronaschutzkonzept), gibt das Rote
Kreuz zur Stärkung Lunchpakete aus.

Wieder normale
Öffnungszeiten
und Partyservice
Kranenburg. Das Schnellrestaurant
Peters in Kranenburg hat seit einigen
Wochen wieder normale Öffnungszeiten. Das Restaurant ist seit über 30
Jahren für die Gäste in Kranenburg
und Donsbrüggen zu erreichen.
Neben dem Restaurant ist auch der
Partyservice ein wichtiger Bestandteil.
Wer eine Feier ausrichten möchte, kann
entsprechende Bestellungen unter der
Tel.-Nr. 0049 2826 5801 vornehmen.
Weitere Einzelheiten entnehmen sie
dem Internet unter
www.Schnellrestaurant-Peters.de
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SPORT
Nieuws van De Treffers
Jeugdtrainer Michiel van Kerkhof van De Treffers
geslaagd voor UEFA B Youth
Voetbalvereniging De Treffers werkt
aan een permanente professionalisering
van de jeugdopleiding. Daar horen
gekwalificeerde trainers bij. Binnen het
voetbal zijn in de verschillende competities actief. Elk van deze teams vraagt
om de juiste trainer-coach. De taken
van een trainer-coach zijn onder te verdelen in: het coacht tijdens wedstrijden,
het geven van trainingen en begeleiden
van spelers en staf. Daarnaast is de trainer-coach onderdeel van de club.
Jeugdtrainer Michiel van Kerkhof is
recentelijk geslaagd voor zijn KNVB
trainerscursus UEFA B Youth. Voor
zijn opleiding liep hij afgelopen seizoen stage bij de JO17-1. Het komende
seizoen gaat Michiel bij De Treffers
aan de slag als hoofdtrainer van de
JO14-1. Hij hoopt op Zuid nog jarenlang met veel plezier en enthousiasme
een bijdrage te kunnen leveren aan de
ontwikkeling van jeugdspelers.

Voor de allerkleinsten is er een springenkussen.
De spelers van de selectie zullen zich
voorstellen en hoofdtrainer Jan de
Jonge licht de ambities voor het
komende seizoen toe.
Om 13.00 uur is er een kinderpersconferentie waarbij de jeugd onze hoofdtrainer en een aantal spelers flink aan
de tand kan voelen.
De dag wordt afgesloten met een gezellig samenzijn in de kantine en op het
terras. De open dag is gratis toegankelijk voor iedereen.

Wim Zwitserloot wint 1e prijs Kerstloterij 2020

Het belangrijkste nieuws was dat
we in de afgelopen paar jaar alle
huurovereenkomsten van al onze
viswateren vernieuwd hebben.
Jubilaris Han Heijmink Het gaat hierbij om overeenkom-

Biljartvereniging De Goei.j
Ka.mer in Groesbeek-Breedeweg
zoekt enkele nieuwe leden
Onze biljartvereniging in de Goei. J.
Ka.mer aan de St, Antonusweg in
Breedeweg heeft plaats voor enkele
nieuwe leden. Wij zijn een gezellige
club met voornamelijk wat oudere
leden en spelen op de dinsdagavond en
op de vrijdagavond.
In de zomermaanden spelen we onderling een gezellig spelletje biljart. In de
herfst en wintermaanden spelen we
onderling een echte competitie waar
sportiviteit maar toch ook gezelligheid

erg belangrijk zijn. Lijkt dit jou een
leuke ontspannende bezigheid maak
dan gewoon geheel vrijblijvend een
afspraak om eens te komen kijken.
Wij spelen uitsluitend de spelsoort
libre. Heb je nog nooit gebiljart maar is
jouw belangstelling gewekt dan kunnen
wij jou de eerste kneepjes van het biljarten bijbrengen. Voor extra informatie
of een afspraak maken om te komen
kijken bel je even met Tonnie Vos
0638700893.

Bekerprogramma v.v. DVSG
DE HORST. Het bekerprogramma van v.v. DVSG is bekend. De mannen van trainer Martin Kaus trappen op zondag 5 september (Kermiszondag) af met een uitwedstrijd bij NSVV FC Kunde. Op zondag 12 - en 19 september staan er dan
thuiswedstrijden tegen respectievelijk Beuningse Boys en Trekvogels op het programma. Alle wedstrijden – zowel uit als thuis – beginnen om 14:30 uur. Omdat
deze tegenstanders één of meerdere klassen hoger spelen, zullen ze een goede
graadmeter zijn op weg naar hopelijk een succesvol seizoen ‘21/22.

