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

Reserveer 13 & 14 augustus:

32ste editie van PolderPop!
LEUTH. Op zaterdag avond 13 augustus trappen we af met Roots & More.
PolderPop Roots & More
Voor de derde editie van PolderPop
Roots & More gooien we het roer om.
De zaterdagavond wordt gratis met één
podium. Op de planken grote namen,
maar veelbelovend talent. Americana,
blues, country, folk met een snufje jazz
of soul.
Tijdens de podiumwissel kun je genieten van een (speciaal)biertje en fijne
muziek uit een doosje op de achtergrond. Een avond vol muziek voor de
verwende muziekliefhebber.
We zien je graag op zaterdag 13 augustus op het festivalterrein achter
Autobedrijf Booltink op Lieskes
Wengs in Leuth (bij Nijmegen). De
poort gaat open om 19:00 uur, de eerste
act begint om 19:25 uur te spelen.
DIX, Etan Huijs, Steel Going Strong
en Olav & The Blues Cruise zullen u
voorzien van onder andere Blues &
Americana.
Zondag 14 augustus presenteren we
vanaf 13:00 uur bands die nog onbe-

kend zijn bij het grote publiek maar het
in zich hebben om groot te worden.
Groeidiamantjes met het label:
“Veelbelovend”.
De toegang is gratis. Kom kijken,
geniet & ontdek!
Youth Reserved, Copperhead County,
Echo Empire, Einfach Kurt, The
Stone Souls, Liquid Love Machine,
The Masters of Sparks & Sonic Whip
zullen u laten luisteren, swingen, springen en dansen.
Wij zien u graag op Polderpop!
Meer informatie over de bands vindt u
op www.polderpop.com.

De uitvaartstoet loopt langs de JOP in Beek bij het Kulturhus Foto: Henk Baron

Provincie waarschuwt voor mogelijk
te steile bodems in zwemlocaties
De provincie controleert regelmatig de
kwaliteit van het zwemwater en houdt
ook de veiligheid in de gaten. Door de
aanhoudende droogte is de waterstand
in een groot aantal zwemlocaties/recreatieplassen gedaald en dat heeft gevolgen voor de diepte van de oevers. De
bodem kan vanaf de waterkant dan
steil(er) aflopen, waardoor zwemmers
sneller in (te) diep water kunnen
komen. Dat kan tot gevaarlijke situaties
leiden omdat de bodem eerder dan verwacht onder je verdwijnt. Voor kinderen en niet geoefende zwemmers kan
dit zeer gevaarlijk zijn.

Let een beetje op elkaar.
Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op:
www.zwemwater.nl
Klachten over het zwemwater?
Provincieloket
Mensen die een klacht of vraag over
het zwemwater hebben, kunnen op
werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur bellen met het Provincieloket, tel. (026)
359 99 99. Mailen kan naar:
provincieloket@gelderland.nl

Vleermuis legt restauratie stil
GROESBEEK. Al in najaar 2021 stond
de Cosmas en Damianuskerk in de steigers voor de noodzakelijke restauratie
van het dak. Het vermoeden dat er een
vleermuiskolonie zou kunnen zitten
heeft de boel toen stilgelegd.
Maandenlang is er onderzoek gedaan
en er is zegge en schrijve één keer één
jonge
vleermuis
aangetroffen.
Waarschijnlijk afkomstig uit een kolonie in de buurt. Nu moet gekeken worden welke maatregelen nodig zijn ter
bescherming van de vleermuis.

Vleermuis legt
restauratie stil

Nieuwe comedy:
Die Fledermaus

oplage: 25.000

Beek nam op grootse wijze
afscheid van Niels Groothuijse

Uiteindelijk, is de verwachting, wordt
de restauratie door dit onderzoek, het
uitstel en de nieuwe maatregelen zo’n
ton duurder.
Waarschijnlijk kan het werk pas voortgezet worden in 2023.

Honderden mensen hebben vrijdagmiddag 29 juli in Beek op indrukwekkende wijze afscheid genomen van de
20-jarige Niels Groothuijse die de
zaterdag ervoor bij een ongeval op de
Nieuwe Rijksweg in Beek om het leven
kwam. Dat Niels erg geliefd was, bleek
wel uit deze grote grote belangstelling.
Aan het begin van de middag hadden
zich bij het Kulturhus in Beek honderden mensen verzameld om aan te sluiten bij de rouwstoet. Familie, vrienden
en bekenden van Niels liepen voorop in
de rouwstoet, welke begon bij zijn
ouderlijk huis en eindigde bij Sous Les
Eglises, waar een bijeenkomst werd

gehouden om het leven van Niels te
vieren. Onderweg naar Hotel Café
Sous les Eglises, waar een herdenking
plaatsvond, werd even stilgehouden bij
de Jongeren OntmoetingsPlek bij het
Kulturhus, waar Niels ook een belangrijke rol in heeft gespeeld bij de totstandkoming. Daarna werd de stoet
steeds groter. Vanwege de beperkte zitruimte binnen, was de herdenking bij
Sous les Eglises ook buiten op een
groot scherm te volgen.
Na afloop werd er een erehaag
gevormd tussen het café en de kerk om
Niels de laatste eer te bewijzen. De uitvaart vond verder in besloten kring
plaats.

Kermis in Kranenburg
KRANENBURG. Van vrijdag 12 t/m
maandag 15 augustus staat het grensplaatsje Kranenburg in het teken van de
traditionele zomerkermis. Het kermisterrein bevindt zich vlakbij het grote
winkelgebeuren aan de oostkant van
Kranenburg. Vier dagen lang zorgen
kermisattracties, feesttent, terras in
‘Biergartenstijl’ en een bruisend programma met elke dag live muziek voor
vertier. Elke kermisdag heeft een eigen
thema. Op vrijdag wordt de kermis om
19 uur geopend door burgemeester met
de traditionele ‘Fassanstich’. Op zondag is het Koningsbal (vanaf 17 uur)
een van de hoogtepunten. De maandag
is van oudsher familiedag met activitei-

ten voor jong en oud. Om 22 uur wordt
de kermis afgesloten met een vuurwerkshow. Op het kermisterrein staan
tal van attracties, inclusief de bij de
jeugd populaire botsauto’s.
De kermis is zeker niet alleen voor
‘Kranenburgers’ bedoeld. Juist voor
Nederlanders die geregeld over de
grens winkels, restaurants en pompstations aandoen, biedt de vierdaagse kermis een mooie gelegenheid om de
ludieke kant van het stadje te leren kennen. Voor fietsers is er een speciale stalling.
Het volledige kermisprogramma is te
vinden op www.kranenburgkirmes.de .

Metamorfose voor De Kleverbergh in Erlecom
ERLECOM. Vereniging Leven met het
Land en stichting ARK Natuurontwikkeling zijn met de huidige eigenaar tot
overeenstemming gekomen over aankoop van de voormalige manege De
Kleverbergh in Erlecom. ARK en
Leven met het Land willen nieuwe
natuur en een natuurvriendelijk landgoed ontwikkelen.
Nieuwe natuur
ARK wordt in november eigenaar van
de natuur en de weilanden die achter de
manege liggen. De projectleider van
ARK, Anke Dielissen, is heel blij met
deze kans: “Door meer rietmoeras te
ontwikkelen bij de laaggelegen weilanden ontstaat er aansluiting op de natuur
in de Ooijse Graaf. Bovendien kan er
een natuurverbinding tot stand komen
richting De Groenlanden aan de andere
kant van Erlecom. Dit levert een
belangrijke verbetering op voor soorten
als de otter, roerdomp en kamsalamander.”
Ontwikkeling landgoed
Leven met het Land wordt eigenaar van
de gebouwen en omliggende grond. De
ambitie van de vereniging is de ontwikkeling van een landgoed van de 21ste
eeuw. Een dergelijk landgoed beschrijft
Karina Hendriks van de vereniging,
als: “Er zal plaats zijn voor natuurontwikkeling, biologische tuinderij, klein-

schalig wonen en kleinschalige educatieve, culturele, recreatieve en kunstzinnige activiteiten. Bij het opstellen
van de plannen houden we rekening
met de cultuurhistorie. De leden van de
vereniging zijn erg enthousiast dat zij
hun plan kunnen realiseren op deze
mooie plek.
De bestemming van De Kleverbergh is
momenteel ’sport’. Daarom is een principeverzoek voor herbestemming ingediend bij het College van B&W van de
gemeente Berg en Dal. Het College
heeft inmiddels positief gereageerd op
dit principeverzoek.
Tijdspad
De eigendomsoverdracht gebeurt in
november 2022. De planontwikkeling

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

vindt plaats in 2022 – 2023.
Informatie en samenwerking
Het streven van Leven met het Land en
ARK is om de herontwikkeling van De
Kleverbergh zoveel mogelijk in harmonie en in gesprek met de omgeving te
doen. Als de inrichtingsplannen vorm
krijgen zal een informatiebijeenkomst
georganiseerd worden voor de omgeving.
Daarnaast komen er updates op
www.kleverbergh.nl en www.ark.eu
(project Ooijse Graaf)
Mailadres voor vragen, suggesties,
wensen (of indien bij interesse in lidmaatschap van de vereniging):
info@levenmethetland.nl en
anke.dielissen@ark.eu
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De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 23 augustus
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 19 augustus
Vervolg colofon: zie pagina 3

Parochiefeest
Parochiefeest Maria ten Hemelopneming 14 augustus nu in Beek,
Kulturhus, aanmelding niet nodig,
breng gerust iemand mee en ontvang de
nieuwe gratis brochure over Beek
‘Verleden en Toekomst’.
Zie de kerkpagina, pagina 14.

Zinderende
Zomerweken
Na twee jaar van vele corona beperkingen hebben we eindelijk weer een
zomer waarin we terug mogen naar
“normaal” en er weer volop ruimte ontstaat voor het organiseren van activiteiten. Ook dit jaar worden in de gemeente Berg en Dal de Zinderende
Zomerweken georganiseerd. Een bruisend activiteitenprogramma, speciaal
gericht op regiobewoners en vakantiegangers die tijdens de zomer de
gemeente Berg en Dal bezoeken.
Tijdens deze Zinderende Zomerweken
worden activiteiten aangeboden in verschillende thema’s, te weten muziek,
eten en drinken, sport en spel en ontdekken. Zo kun je aanschuiven bij
Wijngaard de Plack voor een wijnproeverij of ga op ontdekking in de wijngaard tijdens de “kinderspeurtocht tussen de druiven”. Trek je wandelschoenen aan en geniet van de prachtige
“Kiek dor” route inclusief een knapzak
met lekkers voor onderweg (start café
Hopmans). Ook dit jaar zal Marieke
van Ruitenbeek weer een Lazy Sunday
Afternoon verzorgen en wel op zondag
28 augustus (Wijngaard de Plack). Bij
Museumpark Orientalis is van alles te
beleven rondom het thema “Romeinse
zomer”. Zo is het Romeins
Filosofenpad geopend en wordt er een
Romeins Foodfest (3-4 september)
georganiseerd.
Informatie over alle activiteiten is terug
te vinden op de website
www.bergendalbruist.nl.
Via deze website kunnen ook tickets
geboekt worden voor de activiteiten.