Groesbeek.
Nog niet alle prijzen van de loterij zijn
opgehaald. Prijswinnaars kunnen zich
nog melden bij Gerrit Wijnhoven (0629315808).
Commissie
Kerstloterij
"de
Treffers"

Familietoernooi 2021
OOIJ. Wij hadden ons zo verheugd op
het familietoernooi omdat deze 2 jaar
niet kon plaatsvinden vanwege het
coronavirus. Nu staken de weergoden
een stokje ervoor, zodat het wij het niet
konden afronden.
Wij begonnen om 11.00 uur met 48
leden en hun uitgenodigden familieleden. De banen waren zo ingedeeld dat
er steeds een lege baan was tussen de
banen onderling. Dit ter voorzorg om
onze coronaregels uit te kunnen voeren.
Nadat wij de eerste ronde hadden
gespeeld, werd rond 14.00 uur begonnen aan de 2e ronden. Echter hier ging

deze vergadering in maart gehouden
maar dat lieten de coronaregels niet
toe. Gelukkig kon het nu weer wel met
alle regels in acht houdend.

Emile werd hartelijk bedankt
voor zijn diensten als voorzitter
en kreeg namens het bestuur een
bos bloemen aangeboden.
Aankomende tijd zal gekeken
worden naar een opvolger van
Emile.

Open dag De Treffers op zaterdag 14 augustus

De corona heeft lange
tijd roet in het eten
gegooid maar eindelijk
kon de 1e prijs, een
mountainbike “Trek
Marlin 5”, aangeboden door (toen nog)
BikeLife Sjef van
Bergen, uitgereikt worden. Prijswinnaar Wim
Zwitserloot was er
uiteraard niet minder
blij om.
Op de foto staat de
gelukkige en ook trotse
prijswinnaar naast zijn prachtige
mountainbike.
Het zal u inmiddels niet ontgaan zijn
dat de naam van “Bike Life Sjef van
Bergen” onlangs is gewijzigd in “Van
Bergen Tweewielers”. En er naast de
winkel een geheel nieuwe werkplaats is
geopend aan de Pannenstraat te

MILLINGEN. Op zaterdagmiddag 17
juli is de jaarvergadering van hengelsport vereniging De Zeelt in de zaal van
’t Fuske gehouden. Normaal wordt

Er zijn natuurlijk ook weer de
gebruikelijke agendapunten aan
bod gekomen. De kascontrolecommissie heeft het kasboek van
het boekjaar 2020 goedgekeurd,
diverse commissies zijn besproken en de bestuursverkiezing is
geweest. Hierbij heeft voorzitter
Emile Schmitjes aangegeven niet
meer als voorzitter verder te willen, John Hock is nu interim
voorzitter.

Michiel van Kerkhof tekent zijn diploma
in het opleidingscentrum van de KNVB

Op zaterdag 14 augustus vindt op
sportpark Zuid bij De Treffers een open
dag plaats. Het belooft een gezellige
dag te worden met activiteiten voor oud
en jong en zo het seizoen 2021-2022
goed openen. We beginnen om 10.00
uur ’s morgens. De dag wordt georganiseerd met medewerking van de 1e
selectie en technische staf.
Ga op de foto met je favoriete speler uit
het 1e elftal, doe mee aan de competitie doelschieten, stropdas schieten of
aan het 5 x 5 toernooi voor de jeugd, of
het 7 x 7 toernooi voor senioren.

Jaarvergadering en jubilaris HSV De Zeelt

het mis en nam het regenwater bezit
van onze banen. We hebben tot 16.15
uur gewacht maar het ging niet meer.
Dus we hebben er maar een gezellige
3e helft van gemaakt. Helaas kon dus
de prijsuitreiking niet plaatsvinden.
Wel werden door de organisators van
dit toernooi, Jan Awater en Ada Basten
kleine cadeautjes uitgereikt aan de
deelnemers. Deze waren gesponsord
door Basten Assurantiën. Onze hartelijke dank hiervoor. Rond 17.30 uur gingen de deelnemers huiswaarts waarbij
sommigen wel meer dan 100 km moesten rijden.

Foto: Herman Leensen

Nieuw damprogramma
De coronatijd heeft ook iets goeds
opgeleverd voor de liefhebber van de
denksport.
Een
damprogramma
op www.lidraughts.org waar iedereen
van jong tot oud op de hele wereld partijen tegen elkaar kan spelen thuis op je
computer, zonder dat het wat kost. Het
programma is gratis en draait op vrijwillige bijdragen. Het programma is
heel compleet, is leesbaar in 20 talen en
heeft een kopje onder leren voor de
spelregels en oefeningen voor een heleboel zetjes. Je kan via je profiel ook
berichten uitwisselen.
Je maakt een account aan, kiest een
profielnaam, je drukt op de knop 'spelen' en je geeft aan met welk tempo en
welke kleur je wil spelen. Daarna kom
je in de lobby en druk je op een andere