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02

De Rozet
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Voor het juiste klimaat
c.v. installaties, zonne energie, warmte pompen
sanitaire installaties, water- en gasinstallaties,
dak- en zinkwerk en airco’s

In 1 dag het VCA Diploma halen!
10 jaar geldig
VCA Training + aansluitend Examen
VCA Basis, VOL, VIL-VCU
Vrijdag 2 september
08:00 – 18:00
De Mallemolen, Groesbeek
Inloopexamen ook mogelijk.
Aanmelden uiterlijk 31-08
Aanmelding:
op tel: 06 521 533 65
of e-mail: info@felineprojects.nl

Kleding Stomerij
depot
reparatie

-JFTLFT8FOHT 6578 J, LEUTH
Tel. 024-3738441

Feline Projects
Veiligheid & Communicatie

www.wwinstallaties.nl
Lid van:

Pedicurepraktijk Sta

op verzorgde voeten

Andrea Dalmeijer, Medisch Pedicure
Lid van Provoet
Palsstraat 51, 6566 WX Millingen aan de Rijn

Tel: 0481-354356
Facebook:https://www.facebook.com/Pedicurepraktijk-Sta-op-verzorgde-voeten

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

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

•
•
•
•
•

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

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

www.kuijpersgrondwerken.nl

E\/$03(18'2

SALE

Wij hebben
ruimte nodig
voor de nieuwe
collectie!

bis zu

80%
Rabatt

Lampen Udo · Briener Straße 43 · 47533 Kleve ·
Tel.: 02821-980564
Open: Ma.-Vr. van 10 - 19 uur - Za. van 10 - 16 uur
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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: steenfabriek Erlecomsedam 110,
- Ooij: SVO + Spar Reiner van Ooiplein +
Marialaan 9 + Oortjeshekken + Ooijse
Bandijk 84 + CleanLease, De Bouwkamp 8
- Ubbergen: Rijksstr.w.56,Ubbergensdijk 11
- Beek: Nieuwe Holleweg 1 + Kwartelstr.4
+ Nesciostr. 19 + Rijksstraatweg 303
-Berg en Dal: flat B Stollenbergw. 102-138;
Appartementencomplex Groot Berg en Dal,
Oude Kleefsebaan 221,
-Persingen, Groot Kuppenhof, Leuthsestr.13
MELD MISDAAD ANONIEM
0800-7000
AANGEREDEN REEWILD
Bij Grofwild aanrijdingen (reeën en zwijnen)
dient men 112 te bellen. De politie zal dan de
dienstdoende persoon oproepen. Andere aangereden dieren kunt u ook melden bij de politie, deze meldingen zullen, indien nodig,
met hulp van de dierenambulance worden afgehandeld.
GEMEENTEHUIS:
• Gem. Berg en Dal, Dorpsplein 1, tel.14024
Locatie Millingen: Kulturhus.

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

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

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

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

Weekend Diensten
Tandartsen: Voor dienstdoende
bellen: 024-3244200

tandarts

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

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

Wat is er te doen in:
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
-t/m 9.10. fotoexpo Karl Essers, Kalorama
-18.8. 19u. Zomeravondwandeling, start
wasvrouwtje
-21.8. 11u. Euregio Pétanque, sportpark
-22-24.8. kindervakantieweek
MILLINGEN A/D RIJN
-13.8. 20u. bingo Juliana, ver.gebouw
-21.8. 20u. bingo Ons Genoegen, ver.
gebouw
OOIJ
-20.8. Berg en Dal-cup, sportpark
-23-25.8. jeugddriedaagse
LEUTH
-13+14.8. Polderpop
-22-26.8. Kindervakantieweek Leuth
UBBERGEN
-13.8. muzikalewandeling v.a. Havo
-20+21.8. zangweekend BUZS, Havo
PERSINGEN
-14.8. 14.30u. Boerenmaasjazz & Marieke,
Thornschemolen
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-13+14.8. Mea Jambroes
-20+21.8. beeldhouwvereniging Pietra
GROESBEEK
-18-26.8. Kindervakantieweek
HEILIG LANDSTICHTING
-12, 13, 14, 19, 20 en 21.8. voorstelling
Parsifal, Cenakelkerk

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

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

Rozet op Facebook
facebook.com/derozet
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COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533
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

In de Marge

Ik ben geen meteoroloog of bioloog,
of zelfs maar econoom. Maar ook als
geïnteresseerde waarnemer zie ik
zoveel veranderingen in de wereld om
ons heen, dat ik niet meer kan ontkennen dat we fundamenteel anders zullen moeten gaan kiezen. Ik herinner
me nog de eerste waarschuwingen van
'De Club van Rome' eind zestiger
jaren over de ‘grenzen aan de (economische- en bevolkings-) groei’ en de
commotie rond de ‘zure regen’ door
de industriële en agrarische productiemethoden. De waarschuwingen waren
talrijk en indringend, maar de boodschappers werden veelal weggehoond
en hun analyses werden lacherig in de
wind geslagen. In plaats daarvan werd
het economische adagium meer dan
ooit groei, groei en nog eens groei.
Qua economie en techniek werden
grote hoogten bereikt. De wereldbevolking verdubbelde per 20 jaar en de
consumptiemaatschappij beleefde op
velerlei gebied jaren van hoogtij.
Maar nu lijken we dan definitief te
stoten op de grenzen waarbinnen nog
een aanvaardbaar leefmilieu kan
bestaan. Veroorzaakt door onze
manier van leven en onze manier van
omgaan met de natuur. We blijken
steeds meer gewoon een onderdeel te
zijn van die natuur en niet de heersers
die we ons waanden. Dat besef zal op
korte termijn in de westers georganiseerde systemen moeten indalen, als
we het tij tenminste nog enigszins tijdig willen keren. De voortekenen
staan daar op dit moment niet heel
gunstig voor.
Sagittarius

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

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

Rozetjes
Tuinman / Klusjesman
actieprijs! €18,- p/u; tel.
06-23113595
Mijn hulp stopt na 29 jaar.
Ik zoek met spoed iemand
voor 4 uur in de week. 17
euro per uur. WMO. Lenie
Lamers,
Kerkpad
21
Groesbeek.
tel
024
3973210
Lieve intelligente man
zoekt vriendin 25-40 jaar,
om samen leuke dingen te
doen, 06-20404964, tot
gauw

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

inleveradressen

3,00

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

De Rozet
voor al uw familieberichten

Met droefenis hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van een
gewaardeerd lid van onze vereniging.

6,00

een vertrouwd
gezicht
voor al uw vragen

Dhr. Niek Arntz
Wij wensen de familie en bekenden
veel sterkte toe bij het verwerken
van dit grote verlies.
Bestuur en leden
Kunstrijwielvereniging Juliana

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Met droefenis hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van een
gewaardeerd lid van onze vereniging.
Lianne Willemsen

Dhr. Piet van der Zwaluw
Wij wensen de familie en bekenden
veel sterkte toe bij het verwerken
van dit grote verlies.
Bestuur en leden
Kunstrijwielvereniging Juliana
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

Exclusief uw flyer
of folder mee in de
volgende Rozet?
Nu ook in Groesbeek
Mail dan naar:

Gallant Metaal

Na het overlijden van uw dierbare zorgen wij voor één
vertrouwd gezicht. Wij staan voor u klaar om u te helpen met
alles wat er geregeld moet worden voor de invulling van de
uitvaart. Wij nemen u de zorg uit handen.
U bent bij ons altijd welkom voor een open gesprek. Ook als
u niet of ergens anders verzekerd bent.
Bel ons op 024 - 382 28 24 of ga naar monuta.nl/nijmegen.

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

Nijmegen

info@gallantmetaal.nl

bezorgdienstderozet@gmail.com

of bel 06-23502075

Raucherzubehör • Lotto • Zeitschriften • Paysafe •
Handy-Guthaben • Kaffee to go • Getränke •
Süßwaren • Gruß-, Geschenk-, Trauer- und
Ereigniskarten • Deutsche Post • Versandartikel •
Schreib- und Büromaterialien

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

NATUURSTEENBEDRIJF

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

Jeugd & Jongeren

De meeste kinderen zijn gelukkig
De meeste kinderen zijn gelukkig maar
wel heeft 1 op de 10 een verhoogd risico op psychosociale problemen. Dit is
een van de uitkomsten van de
Kindermonitor, een onderzoek dat de
GGD iedere 4 jaar uitvoert. Dit najaar
vulden ruim 8.300 ouders met een kind
tussen 6 maanden en 12 jaar een vragenlijst in.
Mentale gezondheid/welbevinden
Bijna alle kinderen voelen zich blij en
gelukkig. Dit neemt af met het ouder
worden. 1 op de 10 kinderen heeft een
verhoogd risico op psychosociale problemen. Voorbeelden zijn angstig,
teruggetrokken of agressief gedrag. Op
deze leeftijd zien we meer problemen
bij jongens dan bij meisjes. Op de middelbare school is dit juist andersom dan
hebben meer meisjes problemen.
9 van de 10 kinderen praten met hun
ouders of met een andere volwassene
als ze ergens mee zitten. Zorgelijk is
dat 9% van de kinderen dat niet doet.
3 op de 4 kinderen is meestal goed in
het bedenken van een oplossing. Ruim
de helft kan goed omgaan met onverwachte problemen. Kinderen op de
basisschool zijn meestal weerbaar volgens hun ouders. Ze komen op een
goede manier voor zichzelf op, zonder
anderen te kwetsen, te schelden en/of te
vechten. Zo’n 7% van de kinderen is
volgens de ouders niet weerbaar.
Tips voor ouders/verzorgers
• Zorg voor ritme en regelmaat.
• Maak gezonde keuzes.

• Praat met je kind over wat belangrijk
is. Stel vragen.
- Slapen en rust. Heb je goed geslapen? Kom je vandaag ook even chillen?
Heb je tot laat op je mobiel gezeten?
- Eten. Heb je rustig kunnen eten? Heb
je lekker gegeten?
- Relaties en emoties. Met wie heb je
vandaag gespeeld? Hoe voelde je je
vandaag? Waar werd je blij van vandaag? Waar werd je verdrietig van?
- Bewegen. Heb je gesport vandaag?
Zat je liever op je mobiel of was je liever actief vandaag?
o Creativiteit en plezier. Heb je vandaag iets moois gezien? Heb je gelachen? Was je creatief vandaag?
• Heb je een niet pluis gevoel? Lees er
meer over, praat erover of zoek hulp.
Bijvoorbeeld bij de jeugdgezondheidszorg van de GGD of bij de huisarts.

Bingo
KRV Juliana

Meer informatie
Op https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/
kind-en-opvoeden/ staan veel tips over
positief opvoeden voor verschillende
leeftijdsgroepen van baby tot schoolkind.

Agenda

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

MILLINGEN. Zaterdag 13 augustus
organiseert KRV Juliana een bingoavond in het verenigingsgebouw,
Heerbaan 93 te Millingen. De aanvang
is om 20.00 uur.
De zaal is om 19.00 uur open.
Het prijzenpakket kan oplopen tot
1555,00 euro.
U bent van harte welkom.

N840 Werkzaamheden Beek - Millingen tot eind 2022
Inloopbijeenkomst 18 augustus 2022
over planning en werkzaamheden
Provincie Gelderland voert vanaf 15
augustus tot 24 december 2022 groot
onderhoud uit aan de N840 tussen Beek
en Millingen aan de Rijn. De rijbaan en
het fietspad krijgen op sommige plekken een nieuwe deklaag. De rotonde in
Leuth wordt aangepast en vergroend.
Er komt een nieuwe fietsoversteek bij
de Thornsche Molen en de fietsoversteek op de Kapitteldijk wordt verbeterd. Met deze maatregelen stroomt
verkeer beter door en verbetert de verkeersveiligheid
van
fietsers.
Belangstellenden zijn van harte welkom op de inloopbijeenkomst op donderdag 18 augustus 2022.
Werkzaamheden in fasen
De werkzaamheden zijn in fasen opgedeeld. Zo probeert de provincie de hinder tot een minimum te beperken en de
bereikbaarheid van het gebied en van
de direct aanwonenden, hulpdiensten
en het busvervoer zo goed mogelijk te
houden. De werkzaamheden starten in
Millingen aan de Rijn en gaan dan
terug richting de N325.
Werkzaamheden overdag en in de
avond/nacht
Daar waar mogelijk vinden de werkzaamheden overdag plaats. Dat is
helaas niet altijd mogelijk. Asfalteren
gebeurt ’s avonds en ’s nachts, zodat de
bus overdag kan blijven rijden. Tijdens
asfaltwerkzaamheden is het wegvak
waar gewerkt wordt afgesloten. Dat is
veiliger voor weggebruikers en werkers
aan de weg.
Planning
• Maandag 22 augustus 20.00 uur tot
zaterdag 27 augustus 6.00 uur: werkzaamheden Millingen a/d Rijn –
Kekerdom, overdag en ’s nachts
• Maandag 29 augustus 20.00 uur tot
zaterdag 17 september 6.00 uur: werkzaamheden Kekerdom – Leuth, overdag en ‘s nachts