speler of wacht je tot iemand tegen jou
wil spelen en dan kun je beginnen. Met
de muis beweeg je een schijf van het
ene veld naar het andere veld. Door de
uitslagen van je wedstrijden ontwikkel
je ook een speelsterkte.
Misschien is het iets voor de jeugd, om
als hobby naast een fysieke sport te
doen. Ook mensen die een tijdje in een
gat vallen door dat er bijv. even geen
werk is hebben dan de mogelijkheid
om toch actief bezig te zijn door het
spelen van partijen. Je kan ook meedoen aan toernooien of zelf een toernooi opzetten.
Bij vragen kan je via je profiel een
bericht sturen en je vragen richten aan
het account van Peter123.

sten met Staatsbosbeheer, gemeente
Berg en Dal en de Staat der
Nederlanden. Sommige van de oude
overeenkomsten stonden nog op naam
van de vorige verhuurder of hadden
geen recente perceelnummers. Dit was
natuurlijk geen probleem maar nu is
alles weer up-to-date zodat ook voor de
toekomst alles goed geregeld is.
Iemand anders die ook een bos bloemen in ontvangst mocht nemen was
Dhr. Han Heijmink. Han werd gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap en
nam de felicitaties met een jubileumgeschenk van de voorzitter in ontvangst.

Klimop zoekt
versterking voor
“jong en oud”!
KEKERDOM. Dameskorfbalvereniging Klimop zoekt leden! Wij spelen
momenteel in de recreanten- en midweekcompetitie. Zin om (weer) fit te
worden? Gezellig samen te sporten op
woensdagavond? Wij zoeken jou!
Evaring is geen vereiste, je leert het
spelletje zo!
De recreanten zijn nog steeds actief en
binnen dit team spelen dames van de
leeftijd van 30 tot .. 70+? Iedereen is
hierbij welkom!
Je bent ook van harte welkom bij de
midweek. Deze competitie is net iets
feller! Ook staat hier plezier voorop.
Wij spelen op kunstgras en drinken na
de wedstrijd graag wat met elkaar.
Tevens hebben we sinds dit jaar weer
een groep enthousiaste kinderen (en
ouders!) die graag in Kekerdom willen
korfballen. Dit enthousiaste groepje
zoekt nog wat meer teamgenootjes! Dit
geldt zowel voor jongens als meisjes.
Kinderen van 6 tot 8 jaar, jullie zijn van
harte welkom! Ook hier geldt: ervaring
is geen vereiste. We zoeken voor dit
team nog een trainer die 1 keer per
week training wil gaan geven.
Heb je interesse of wil je meer informatie: mail of bel even met bestuurslid
Hanny Wilmsen. hannywilmsen@hotmail.com of 06-83250553.
Of kom eens kijken tijdens onze trainingen op de Botsestraat 42 in
Kekerdom.
Eind augustus starten we weer.

Ouderwetse
Brommercross
in Groesbeek!
De in 1971 opgerichte Motor en
Brommer Club (MBC) Groesbeek viert
dit jaar dus haar 50 jarige bestaan. Op
zondag 26 september willen we daarom
iets speciaals gaan doen voor de jeugd
en de bewoners in de omgeving van
Groesbeek.
Naast de geplande Classic-cross waarin
verschillende oude crossmotoren vanaf
1965 tot 1995 aan de start zullen verschijnen hebben we ook ruimte
gemaakt voor een ouderwetse (amateur) brommercross. Dat wil zeggen
echte (cross)brommers die ook ooit op
de weg hebben gereden. Denk hierbij
aan een Zündapp, Kreidler, Honda MT
etc.
Deelname vanaf 12 tot 80 jaar. Zorg
voor een goede helm, een stevige broek
en stevige schoenen en natuurlijk voor
een flink opgevoerde brommer !
Kosten zijn €20,- per deelnemer incl.
verzekering.
Er worden 2 manches verreden en er
zijn natuurlijk prijzen te winnen.
Deelname alleen voor echte bromfietsen, dus GEEN NK 50cc Brommers!
Dus kijk in de schuur of je nog een
brommer of scooter heb staan en hou
de website van de MBC de Zevenheuvelen in de gaten. Daar vind je binnenkort meer informatie over inschrijven,
tijden en natuurlijk corona maatregelen.
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Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Personeel
Gevraagd
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Sta jij ‘je mannetje’ als

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

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.
raak
Advies aan huis en uitvoering door erkend en lokaal installatiebedrijf

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

Inval-bezorger
gezocht voor
24 augustus
voor De Rozet in Millingen
wijk rondom De Kamp

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

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

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

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

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