• Maandag 5 september 20.00 uur tot
zaterdag 17 september 6.00 uur: werkzaamheden rotonde in Leuth, overdag
en ’s nachts
• Vrijdag 16 september 20.00 uur tot
en met maandag 19 september 06.00
uur: werkzaamheden rotonde Leuth en
Steenheuvelstraat
• Vrijdag 23 september 20.00 uur tot
en met maandag 26 september 6.00:
werkzaamheden Steenheuvelstraat tot
aan de Duffeltdijk
• Maandag 17 oktober tot zaterdag 24
december 2022: werkzaamheden bij
Thornsche Molen, overdag.
• Werkzaamheden bij de Kapitteldijk,
nog in te plannen
Omleidingen
Tijdens de werkzaamheden zijn er
omleidingsroutes voor doorgaand verkeer of om-en-om-regelingen langs de
werkzaamheden. Voor aanwonenden en
hulpdiensten blijft de weg bereikbaar.
Voor fietsers zijn zeer beperkte omleidingsroutes nodig. De omleidingsroutes voor gemotoriseerd staan op de bor-

den langs de weg en op www.gelderland.nl/n840 onder ‘werkzaamheden in
fasen’ en op www.bereikbaargelderland.nl.
Inloopbijeenkomst
Op donderdag 18 augustus 2022 tussen
19.30 – 21.30 uur organiseert de provincie samen met de aannemer een
inloopbijeenkomst over de planning
van de werkzaamheden aan de N840
tussen Beek en Millingen aan de Rijn
en de verkeersmaatregelen. Belangstellenden zijn van harte welkom in De
Vriendenkring, Steenheuvelstraat 39 in
Leuth. Aanmelden is niet nodig.
Meer informatie
Bij vragen kunt u het Provincieloket
mailen of bellen via provincieloket@gelderland.nl of telefoon 026
359 99 99. Actuele informatie over de
N840
vindt
u
op
www.gelderland.nl/n840
Op
www.bereikbaargelderland.nl staat
actuele informatie over afsluitingen en
omleidingsroutes.

Nieuwe waterwagen voor
brandweer Ubbergen
De vrijwillige brandweer meldde vorige
week: “Gisteravond
was het dan zo ver,
onze nieuwe waterwagen werd afgeleverd op
de post. Nu kunnen we
gaan oefenen en de
auto eigen maken. Na
deze oefen periode
volgt er nog een zogenaamde 30 dagen beurt
door de leverancier. Dit
houd in dat alle eventuele punten die wij tegen
komen dan nog opgelost kunnen worden”.
Veel succes!
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Activiteiten Stichting
Kindervakantiewerk Groesbeek
Stichting
Kindervakantiewerk
Groesbeek is een vrijwilligersorganisatie die elk jaar in de zomervakantie een
week vol actieve activiteiten organiseert voor de Groesbeekse jeugd in de
leeftijd van 6 t/m 12 jaar!
KVW Groesbeek biedt 8 dagen lang
een dagprogramma. Deze week vol
leuke activiteiten vindt plaats van vrijdag t/m vrijdag in de laatste week van
de zomervakantie. Met daarin vaste
elementen, zoals de opening op donderdagavond, het uitstapje op maandag
en het KVW-Festival op vrijdag ter
afsluiting. Deelname aan de week is

Jeugd3daagse
Ooij
Elk jaar verzorgt een groot aantal vrijwilligers een jeugd3daagse waarin kinderen van 6 tot 12 jaar een leuke tijd
kunnen hebben, samen spelen en leuke
activiteiten voor zowel de jongste als
de oudste kinderen! Elk jaar kiezen we
een nieuw thema waarop we de keuze
van spellen en activiteiten gaan vastzetten, de fantasie van alle kinderen word
hierbij geprikkeld doordat we ze laten
knutselen met het thema in ons achterhoofd. Alles komt voorbij van sport en
spel tot een leuke dans opdracht waarbij zelfs de leiding en vrijwilligers
eraan moeten geloven!
Ook dit jaar, 23, 24 en 25 augustus
gaan we weer van start met de
Jeugd3daagse in de Ooij, dit jaar zal het
thema zijn; Après – Ski.

alleen mogelijk met een weekkaart.
Weekplanning
18-08 Openingsshow met bezoekers
19-08 Start KVW 2022
20-08 Spellendag
21-08 Waterspellendag met bezoekers
22-08 Toverland
23-08 Spellendag
24-08 Spellendag
25-08 Spellendag
26-08-22 KVW festival met bezoekers

K.V.A. Leuth
De Kinder Vakantie Activiteiten is
opgezet voor kinderen vanaf groep 1 tot
en met groep 8 uit Leuth.
Inmiddels is de Kinder Vakantie
Activiteiten uitgegroeid tot een groot
evenement voor alle kinderen in en
rondom Leuth.
In de laatste week van de zomervakantie (22-26 augustus) zijn de kinderen
van maandag tot en met vrijdag welkom om te genieten van verschillende
activiteiten en gezelligheid. Ook wordt
de avond4daagse gelopen. Het thema
dit jaar is “Disco”
Benieuwd naar een overzicht van alle
activiteiten? Neem een kijkje in het
weekprogramma op kva-leuth.nl
Jaarlijks spelen er zo’n 100 kinderen
mee tijdens de Kinder Vakantie
Aktiviteiten in Leuth. Om al die kinderen te voorzien van een fantastische
week helpen er ruim 25 vrijwilligers
die zich jaarlijks inzetten om er een
feestje van te maken.

Kindervakantieweek Beek
De Stichting Kindervakantie-activiteiten Beek (KVA Beek) wil graag bijdragen aan een mooie laatste vakantieweek voor alle kinderen uit Beek en
omstreken. Daarom staan ze ook dit
jaar (2022) weer voor jullie klaar met
een volgepakt driedaags programma
met mogelijkheid tot overnachten.
De inschrijving is gesloten.
De Kindervakantieweek vindt deze
zomervakantie op maandag 22, dinsdag
23 en woensdag 24 augustus plaats aan
het Wylerbergmeer in Beek:
Wat is de Kindervakantieweek precies?
Jaarlijks, in de laatste week van de
zomervakantie, organiseert de KVA

Beek drie dagen barstensvol leuke dingen voor alle kinderen die wonen in (de
directe omgeving van) Beek en die nu
nog op de basisschool zitten. Je hoeft
daarbij niet perse op ‘De Biezenkamp’
te zitten.
Creatief bezig zijn, samenwerken, lekker bewegen en vooral veel lol maken.
Daar gaan wij voor. De kindervakantieweek Beek is er voor iedereen. Wij
streven er naar om de bijdrage van de
ouders zo laag mogelijk houden, zodat
ieder kind mee kan doen, ongeacht achtergrond en financiële middelen. Mede
dankzij onze sponsoren lukt dit ieder
jaar weer opnieuw.
Tot in de laatste week van de zomervakantie!

Kampvuurvertellingen in Wijchen
De zon gaat langzaam onder. De late
middag gaat over in de schemering, tot
uiteindelijk het knisperende kampvuur
een helder licht schijnt in het donker.
De verhalenverteller schraapt zijn keel
en neemt je mee naar ver weg en lang
geleden.
Wil je een nostalgische avond meemaken? Even stilstaan en niets hoeven?
Gewoon een moment zitten en luisteren, een drankje erbij? Kom dan naar
een nieuwe editie van de succesvolle
Kampvuurvertellingen. Dit jaar met
verhalenvertellers Paul Groos, Martin
Bergsma, Joost Schellekens en Nadja
Spooren.
Blok 1, 19:00 - 20:00:Kinderen
Verhalen speciaal voor jonge kinderen
tot een jaar of 8
Blok 2, 20:15 – 22:00 uur: Voor
iedereen van jong tot oud

In dit grootste blok zitten verhalen voor
de hele familie
Blok 3, 22:15 – 23:30 uur: Griezelen
Voor wie durft!
Inschrijven via
https://bibliotheekwijchen.opshop.nl/70/kampvuurvertellingen/vana
f/26-08-2022
Zin gekregen?
Kom gratis naar de verhalen luisteren!
Een (contante) vrijwillige bijdrage stellen wij op prijs.
Consumpties zijn voor eigen rekening.
Gratis toegang
Toegankelijk voor mindervaliden
Gratis parkeren
Vrijdag 26 augustus, 19.00 - 23.30 uur
Pleintje voor de ingang van ’t Mozaïek
Campuslaan 6, Wijchen

Bundespolizei verhaftet 32-Jährigen am
ehemaligen Grenzübergang in Wyler
Kleve - Kranenburg (ots) - Am
Freitagabend, 29. Juli um 21:00 Uhr,
kontrollierte die Bundespolizei am ehemaligen Grenzübergang Wyler in
Kranenburg
einen
32-jährigen
Deutschen als Fahrgast im grenzüberschreitenden Linienbus SB58 nach der
Einreise aus den Niederlanden. Die
Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass
der
Reisende
durch
die

Staatsanwaltschaft in Koblenz mit
einem Haftbefehl wegen Fahren ohne
Fahrerlaubnis gesucht wurde. Hiernach
musste der Gesuchte noch eine
Geldstrafe in Höhe von 2250 EUR
bezahlen oder eine 90-tägige Haftstrafe
verbüßen. Da der Mann die Geldstrafe
vor Ort nicht bezahlen konnte, wurde
er
verhaftet
und
zur
Bundespolizeiinspektion
Kleve
gebracht.
Im
Rahmen
der

Durchsuchung konnte zudem der
Führerschein der Person aufgefunden
und sichergestellt werden. Da aktuell
noch ein Fahrverbot besteht, war der
Führerschein
einzuziehen.
Ein
Bekannter zahlte anschließend per
Überweisung die fällige Geldstrafe für
den Verurteilten ein. Nach Abschluss
der polizeilichen Maßnahmen hat die
Bundespolizei dann die Weiterreise
gestattet.

Foto: Sarah Kiddie
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Ooijse
Klinkertjes
In de afgelopen weken kreeg ik het
vermoeden, dat “De Boerenopstand” van 1963, onder leiding
van de legendarische voorman
Hendrik Koekoek, ooit een vervolg
ging krijgen. De voortekeningen zijn
er inmiddels, die mede in werking
zijn gesteld door de in hoog aanzien
staande Wercherense “Landvoogd”
“Zeger van de Stappershoeve”. Er
werd laatst namelijk, door een illuster drietal, een heel polderterrein
afgebakend met de zogenaamde
“Persingse Vlag”. Dat kan toch, met
een beetje fantasie, gezien worden
als een bevrijdingswimpel? In ieder
geval heeft er het alle schijn van, dat
het gebied tussen de “Persingse
Basiliek” en de Thornsche Molen, tot
de republiek vrij “Agrarischstan”
werd uitgeroepen. De buitengrens
wordt verder afgebakend door
tegendraadse verticaal opgehangen
wimpels in de kleuren blauw, wit en
rood. Zoals in een goede republiek
betaamt, hoort daar natuurlijk een
populaire president bij. Toevallig
heeft deze “Zeger van de Stappershoeve” daar een jarenlange ervaring
mee. Er was misschien een bezwaar,
maar het “Stapper” is er bij hem nu
wel een beetje af. Je kunt toch niet
de plichtmatige bedrijfsuitstapjes
naar zijn buitenverblijf “De Molen”
daar onder kwalificeren. Als buitenstaander heb ik het sterke vermoeden, dat hij indertijd in die presidentiële voorbeeldfunctie nog nooit een
steek heeft laten vallen. Ik verwacht
binnenkort dan ook zijn inauguratierede. Die eerste beeldbepalende
dundoeken zijn, denk ik, bij toeval
terecht gekomen op die twee hoogstaande gebouwen. Ik vind het
namelijk ondenkbeeldig, dat deze
twee uit de kluiten gewassen bouwwerken uitgekozen zijn, omdat
Zeger zich zou willen ontpoppen als
een Jan van Schaffelaar. Hij is nu
eenmaal, zover ik het kan beoordelen, een bedaarde en geen onbesuisde “Spring-in-het-veld”. Daar staat
tegenover, dat, als hij onrecht
bespeurt, Zeger van de S. voor niets
of niemand uit de weg gaat. Ook
niet, voor wat voor een VVD-coryfee
dan ook. Nee, als rechtgeaarde
“Landvoogd” staat hij zeker zijn
mannetje. Met andere woorden, hij
laat zich beslist niet zo snel in “De
Wielen” rijden. Hij kan zich bij zijn
belangrijke taak laten bijstaan door
een heel wijze R. van 11. Een soort
van G-8, maar dan exclusiever. Deze
club komt elk jaar op een variabele
donderdag in februari op zijn hoeve
bijeen. Dat variabele heeft trouwens
te maken met de maanstand. Heel
veel wijze raad wordt er op zo’n hele
lange discussieavond “kratsgewijs”
verzameld. Toch moet hij daarnaast,
als hij deze vooraanstaande job zou
aanvaarden, toch wel assistentie krijgen van een meegaande vertrouwenspersoon. Zou de “Agrarischstan” polder zo’n prominent herbergen. Ik kreeg daar wel een lumineus
idee over. Het zou om de grenzen te
bewaken een soort van politiek koerier moeten zijn. Ik kom hierop,
omdat ik opeens een rare gedachte
kreeg, toen ik in het “Heilig
Wercheren” op een wandeling, met
gezwinde spoed, voorbijgefietst
werd door een meisje met wapperende grijsblonde haren. Zij was op
een wat modernere fiets dan een
“oma-fiets”, tegenwoordig ook wel
de E-bike genoemd. Er zat dus
behoorlijk de vaart in. Hoewel ze niet
de juiste kleur haar heeft, meende ik
in haar meteen een verzetsheldin als
“Hannie Schaft” voor de vrijstaat
“Agrarischstan” te zien. Hoewel het
beoogde personage niet voldoet aan
de kleur haar, want er is bij haar
geen sprake van: “Het meisje met
het rode haar”. Zij heeft wel veel
affiniteit met “De Wielen”, maar
ook met “Zeger van de Stappershoeve”. Kortom, zij zijn een gedegen koppeltje, dat de politieke verantwoording voor een welvarend
“Agrarischstan” op zich zou kunnen
nemen. Ze woont al aan het water,
en met een knipoog naar de BBB-se
Carolien, zou ik haar graag de geuzennaam willen geven: “Marijtje van
de(r) Plas”.
Groetjes medeklinker.

‘Bürgerfrühstück‘:

Kookboek De Buitenkeuken

samen ontbijten in Kranenburg

Verhalen, wijn en recepten rond het vuur

KRANENBURG. Na twee jaar afwezigheid is er dit jaar weer een
‘Burgerontbijt’ in Kranenburg. Op zondag 21 augustus kan iedereen deelnemen
aan een gezellig ‘Frühstück” in en bij verenigingsruimte van de initiatiefgroep
‘Von Bürgern für Bürger’ (VBFB), Grosse Strasse 72. De bedoeling is dat iedereen zijn of haar eigen ontbijtspullen meebrengt zoals beleg, koffie, zoet, bestek,
fruit etc., een soort picknickmand dus. Voor verse broodjes wordt gezorgd. De
organisatie zorgt bovendien voor voldoende zitgelegenheid. Het ontbijt begint
om 10.30 uur.
De initiatiefgroep VBFB zet zich in voor het behoud van de historische stadskern van Kranenburg. Met allerlei ludieke acties wil ze het aanzien van de
hoofdstraat en directe omgeving verfraaien. Het burgerontbijt op 21 augustus is
mede bedoeld om inwoners bij deze pogingen te betrekken. Maar ook belangstellenden van buitenaf zijn van harte welkom. Het samenzijn nodigt uit tot
leuke gesprekken en leidt wellicht ook tot nieuwe ideeën. Informatie en aanmelding: Gisela Blome (02826-1505, blomegisela@gmail.com), Jenny ErnstPetit (02826-5501, jenny.ernst-petit@t-online.de), Heinz Maahs (06-14505539,
h.maahs@telfort.nl)

Xenia von Randow met Mozart
en Schubert in Berg en Dal
De jonge talentvolle sopraan Xenia von
Randow uit Düsseldorf geeft in het
kader van het Muziekfestival van de
Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein een
concert in Berg en Dal. Von Randow
studeerde aan de Robert-SchumannHochschule Düsseldorf waar zij met
name haar master haalde voor Opera.
Haar debuut als Susanna in "Le Nozze
di Figaro" van Mozart bleef niet onopgemerkt. Al spoedig volgde de rol van
Adina in Donizetti's "L'elisir d'amore",
Ännchen in "Der Freischütz" van Von
Weber en Despina in "Cosi fan tutte"
van Mozart. Maar ook het lied heeft
haar passie. In Berg en Dal zal zij met
name aria's en liederen zingen van
Mozart, Schubert en Schumann. De
eveneens jonge talentvolle musicus
Max Philip Klüser zal haar aan het klavier begeleiden. Max Philip studeerde
eveneens aan de Robert-SchumannHochschule Düsseldorf aanvankelijk
trompet en piano. Geleidelijk legde hij
zich meer toe op het pianospel en met
succes. Zo gaf hij concerten met de
Kölner Philharmoniker in o.a.
Düsseldorf, Arlberg, Salzburg en
Madrid. Naast genoemd solowerk is
Max Philip ook enthousiast kamermusicus. Als gepassioneerd Beethoven
vertolker gaat hij in Berg en Dal de
pianosonate in d, opus 31 nr. 2. "De

Deze unieke expositie is onlangs tijdens Hertogpost 2021 bekroond met
GOUD en heeft als ereprijs de zilveren
medaille van de KNBF (Kon.
Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen) meegekregen.
Jan G. Op den Camp is een fervent
filatelist en is enkele jaren geleden
onderscheiden met de gouden bondsspeld van de KNBF. Hij is lid van filatelistenvereniging Noviopost Nijmegen
en van diverse andere filatelistische
verenigingen. Bovendien is hij actief in
diverse werkgroepen in Nederland en
Duitsland en schreef hij een flink aantal filatelistische artikelen in boeken en
verenigingsbladen.
Naast zijn omvangrijke verzameling
Nederlandse postzegels en een grote
ansichtkaartenverzameling o.a. over
Beek-Ubbergen heeft hij meerdere verzamelingen waarmee hij nationaal en
internationaal deelneemt aan tentoonstellingen in de hoogste klassen.
Daaronder bevindt zich een thematische verzameling met de titel Portugal,
a rollercoaster history, over de
geschiedenis van Portugal, die hij in
2016 zelfs in dat land heeft geëxposeerd.
Verder stelde hij een tweetal verzamelingen samen over postgeschiedenis
van het Niederrheingebied, te weten:
Entstehung und Entwicklung der Post
am Unteren Niederrhein
(bis 1871, mit ihrem wichtigen lokalen
und internationalen Aspekten)
en Die Post am Unteren Niederrhein
(von Reichspost 1871 bis zur

hoeft heus niet altijd een vuur te ontsteken, de recepten zijn evengoed geschikt
voor de keuken thuis.
De Buitenkeuken verschijnt bijNijgh
en van Ditmar en is verkrijgbaar in
Nederland en België vanaf 9 juni 2022
via
de
(online)
boekhandel.
Verkoopprijs€32,50
In dit nieuwe kookboek is ook het
Voedselketenbos terug te vinden van
Wouter van Eck, hij is de eerste in
Nederland die een voedselketenbos
heeft opgezet en werkt samen met
Emile van der Staak van Botanisch restaurant de Nieuwe Winkel die onlangs
werd
bekroond
met
twee
Michelinsterren.
In deze stikstof crisis maken zij het
mogelijk, pioniers op het gebied van de
toekomstige landbouw en laten zien dat
stikstofreductie en voedselproductie
wel degelijk samen kunnen gaan.

Xenia von Randow
Storm" uitvoeren, maar voorts ook
muziek van Rachmaninov, Schumann
en Liszt.

Rondleiding met stadsgids

Zaterdag 10 september O.L.V. van
het Heilig Hartkerk,
Oude Kleefsebaan 123a, Berg en Dal.
Entree € 10,00, leden Mozartkring gratis!
Aanvang 15.00 uur. Inlichtingen/voorverkoop: penningmeester@mozartkring.nl, 06-16784080
www.mozartkring.nl

KLEEF. Op zondag 14 augustus 2022 organiseert het Toeristenbureau Kleef de
rondleiding ‘Het "Nederlandse" in Kleef’. Het Land van Kleef heeft van oudsher
een bijzondere band met Nederland gehad, zowel historisch als cultureel. Tot ver
in de 19e eeuw werd hier Nederlands gesproken en ook familie- en straatnamen
waren vaak Nederlands. Waar komen namen als "van-den-Bergh" of "Koekkoek"
vandaan? Wie woonden er in de Böllenstege? De bevlogen Stadsgids Petra
Scheike gaat op deze en andere spannende vragen in tijdens de ca. 2 uur durende
thematoer. De rondleiding is in het Duits, maar zal ook voor geïnteresseerde
Nederlanders goed te volgen zijn, de gids is tweetalig. De wandeling start om
14.30 uur op de Koekkoeksplatz (het plein voor Museum Koekkoek, vlakbij Café
Solo) en kost € 6. Aanmelden s.v.p. bij het toeristenbureau, 0049 2821-84806,
info@wtm-kleve.de.

Ansichten-tentoonstelling
Gedurende de maand september zal in
bibliotheek De Mariënburg te
Nijmegen een unieke collectie ansichtkaarten van Jan G. Op den Camp tentoongesteld worden over het bombardement en de slag om Nijmegen in
1944, onder de titel Zóó kwam
Nijmegen uit de oorlog.

In De Buitenkeuken trekken Charlotte
Marres en Olle Swetsmet hun mobiele
keuken Nederland en Vlaanderen in
opzoek naar onafhankelijke voedselproducenten met een bijzonder verhaal.
Buiten op het land of water waar hunproducten vandaan komen, koken ze
het hele jaar door met de seizoenen
mee op open vuur voor enmet boeren,
vissers, wildplukkers, telers en herders.
Op hetdrooggevallen wad, waar de
kokkelvisser zijn kokkels raapt,bij de
aspergeteler, waar ze vers uitgestoken
asperges eten direct naast het bed of
mee op pad met de herders, waarnaze
op de hei eten bereiden boven een driepoot.
Vuur verbindt en onder het koken
komen de beste verhalen los. Olle en
Charlotte schreven daarnaast ook alle
recepten uit die ze bij de producenten
op het land hebben gekookt, steeds met
een bijpassende wijntip en met foto’s
waar je direct trek van krijgt. En je

door het ‘Nederlandse Kleef’

Deutschen Post 1950).
Met eerstgenoemde verzameling heeft
hij in mei 2022 deelgenomen aan de
Wereldtentoonstelling Helvetia 2022 in
Lugano (Zwitserland) en daar is deze
verzameling ook met goud bekroond!
Jan G. Op den Camps grote kennis van
de ontwikkeling van het postwezen in
het Niederrheingebied leidde in 2009
tot de uitgifte van het boek “500 Jahre
Postgeschichte im Kleverland” van zijn
hand.
Omdat hij in zijn verzamelingen vaak
oorlogen tegenkomt, ontstond bij hem
het idee om met de in zijn bezit zijnde
ansichtkaarten van Nijmegen, met
name die van het bombardement in
februari 1944, eens wat te gaan doen en
dit leidde tot de unieke ansichtkaartenverzameling Zóó kwam nijmegen uit de
oorlog. Een verzameling waarin niet
alleen de historie van Nijmegen als
oudste stad van Nederland, Rijksstad,
Handelsstad, Vredesstad (Vrede van
Nijmegen 1678!), Universiteitsstad en
Stad van de Internationale Vierdaagse
Afstandsmarsen met ansichtkaarten in
beeld wordt gebracht, maar ook het
(vergissings)-bombardement van 22
februari 1944 en de Operatie Market
Garden met de Slag om Nijmegen met
zijn vele brandstichtingen. De complete collectie prentbriefkaarten uitgegeven door A.A. van der Borg uit die tijd
is hierin verwerkt.
Hij is er bijzonder trots op dat hij juist
deze verzameling gedurende de maand
september 2022 in Nijmegen mag tentoonstellen in de bibliotheek De
Mariënburg in het centrum van
Nijmegen. Hopelijk vinden veel mensen, vooral veel jongeren, de weg naar
de bibliotheek om deze expositie te
aanschouwen, temeer daar de gedachte
aan deze periode niet verloren mag
gaan.

Nieuw Romeins Filosofenpad bij
Museumpark Orientalis
Museumpark Orientalis opende met
de start van de Romeinse Zomer een
nieuw
pad:
het
Romeins
Filosofenpad. Borden in het park
laten zien hoe grote Romeinse denkers aankeken tegen grote levensvragen. Ze zetten aan tot denken, geven
richting of doen bezoekers verwonderen. Een mooie aanvulling die past
in de visie van het museumpark om
stil te staan bij de persoonlijke zoektocht naar de kunst van geloven en
de betekenis van leven.
Evenals voorgaande zomers kent
Museumpark Orientalis dit jaar de
Romeinse Zomer. Op het programma
staan veel activiteiten, waaronder
‘echte’ Romeinen die het park bevolken, producten verkopen en met hun
wapens trainen. Ook zijn er twee tentoonstellingen, kindertheater en een

Romeins Foodfest. Kinderen kunnen
met een Romeinentasje op reis door het
park. Om ook invulling te geven aan de
levensvisie van de Romeinen is dit jaar
het Romeins Filosofenpad ontwikkeld.
Bekende Romeinse denkers zoals
Seneca, Ovidius en Julius Ceaser worden aangehaald bij levensvragen die
van alle tijden zijn. Bijvoorbeeld:
Bestaat er een hogere macht? Of: is er
leven na de dood? Pasklare antwoorden
bestaan niet, maar doelstelling van het
pad is aanzetten tot denken. Nadenken
over het leven is namelijk van alle tijden.
Museumpark Orientalis is tot 11 september van dinsdag t/m zondag geopend. De activiteiten verschillen per
dag en zijn te vinden op de website.
Het Romeins Filosofenpad beslaat een
wandeling door het hele park en is
dagelijks toegankelijk.
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Parsifal voor piano, harmonium en drie zangers
De laatste acte van Wagner is terug in de Heilig Landstichting
AMSTERDAM. In augustus keert
Parsifal terug in de Heilig
Landstichting (bij Nijmegen). De
derde acte van Wagners laatste opera
Parsifal wordt uitgevoerd in een bijzondere bewerking voor drie zangers, piano, harmonium, synthesizer,
basgitaar en klokken. De uitvoeringen vinden plaats in de Cenakelkerk.
Het interieur van deze kerk vormt het
natuurlijke decor voor Wagners laatste
werk en speelt een belangrijke rol in de
apotheose van de opera. De opera
wordt in het Duits gezongen en
Nederlands ondertiteld. Frank van
Aken, die Parsifal vaak vertolkte op
verscheidene grote podia wereldwijd,
neemt de titelrol voor zijn rekening.
In deze bewerking speelt de laatste acte
van Parsifal in de huiskamer van een
verpleegtehuis. De kamer is bevolkt
met patiënten die op de dood wachten,
en hun verzorgend personeel. Het
publiek zit in feite ook in diezelfde
wachtkamer, wachtend op verlossing.
Ondertussen klinkt de bedwelmende,
meditatieve muziek van Wagner. Een
opera als een spirituele sessie in een
mystieke omgeving.
Waarom Parsifal?
Al een aantal jaren droomde regisseur
en zanger Marc Pantus van een uitvoering van Parsifal in de Goede Week (ipv
een Passie), een traditie die bij onze
zuiderburen al meer dan 100 jaar
bestaat. De derde acte van Parsifal is
een wonder van kleur en harmonie,
waarin Wagner tot het uiterste gaat,
zowel in muzikale als inhoudelijke zin.
Veel handeling is er niet, maar des te
meer extatische gevoelens en filosofische gedachten.
Pantus: “Deze Parsifal in kleine bezetting is een regelrecht uitvloeisel van de
corona-periode die achter ons ligt. Ik
ben dit avontuur aangegaan omdat het
een prachtig stuk is waar ik me als zanger, maar vooral als mens graag mee
wil verhouden. Daarnaast denk ik dat
we met de focus op de laatste acte het
publiek een veel intensere ervaring
kunnen bieden van zowel de muziek als
de tekst.”
Bewerking
Hugo Bouma maakte de bewerking
voor drie zangers, piano, harmonium,
synthesizer, basgitaar en klokken. De
combinatie Piano - Harmonium was er
een die ook in Wagners tijd al gebruikt
werd voor uitvoering van onderdelen
uit zijn werk in de huiselijke kring.
Voor Parsifal Acte 3 werd dit traditionelere instrumentarium uitgebreid met
orgel of synthesizer, die ervoor kan zorgen dat er momenten van grote luidheid
kunnen plaatshebben. Zangeres en coregisseur Merlijn Runia speelt naast
haar vocale partij ook de basgitaar, een
mooie aanvulling op het vervreemden-

Culturele
Agenda
Henny van Tussenbroek
Tot en met 1 september | maandag t/m
vrijdag 7.00-21.30, zaterdag en zondag
10.00-18.00 | expositie viltmakerij |
Huygensgebouw, Radboud Universiteit
'Een greep uit de collectie'
Elke zondag in augustus | 11.00-16.00 |
expositie
|
KunstLokaalMook,
RIjksweg 86 Mook | www.stichtingjacquesvanmourik.nl
Poëziewandeling
Willeke
Roerdinkholder
Zaterdag 20 augustus | 11.00 | 10 euro |
poëzie | Poëziecentrum Nijmegen
Wave (uit de serie Moonshot)
Tot en met 30 september | tentoonstelling kunst en wetenschap | Museum Het
Valkhof
Straatexpo 3D Street Paintings World Street Painting
Tot en met 31 oktober | graffitikunst |
Binnenstad van Arnhem | www.worldstreetpainting.nl

de effect van de bewerking van deze
muziek, die voor orkest met maar liefst
107 musici is geschreven.

vertoont) maken het al tot een bijzonder evenement voordat er een noot
geklonken heeft.

Speelplek
Er is geen mooiere plek te bedenken
voor deze opera dan de Cenakelkerk.
De open plek in het bos, waar deze
wonderlijke, in oriëntaalse stijl
gebouwde kerk staat, en uiteraard het
spectaculaire interieur (dat opvallend
veel gelijkenis met het oorspronkelijk
decorontwerp van Wagners Parsifal

Data en plaats: 12, 13, 14, 19, 20 en 21
augustus 2022 Cenakelkerk, Heilig
Landstichting
Kaartverkoop via klassiekemuziek.nl
https://www.klassiekemuziek.nl/p/162
06/pantus-friends-parsifal
Meer informatie: www.parsifal3.nl

Concerten bij ‘Nieuw Begin’
14 augustus: Bluesparty met Gasten
Vandaag brengt Phil Poffé een midzomer Bluesfeest naar ‘Nieuw Begin’.
Phil is bekend van de Julian Sas Band
waarin hij basgitaar speelde en waarmee hij in de negentiger jaren door
Europa toerde. Daarna ontwikkelde de
muzikant zich tot zanger, gitarist en
bandleader en organiseerde hij
Bluessessies in Malden, Overasselt en
Millingen a/d Rijn. Voor het feest
neemt hij zijn band mee, die bestaat uit
Marcel Jacobs – drums, Pierre Rutgers
– bas, en Paul van Gelderen – gitaar.
Als gasten zullen deze middag optreden ; Dennis Hulscher op gitaar en
Sunny G op zang ( zie foto). Beiden
zijn van de Spinners Bluesmachine uit
Cuijk.
21 augustus: Liberty Gospel Choir
Liberty Gospel Choir uit Nijmegen
Gospel Swingt, Inspireert, heeft Soul
en geeft Energie. Gospel muziek raakt!

Liberty Gospel Choir uit Nijmegen

Bluesparty met Gasten
Wij zijn een gemêleerd en uitbundig
gezelschap bestaande uit ongeveer 30
enthousiaste mannen en vrouwen.
Onder de bezielende leiding van onze
dirigente Dorien van Veen www.deemoor.nl en pianist Jasper Mellema
www.jaspermellema.nl laten wij ons
inspireren door de Black American
Gospel en maken van elk optreden een
feestje.
www.libertygospel.nl
Aanvang Concerten: 15.00u Entree:
€10,Reserveren via: sambom@hotmail.de
of via de contactpagina van de website
‘Nieuw Begin’
Zum Querdamm 67a, 47559 Zyfflich.
https://www.nieuwbegin.de

Exposities in Persingen
Measculpaas in de kerk
Op 13 en 14 augustus is het schilderachtige Kerkje van Persingen het decor
van een bijzondere overzichtstentoonstelling van het werk van Mea
Jambroes. Grillige vormen, lasnaden,
rauw, kwetsbaar en grauw maar ook
met pakkende kleuraccenten. Mea
Jambroes evolueert en dat zie je terug
in haar werk. Haar werken ontstaan
vaak intuïtief. “Ik werk, kijk en het
beeld ontstaat, mijn werk is niet vooropgezet. Mijn handen doen het werk,
mijn handen zetten mijn emoties om in
beelden.” In haar vroegere werk maakte Mea Jambroes figuratievere beelden.
Tegenwoordig zijn ze abstracter, maar
die beelden bevatten gevoelens en emoties; misschien nog wel intenser dan
eerder werk. In taal is dat niet goed uit
te drukken, je moet het ervaren. Haar
abstracte beelden duidt Mea Jambroes
graag aan met het Franse woord
“hameau”. In het Nederlands betekent
dat letterlijk “gehucht”, maar dat dekt
de lading niet helemaal. Een hameau is
voor Mea Jambroes een eeuwenoude
gemeenschap van mensen die in de
natuur moeten zien te overleven. Een
hameau wordt geregeerd door de oerelementen, het regent en het waait er,
de zon brengt de hitte. Leven, dood, de
natuur hebben er hun vanzelfsprekende
plaats. “Misschien is de kern van mijn

Mea
scul
paas
KERKJE VAN PERSINGEN
13 & 14 AUGUSTUS

“droom” over een hameau wel dat het
niet aangevreten is door onze moderne
tijd met al zijn regels, plichten en
beslommeringen. Het is een verlangen
naar ontsnapping uit die regels, plichten en beslommeringen”. MEASCULPAAS expositie is te zien in het Kerkje
van Persingen, Persingssestraat 7 in
Persingen op 13 en 14 augustus beide
dagen van 10 – 17 uur. De expositie is
vrij toegankelijk. De kunstenares is
aanwezig en vertelt graag meer over
haar werk.

Expositie beeldhouwvereniging Pietra
Op 20 en 21 augustus houdt beeldhouwvereniging Pietra haar 2-jaarlijkse
expositie in het kerkje van Persingen.
Tussen 10.30 en 17.00 uur is iedereen
van harte welkom.
Pietra is een vereniging met 30 leden,
die het beeldhouwen als hobby hebben.
Ze werken zelfstandig, in diverse soorten steen en hout, elk met een eigen
beeldtaal. Dat resulteert een grote
variatie aan beelden, van abstract tot
realistisch.
Op zaterdag 20 augustus vindt de opening plaats, met muzikale omlijsting
door de heer en mevrouw Rademaker,
op resp. fagot en orgel.

9 augustus 2022

PAGINA 7

De Rozet

Marieke en Boerenmaasjazz
bij de Thornsche Molen
PERSINGEN. Boerenmaasjazz en
Marieke gaan op zondag 14 augustus in
het kader van hun Grande Zomertoer
muziek maken op het terras met het
fabelachtige uitzicht van de Thornsche
Molen in Wercheren. Het concert
begint om 14.30 uur. Ze spelen tot
ongeveer 17.00 uur.
Het trio brengt herkenbare jazzmuziek
met af en toe een uitstapje naar pop. De
Beekse zangeres en songwriter
Marieke (maar ook actief als dirigent
en muziekdocent) is het stralende middelpunt, die veel pijlen op haar muzikale boog heeft. Ze brengt regelmatig

albums en singles met eigen werk uit,
maar met Gerard de Boer (sax) en Thed
Maas (trompet) zingt ze overwegend
jazz.
De toegang tot het zonovergoten terras
van de Thornsche Molen is gratis: wie
aansluitend van de uitstekende keuken
wil genieten, doet er wellicht verstandig aan even te reserveren: 0246792399 (dethornschemolen.nl).
Zondag 14 augustus
Thornsche Molen
Aanvang 14.30 uur
Marieke en Boerenmaasjazz

Theatergroep Toneel Mooi Uitzicht speelt:

Horen, Zien & Zwijgen
BEEK. Kalorama bestaat 100 jaar en
dat wordt dit jaar uitgebreid gevierd! Er
zijn vele festiviteiten gepland en ook
Kalorama's eigen theatergroep Toneel
Mooi Uitzicht (TMU) levert een bijdrage aan dit feestelijke jubileumjaar. De
groep is heel blij dat ze na twee coronajaren eindelijk weer gaan toneelspelen
voor een live-publiek! Op donderdag
29 september (19.00 uur) en zaterdag 1
oktober (19.00 uur) en zondag 2 oktober 2022 (13.30 uur) speelt TMU de
12e Grote Theatervoorstelling: Horen,
Zien & Zwijgen. De muzikale voorstelling wordt gespeeld in de buitenlucht
op het terrein van Kalorama aan de
Nieuwe Holleweg 12 in Beek.
Indrukwekkende verhalen over
horen en zien
TMU bestaat uit 22 geweldige toneelspelers met een beperking in horen én
zien, en acht topmuzikanten. De groep
wordt begeleidt door een enthousiast
productieteam, vrijwilligers en tolken
Nederlandse Gebaren Taal. En er is een
creatieve decorgroep.
Horen en zien lijkt een beladen onderwerp als je denkt aan doofblindheid.
Soms is het steeds slechter wordende
gehoor én mindere zicht een grote frustratie voor de toneelspelers van TMU.
Hierover maakt deze theatergroep al
vaker indrukwekkende korte theatervoorstellingen.
Jaarlijkse grote voorstelling
Eén keer per jaar maakt de groep een
grote voorstelling met alle toneelspelers. Het doel van deze voorstellingen
is bovenal speelplezier en met zijn

allen een feestelijk spektakel neer te
zetten. En dit jaar sluit dit helemaal aan
bij het 100-jarig bestaan van Kalorama.
De spelers krijgen bij het maken van de
voorstelling de volledige vrije hand om
een personage en scène-idee te creëren.
Géén restricties. Dit levert mooie, grappige en ontroerende scènes op.
Horen, Zien & Zwijgen
De voorstelling is een montagevoorstelling waarbij het publiek veel verschillende scenes gaat ervaren, zien en
horen. Over de oplettendheid van de
verkoper van de sieradenwebshop, over
de receptionistes die goed kunnen luisteren en de mimespeler die in zijn huis
krachtig én zwijgend toneelspeelt. De
scenes worden omlijst met live muziek.
Kortom een bijzondere voorstelling die
geschikt is voor alle leeftijden.
Kaartjes reserveren
Mis deze unieke voorstelling niet! U
betaalt geen entree, maar er is een
beperkt aantal plaatsen. Kaarten zijn
verkrijgbaar per e-mail via
secretariaat@kalorama.nl Geeft u duidelijk het aantal kaartjes en de datum
van de voorstelling aan?
De voorstelling wordt buiten opgevoerd. Houd de weersverwachting dus
in de gaten.
Daarnaast is corona niet uit de samenleving verdwenen. Mocht daar aanleiding toe zijn dan communiceert
Kalorama zowel wat het weer als wat
de coronamaatregelen betreft, hier tijdig over op de website en social media
van Kalorama.

Expositie van Woosje en Ben Wasser
Ben Wasser komt ditmaal vooral met
zijn schilderijen in olieverf van het
Franse landschap van de Berry, de
glooiende streek rond Bourges, waar
hij inspiratie vindt in de ruimtelijkheid
en openheid van de weidse vergezichten over het goud van de uitgestrekte
graanvelden, het geel van koolzaad en
zonnebloemen en de tegen de heuvels
opklimmende wijngaarden.
Daarnaast laat hij werk zien over zijn
blijvende passie voor het polder- en
rivierenland met de pracht en het verval
van de steenfabrieken, de tegen de dijk
hangende huisjes en de witte boerderijen op terpen.
Woosje Wasser werkt al een leven lang
in textiel. Textiel als metafoor voor het
leven in al zijn facetten. Begonnen met
geappliqueerde wandkleden koos ze
uiteindelijk voor kunstenaarsboeken als
favoriete expressievorm.
Stalenboeken in allerlei vorm en formaat, verschillend van inhoud en
bewerking die zo de diversiteit en de
talloze mogelijkheden van het materiaal laten zien.
Daarbij biedt de boekvorm haar de
kans de achterkant van ieder blad een
rol te laten spelen die gelijkwaardig is

aan de voorkant.
Merklappen, herbaria, agenda’s met
actuele onderwerpen, gedichten,
dodenboeken of reisimpressies, steeds
krijgen herinnering en reflecties vorm
met staaltjes stof, draden en stiksels.
Op de expositie is een selectie van
grote en kleinere textiele boeken te
zien, vaak als object bewaard in bijpassende cassettes, ontworpen en uitgevoerd door Liesbeth Visser.
Kerkje van Velp bij Grave
Za/zo 13/14, 20/21 en 27/28 augustus
van 11 tot 17 uur
kunstinhetkerkje.nl
woosjewasser.nl
benwasser.nl / benwasser.fr
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Bezorger gezocht voor De Rozet
Nijmegen wijk:
tussen Postweg, Broerdijk, Berg-en-dalseweg.

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

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

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

Personeel
Gevraagd
Wij zijn opzoek naar nieuwe enthousiaste collega’s!

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

J.C. JANSEN
JANSEN
J.C.

aannemersbedrijf B.V.
aannemersbedrijf
B.V.
Wij zijn er voor
- Nieuwbouw
- Verbouw/ aanbouw
- Renovatie/ onderhoud

Scan mij!

Voor zowel particulier als zakelijk
Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 8.00-20.00

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

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

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

Wij doen alles voor uw auto

Rijwielhandel
Bruinewoud

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

Brompton-dealer

van Nijmegen en omstreken

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

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

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

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

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

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

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

SENIOREN

Serenade voor Theo Lukassen
MILLINGEN. Vrijdagavond 29 juli
werd Millingenaar Theo Lukassen verrast met een muzikale serenade door
Musikverein Bimmen. Theo is begin
van dit jaar 90 jaar geworden en werd
nu in het zonnetje gezet bij het

Gasthuis in Millingen.
In de toespraak door voorzitter
Johannes Look werd Theo bedankt
voor zijn jarenlange lidmaatschap bij
Musikverein Bimmen en zijn inzet bij
Carnavalsvereniging De Deurdouwers.
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Spaces van Wil
Er staat weer een nieuwe series foto's
op de website van Wil Gipman.
24 tot 27 juni Bezoek aan Heemsteden
laan Utrecht
17 juli en 22 juli Vierdaagse-dagen
16 juli was vanaf 15.00 tot 17.00
Ophalen 4-daagseshirts

12 juli Toch weer werkzaamheden in
de Polder
10 juli Optreden Ooijse toekomst bij
Thornsche Molen
9 juli Kunst in het Kerkje van
Persingen
4 Dagen in juli Beek bruist met jubileumjaren

Foto: Tonnie Hol (BD1)
Binnenkomst Vierdaagse op de Gladiolendag

Seniorencafé Burgerlust
danst door deze zomer!
Ook in augustus zijn dans- en muziekliefhebbers weer van harte welkom in
Seniorencafé Burgerlust in OBG. Elke
tweede en vierde dinsdagavond gaan in
het Grand Café de tafels en stoelen aan
de kant en is de vloer voor de dansers.
Het seniorencafé is ook een fijne ontmoetingsplek, waar nieuwkomers en
alleen gaanden meer dan welkom zijn.
Er is live muziek. Dinsdag 9 augustus
is Cor Kersten uw muzikaal entertainer,
op 23 augustus is dat Compact Live
Music. Toegang is gratis.
Burgerlustvrijwilligers zorgen beurtelings voor bar, bediening, (gratis) hapjes en doen hun best om het de gasten

naar hun zin te maken. Gemiddeld zo’n
zeventig tot tachtig mensen komen er
per avond; trouwe bezoekers, soms al
vele jaren lang, maar sinds dit voorjaar
weten ook veel nieuwelingen het danscafé te vinden.
Jij ook misschien? Trek je dansschoenen aan, breng een goed humeur mee
en je hebt een geweldige avond, dus
wat houdt je tegen?

Op 8 juli werd Mirre Starke in het ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede
geboren. Zij is de dochter van Corinne
Gielen (25), die op haar beurt weer de
dochter is van Ellen Gielen-Derksen
(58). En Ellen is weer de dochter van

Lenie Derksen-Elemans, beiden woonachtig in Leuth.
Op 28 juli werd deze foto van de vier
generaties in Leuth genomen. Mirre,
die met haar ouders in Bennekom
woont, is hier 3 weken oud.

Gezond oud worden
OBG is er voor iedereen die actief en
gezond wil leven en ouder worden.
Daarom stelt OBG het gezellige Grand
Café graag open voor deze dansavonden. Niet alleen voor eigen
bezoekers, maar ook voor
gasten van buiten. Ervaar het
zelf en loop eens binnen voor
een kopje koffie of een broodje. Van harte welkom!
Seniorencafé Burgerlust,
elke 2e en 4e dinsdagavond
tussen 19.30 en 22.30 uur,
OBG, Prof. Cornelissenstraat
2, 6524 PJ Nijmegen. Zaal
open vanaf 19.00 uur.
Volgende dansavonden: 23
augustus, 13 en 27 september.

Fons en Ger Liebers uit
Groesbeek 60 jaar getrouwd
Locoburgemeester Erik Weijers van de
gemeente Berg en Dal bracht op
woensdagmiddag 27 juli een bezoek
aan het echtpaar Fons (83) en Ger (81)
Liebers-Janssen in Groesbeek. Het paar
was die dag 60 jaar getrouwd. Ze
trouwden op 27 juli 1962 in het
gemeentehuis van Groesbeek en op
diezelfde dag in de kerk.
Fons begon zijn werkzame leven in de
schoenenfabriek en later in de verwarming, om vervolgens door te gaan in de
wegenbouw. Al op jonge leeftijd leerde
hij Ger kennen tijdens een “actie in de
sneeuw” bij de molen in Groesbeek.
Hij bracht haar naar huis en zo begon
de romance. Ger werkte tot haar trouwen bij Philips en daarna in de bejaardenzorg. Dat heeft ze 35 jaar gedaan.
Ook deed ze veel vrijwilligerswerk bij

Vier generaties in Leuth

SWG wat nu Forte Welzijn heet.
Daarbij werkte ze ook nog eens bij zaal
Oomen uit de Horst in de bediening.
Al met al een druk leven, maar er was
ook tijd voor ontspanning. Zo deden ze
samen jarenlang mee aan de
Fietsvierdaagse van Nijmegen. Het diamanten paar woonde eerst aan de van
Ostadeweg en verhuisde vervolgens in
1976 naar het door opa in 1906
gebouwde huis aan de Weijer in
Groesbeek. Ze kregen een zoon en
twee kleinkinderen.
Erik Weijers had de ingelijste originele
trouwakte meegebracht voor het diamanten paar. Hun feest zal op 14
augustus gehouden worden in Zaal
Oomen. Een bloemstuk van de
gemeente had hij al laten bezorgen. Van
harte gefeliciteerd!

Fons en Ger Liebers-Jannsen met locoburgemeester Erik Weijers
Foto: Henk Baron

V.l.n.r. Corinne, Mirre, Ellen en Lenie

Foto: Henk Baron

Mevrouw Scharff viert 100ste
verjaardag in Villa Hamer
BERG en DAL. Op vrijdag 29 juli
bracht locoburgemeester Erik Weijers
een bezoek aan mevrouw Scharff, die
deze dag 100 jaar is geworden. Namens
de gemeente bracht hij een bloemstuk
mee en feliciteerde hij haar met deze
mijlpaal.
Mevrouw Scharff is geboren in
s’Gravenhage (Den Haag), was later
woonachtig in Nijmegen en is in 1943
getrouwd met Wim van der Wissel
waarmee ze zes kinderen kreeg. Wim
van de Wissel is overleden in 1963 en
in 1974 hertrouwde ze met Frans
Scharff, die helaas in 2000 is overleden. Ze heeft dertien kleinkinderen en
vijftien achterkleinkinderen.
In haar kinderjaren heeft ze de tuinbouwschool voor meisjes doorlopen.
Na haar huwelijk met dhr. Scharff is
hiermee gestopt. Haar man heeft ze via
de katholieke kerk leren kennen, ver-

liefdheid na een kerkdienst. Haar groene vingers kon ze in haar tuin goed uitleven, verder zwom zij graag, ze is een
echt buitenmens. Ze kan enorm genieten van een zuurkoolstamppot of boerenkool met worst, maar ook oesters
vindt ze heerlijk. Mw. Scharff is graag
onder de mensen en vindt het belangrijk om er nietjes uit te zien, de nagels
gelakt en haar haren mooi. Aldus Peter
Degger, locatie manager van Villa
Hamer.
Peter Degger memoreerde ook nog dat
dit de eerste keer is, dat er iemand 100
jaar is geworden in Villa Hamer, hetgeen overigens niet wegneemt dat er
niet eerder een 100-jarige was, maar
die kwam dan na deze mijlpaal in huis
te wonen. Een kleinzoon van haar verzorgde vervolgens met zijn trio nog de
muziek in de huiskamer van Villa
Hamer.

Locoburgemeester Erik Weijers en mevr. Scharff

Foto: Henk Baron
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Piet van der
Zwaluw uit
Millingen
overleden
Na een kort ziekbed is dinsdag 2 augustus op 87-jarige leeftijd Piet van der
Zwaluw overleden. Hij was
woonachtig
in
Millingen aan de
Rijn en echtgenoot van Marietje
van de ZwaluwWieleman.
Samen met hun
kinderen Frank
(en Els) en Petra
(en Sjarel), en kleinkinderen Stefan,
Milo en Anisa, neemt zij afscheid van
Piet met een Heilige Mis in de kerk in
Millingen aan de Rijn. Deze mis vindt
plaats op woensdag 10 augustus om
11:00 uur. Aansluitend wordt Piet
onder begeleiding overgebracht naar
rouwcentrum
&
crematorium
Jonkerbos in Nijmegen. Om 13:30 uur
zal daar de afscheidsceremonie plaatsvinden.

Sinterklaasfestival Beek
BEEK. Zet 23 november alvast in uw
agenda! Na het spetterende zomerevent, nu het verrassende sinterklaasfestival. De inloop&ontmoeting, de
Zonnebloem en de KBO Beek presenteren het “sinterklaasfestival”,
woensdag 23 november, voor alle
senioren uit Beek en omgeving.
Woensdagmorgen 23 november om
11.30 uur wordt u ontvangen met een
glaasje Glühwein waarna u rond 12.30
uur wordt uitgenodigd om deel te
nemen aan het stamppottenbuffet met
natuurlijk spekjes, rookworst en speklapjes, een consumptie ontvangt u ook
hierbij.
Nadat wij ons te goed hebben gedaan
aan deze heerlijke maaltijd, wordt u
vanaf 13.30 uur op de dansvloer verwacht, alleen kijken mag natuurlijk
ook.
Perry, u wel bekend, gaat weer voor een
onvergetelijke middag zorgen met
muziek die bij iedereen goed in het
gehoor ligt, ook onze lijndansers worden zeker niet vergeten.
Tijdens het muzikale middag serveren
de drie samenwerkende organisaties u
ook nog een consumptie en enkele
snacks.
Rond 16.00 uur komt er langzaam een
einde aan een onvergetelijke middag.
Een Sinterklaasfestival dat zijn weerga
niet kent maakt u mee voor maar € 20,, inschrijven en betalen doet u vóór 10
november bij Paulien Willems,
Inloop&Ontmoeting,
Mieke
Groothuijse, de Zonnebloem of bij
Gérard Tesser, KBO Beek doet meer
voor haar senioren.
Paulien, Marian, Gérard, rekenen op
uw komst.

Leo en Annie
Teunissen 50
jaar getrouwd
Op 1 augustus waren Leo en Annie
Teunissen uit Ooij 50 jaar getrouwd. Ze
vierden hun jubileum in hun eigen
kring. Namens het gemeentebestuur
hebben ze een ingelijste kopie van de
trouwakte en een bloemstuk gekregen.
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Putdeksels gestolen

■ GGD vaccineert in onze gemeente op 22 en 29 augustus

De afgelopen tijd zijn er op meerdere plekken in onze gemeente putdeksels gestolen! Onbegrijpelijk dat dit gebeurt want het levert
gevaarlijke situaties op.

De GGD vaccineert op maandag
22 augustus in het Kulturhus in
Millingen aan de Rijn en op
maandag 29 augustus in het
gemeentehuis in Groesbeek.

Ziet u dat er ergens een putdeksel mist? Meld dit dan meteen bij de
gemeente via de app Meldpunt Buitenruimte of via telefoonnummer
14024. Wij zorgen er dan voor dat er een nieuwe deksel op komt.
Meer
informatie
over
het
Meldpunt
www.bergendal.nl/meldpunt-buitenruimte

Buitenruimte

op

Er wordt geprikt zonder afspraak. U
kunt tussen 16.00 en 20.00 uur
gewoon binnenlopen voor een
coronavaccinatie. Neem wel een
geldig identiteitsbewijs en mondkapje mee. GGD- medewerkers
geven ter plaatse voorlichting over
het vaccineren. Natuurlijk blijft vaccineren uw eigen keuze.

Wie kunnen er langskomen voor
een coronavaccinatie?
Iedereen vanaf 12 jaar die nog
geen 1e of 2e coronavaccinatie
heeft gehad kan langskomen.
Kinderen van 12 t/m 16 jaar hebben
toestemming nodig van de ouders
om zich te laten vaccineren. Heeft u
corona gehad? Dan moet er minimaal 8 weken tussen zitten voordat
u uw prik kunt halen.
Ook alle 18+ ers zijn welkom voor
een boosterprik. En 60+ ers voor de
extra boosterprik. Voor de booster-

prik is het belangrijk dat er minimaal 3 maanden zit tussen uw laatste vaccinatie of coronabesmetting.
Wanneer komt de GGD?
Maandag 22 augustus 2022
Van 16.00 – 20.00 uur
Locatie: Kulturhus Den Ienloop,
Heerbaan 115 in Millingen aan de
Rijn
Maandag 29 augustus 2022
Van 16.00 – 20.00 uur
Locatie: Gemeentehuis, Dorpsplein
1 in Groesbeek
Neem uw identiteitsbewijs en een
mondkapje mee!
Heeft u vragen?
Er staan medewerkers voor u klaar
om al uw vragen te beantwoorden.
Heeft u prikangst? Dat komt vaker
voor dan u denkt! Geef dit aan bij
de GGD-medewerkers, zij helpen u
graag hierbij!
Meer weten?
Bekijk
alle
informatie
www.ggdgz.nl/regiotour.

op

■ Eind augustus vertraging spoedaanvraag reisdocument
Vraagt u tussen woensdag 24
augustus 16.00 uur en donderdag 25 augustus 16.00 uur een
spoedreisdocument aan? Dan
moet u langer wachten op de
levering dan normaal. Het reisdocument wordt dan maandag 29
augustus geleverd in plaats van
vrijdag 26 augustus.

Sociaal Team Berg en Dal

■ Spreekuren Sociaal Team in de wijk
Heeft u een vraag voor het Sociaal Team? Loop dan eens binnen bij
het inloopspreekuur van het Sociaal Team. Dat kan in verschillende
dorpen in onze gemeente.

De vertraging heeft te maken met
de nieuwe chip die eind juli in het
Nederlands paspoort komt. Het
gaat om spoedaanvragen van alle
type documenten, dus van alle paspoortmodellen en de Nederlandse
identiteitskaart.

Waar en wanneer kunt u terecht?
De inloopspreekuren zijn op 6 plaatsen in onze gemeente. Hieronder ziet
u waar. Kijk voor de juiste tijden op onze website
www.bergendal.nl/sociaalteam.
▪ Op de Heuvel, Ericastraat 39, Groesbeek
▪ De Mallemolen, Kloosterstraat 11, Groesbeek
▪ Goei.j Ka.mer, Sint Antoniusweg 8c, Breedeweg
▪ De Slenk, Reestraat 2, De Horst
▪ Kulturhus, Roerdompstraat 6, Beek
▪ Kulturhus Den Ienloop, Heerbaan 115, Millingen aan de Rijn

■ Meld u aan voor de nieuwsbrief Bedrijvig Berg en Dal

Waarvoor kunt u bij het Sociaal Team terecht?
U kunt bij het Sociaal Team terecht met bijvoorbeeld de volgende vragen:
▪ Mijn partner is onlangs overleden en ik zou graag met iemand daarover
praten.
▪ Mijn kind zit niet lekker in zijn vel, hoe kan ik hem helpen?
▪ Ik ben op zoek naar een leuke daginvulling en wil graag anderen helpen.
▪ Ik ben het overzicht kwijt in mijn financiën.
▪ Mijn partner en ik gaan scheiden. Graag zou ik in gesprek gaan over de
omgangsregeling voor onze kinderen.
▪ Ik heb psychische klachten en wil graag begeleiding krijgen.
▪ Ik kan zelf het huishouden niet meer doen, heb ik recht op huishoudelijke hulp?

Hoe kunt u zich aanmelden?
Meld
u
aan
via
www.bergendal.nl/nieuwsbrieven.
Klik hier op de knop: inschrijven
nieuwsbrief Bedrijvig Berg en Dal.

(024) 751 65 20, www.bergendal.nl/sociaalteam
sociaalteam@bergendal.nl

Wilt u op de hoogte blijven van al
het ondernemersnieuws? Meld u
dan aan voor de nieuwsbrief
Bedrijvig Berg en Dal. Daarin
staan de laatste ontwikkelingen
op het gebied van economische
zaken, recreatie en toerisme.
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Mededelingen
De mededelingen van deze week gaan over onderstaande adressen. De mededelingen in dit huis-aan-huisblad zijn géén formeel
juridische bekendmakingen. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Meer informatie over deze mededelingen vindt u op
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. U kunt zich via die
pagina ook abonneren op de e-mailservice. Zo blijft u op de hoogte
van bekendmakingen in uw buurt.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Bosweg 2, kap boom (verleend)
▪ Hermelijnstraat 16, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Hubertushof 21, plaatsen dakkapellen (aanvraag)
▪ Nieuwe Holleweg 25, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Nieuwe Holleweg 29, vergroten bestaande tussenbouw en bekleden
bijgebouw met hout (verleend)
▪ Rijksstraatweg 109, uitbreiden woning (verleend)
▪ Rijksstraatweg 123, aanbrengen isolatieglas (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 178, verrichten schilderwerkzaamheden pand (buiten
behandeling stellen)
Berg en Dal
▪ Kwakkenbergweg 150, verbouwen voormalig hoofdgebouw Vijverhof
tot 72 appartementen (verleend)
▪ Stollenbergweg 6, kap boom (verleend)
▪ Stollenbergweg 126, verbouwen appartement (aanvraag)
▪ Nabij Zevenheuvelenweg 69, kap boom i.v.m. reconstructie
rioolgemaal (aanvraag)
Groesbeek
▪ Bredeweg 2, legaliseringsverzoek t.b.v. 1 reclamebord, 1 banier en 2
stoepborden (verleend)
▪ Bredeweg 63d, plaatsen zonnepanelen (verlengen beslistermijn)
▪ Bruuk 19, uitbreiden woning (niet vergunningplichtig)
▪ Cranenburgsestraat 33, verbouwen pand tot 44 appartementen
(verlengen beslistermijn)
▪ Cranenburgsestraat 62, kap boom (niet vergunningplichtig)
▪ Cranenburgsestraat 99, herbouw landbouwschuur (verlengen
beslistermijn)
▪ Dennenkamp 1b, gebruik van inpandige ruimte van gebouw voor
opslag en als tijdelijke bedrijfswoning (aanvraag)
▪ Grafwegen 55a, legaliseren bestaande overkapping (verleend)
▪ Hoge Horst 48, verbouwen/uitbreiden woning (verleend)
▪ Hogewaldseweg 10, verbouwen en ophogen woning (verleend)
▪ Lagewald 13, bouw veldschuur voor agrarisch gebruik (verlengen
beslistermijn)
▪ Nijmeegsebaan 29, aanvraag brandveilig gebruik De Kentering,
Dekkerswald (verlengen beslistermijn)
▪ Reestraat 11, vernieuwen dakisolatie en dakpannen (aanvraag)
▪ Tooropweg 5, verbouwen schuur (aanvraag)
▪ Stekkenberg 66, plaatsen dakkapel (weigering)
▪ Stekkenberg 77, verbouwen/uitbreiden woning en bouw bijgebouw
(verlengen beslistermijn)
▪ Vijverweg 17, verbouwen/uitbreiden garage tot mantelzorgwoning
(verleend)
▪ Wisselpad 10, uitbreiden woning (aanvraag)
Kekerdom
▪ Botsestraat 42, herstellen en opnieuw funderen woning (verleend)
▪ Duffeltdijk 11, plaatsen antenne-installatie (verleend)
▪ Schoolstraat 11, plaatsen dakkapel (verleend)
Leuth
▪ Bredestraat 15, plaatsen circa 29 aankondigingssandwichborden
(aanvraag)
▪ Reusensestraat 10, plaatsen erfafscheiding en kapschuur (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Heerbaan 7, realiseren carport (weigering)
▪ Heerbaan 129, plaatsen airco en aanbrengen leidingen tegen gevel
(verlengen beslistermijn)
Ooij
▪ Nabij Hezelstraat 13, plaatsen schuilstal (verlengen beslistermijn)
▪ Kempkesplein 16, plaatsen berging voor scootmobiel (aanvraag)
▪ Kon. Julianalaan 40, legaliseren verbeteren fundering van de
bestaande woning (verleend)
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■ Inloopbijeenkomst werkzaamheden N840
De provincie doet van 15 augustus tot 24 december groot onderhoud aan de N840. Dat is de weg
tussen Beek en Millingen aan de
Rijn. Op donderdag 18 augustus
2022 is er een inloopbijeenkomst
over de werkzaamheden. De
inloopbijeenkomst is van 19.30
tot 21.30 uur in De Vriendenkring
aan de Steenheuvelstraat 39 in
Leuth. U hoeft zich niet aan te
melden.
Wat gaat de provincie doen?
De provincie gaat onder andere op
verschillende plaatsen het wegdek
en de fietspaden vernieuwen en de
rotonde in Leuth aanpassen. Ook
maakt ze een nieuwe fietsoversteek bij de Thornsche Molen en
verbetert ze de fietsoversteek op de
Kapitteldijk.
Planning
De provincie heeft de werkzaamheden opgedeeld in fasen. Ze start in
Millingen aan de Rijn en werkt dan
terug richting de N325. De uitge-

breide planning vindt
www.gelderland.nl/n840.

u

op

Overdag en in de avond/nacht
Als het mogelijk is voert de provincie de werkzaamheden overdag uit.
Asfalteren gebeurt ’s avonds en
’s nachts, zodat de bus overdag
kan blijven rijden. Tijdens asfaltwerkzaamheden is dat deel van

de weg afgesloten.
Meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden?
Dan
kunt
u
het
Provincieloket mailen of bellen via
provincieloket@gelderland.nl of
telefoon 026 359 99 99. Actuele
informatie over de N840 vindt u op
https://www.gelderland.nl/n840.

■ 3 september start kermis Groesbeek
Op zaterdag 3 september gaat om 15.00 uur de Groesbeekse kermis weer van start. De kermis duurt tot
en met woensdag 7 september. De kermis begint zondag tot en met woensdag om 13.30 uur en eindigt
elke dag om 24.00 uur.
Programma
Zaterdag 15.00 uur
Zaterdag van 15.00 tot 18.00 uur
Zondag vanaf 12.30 uur
Dinsdag van 14.30 tot 17.00 uur
Dinsdag van 18.30 tot 22.30 uur
Woensdag 7 september 24.00 uur
Prikkelarme kermis
Zaterdag 3 september
is er tussen 15.00 en
18.00 uur de prikkelarme kermis. Tijdens de
prikkelarme
kermis
staan het geluid en de
lichteffecten van de
attracties uit. Die gaan
na 18.00 uur weer langzaam zodat bezoekers
niet ineens worden
‘overvallen’ door een
hoop geluid/muziek.
Verkeer
Tijdens de kermis is de
Dorpsstraat afgesloten
tussen het Dorpsplein
en de Kerkstraat. De
afsluiting duurt van
zaterdag 3 september
7.00 uur en donderdag
8 september 12.00 uur.
Verkeer wordt omgeleid.

Officiële opening kermis
Prikkelarme kermis met schminken
Kermisconcert bij de autoscooter
Clown Desalles
Muziekfancyfair op de Dorpsstraat
Einde kermis
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---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan contact op met de
Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer
024 - 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke Ordening en
Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en Dal via
telefoonnummer 14 024.

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

De Rozet
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Natuurexcursie: Nacht van de vleermuis

Zwarte Ooievaars in de Ooij

Aanmelden voor 25 augustus

Tegen de middag van vrijdag 5 augustus zag Alberthe Papma ineens twee zwarte
ooievaars rondkuieren in de wei achter haar tuin aan de Hezelstraat. Dit beest is
vrij zeldzaam dus vanzelfsprekend heeft ze snel een paar plaatjes geschoten.

BEEK. In het laatste weekend van
augustus is het de Europese Nacht van
de Vleermuis. Door heel Nederland
worden er activiteiten georganiseerd
voor volwassenen en kinderen. Meer
informatie vind je op:
www.nachtvandevleermuis.nl.
IVN Rijk van Nijmegen doet mee aan
deze bijzondere activiteit die zal plaatsvinden op zaterdag 27 augustus. We
starten om 20.45 uur op de parkeerplaats van sportvereniging BVC12,
Alde Weteringweg 1, 6573 AZ BeekUbbergen. Het einde zal rond 22.30 uur

zijn.
We lopen deze avond een rondje om het
Wylerbergmeer, een gebied dat van
oudsher bekend is vanwege de vele
vleermuizen. De overgang van stuwwal
naar Ooijpolder is een ideaal leefgebied voor vleermuizen. Ze rusten overdag in de veelal oude, holle bomen op
de Duivelsberg waarna ze in de schemering op jacht gaan naar insecten. Die
zijn vooral te vinden in de waterrijke
omgeving van Wylerbergmeer en
Ooijpolder.
We zullen deze avond gaan kijken en

luisteren welke vleermuizen hier rondvliegen, we doen dit o.a. met een vleermuisdetector. Een leuke en spannende
activiteit voor jong en oud, onder leiding van ervaren vleermuisgidsen.
Meer informatie: Paul Leenders, 0243972405
Kosten: € 2,-. per persoon. Het is gratis voor jongeren onder de 16 jaar, voor
IVN leden, voor leden van de KNNV
en leden van Groei en Bloei.
Aanmelden vóór 25 augustus op:
paul.ivn.lbg@gmail.com

Zomeravondwandeling Heerlijkheid Beek
BEEK-UBBERGEN. De boswachters
van Geldersch Landschap & Kasteelen
organiseren op donderdag 18 augustus
een avondwandeling door het bos van
de Heerlijkheid Beek. In dit gebied is
het klimmen en dalen om boven op de
stuwwal te komen. De boswachter vertelt tijdens de wandeling over de historie en de geologie van het gebied. Hij

kan dit goed laten zien aan de hand van
het reliëf en de zichtbare grondsoorten.
Eenmaal boven aangekomen heb je een
prachtig uitzicht over de Ooijpolder
met de kerktoren van Persingen op de
voorgrond.
Vooraf online reserveren is noodzakelijk.

Schapen van Verriet
maken lange wandeling
Op 23 juli liep Wilbert Verriet (schapenhouder uit Erlecom) met zijn schapen
vanaf het vliegveld Malden naar de Driedijk in Erlecom, geassisteerd door Sander
en zijn honden. De totale afstand was 13 kilometer. Op de foto zijn ze al de verkeerslichten gepasseerd in Beek en lopen ze op de St. Hubertusweg.
Foto: Henk Baron

Natuurworkshop van Het Berenhol
Stilte als oersprong van schepping
Hand in hand met de natuur ontwikkelt
Dorothee Helmert sinds 1996 nieuwe
bloesemremedies van en voor deze tijd:
de Berenholremedies. Liefst laat ze
mensen in de Natuur zelf de bijzondere
energetische werking van de betreffende planten ervaren.
Op zondag 14 augustus van 11-14 uur
geeft ze een workshop in het stiltegebied van de Sint Jansberg. Vertrekpunt
is Klein Amerika te Groesbeek.
Deze workshop gaat over de bijzondere
energetische samenwerking van
Adelaarsvaren en Braam en hun steun

om vanuit stilte toegewijd te handelen
en scheppend te leven, gefocusseerd op
jouw unieke bijdrage voor het geheel.
Je gaat naar huis met een hernieuwde
verbinding met de Natuur en met
jeZelf, met een Berenholremedie ter
ondersteuning van jouw unieke pad en
met waardevolle wijsheden, ‘Gouden
Boodschappen’ en Mantra's van de
planten. Alles bij elkaar waardevolle
hulp, om schepping vanuit stilte in je
leven te versterken. Voor meer info kun
je bellen met Dorothee Helmert, 0243607967 en/of informeren via de site
www.het-berenhol.com.

Boeren herstellen de vernielde
strobalen en spandoeken
Donderdagavond 28 juli hebben diverse boeren uit de Ooijpolder de onlangs vernielde strobalen hersteld en nieuwe spandoeken geplaatst langs de Nieuwe
Rijksweg en de St. Hubertusweg in Ooij. De hooibalen werden opnieuw ingeseald
en de nieuwe spandoeken werden hoger geplaatst. Langs de Nieuwe Rijksweg (de
N325) werd alles een paar honderd meter verder in een ander weiland geplaatst,
verder weg van de plek waar onlangs het fatale ongeval heeft plaats gevonden. De
boeren willen op deze manier hun zorgen kenbaar maken.
Foto: Henk Baron

• Tijd: start om 19.00 uur. Duur: ca. 2
uur.
• Deelname: 5,00 euro p.p., kinderen
4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p., donateurs
gratis op vertoon van een geldige GLK
donateurspas.
Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/excursies

In de Marge
Vandaag ben ik heel vroeg. Het is nog
geen 06.00u als ik, om de warmte
voor te zijn, een rondje fiets door de
Nijmeegse waard en langs de
Vlietberg. Van menselijke activiteit is
niets te bespeuren, maar ik zie een
eindje verderop langs het pad een
kleine kudde koniks nerveus drentelen. Als ik tot op een paar meter ben
genaderd, drijft ineens de leidende
hengst zo’n tien merries met veulens
tussen de struiken door de weg over,
richting de Waal. Veiligheidshalve
stop ik. Maar op het allerlaatste
moment zie ik in mijn ooghoek, op
nog geen drie meter afstand, een volwassen gallowaystier naast de weg
staan. In de reuring van de paarden is
hij me helemaal ontgaan. Alle alarmbellen beginnen te rinkelen, al prijs ik
me onmiddellijk gelukkig dat het geen
Schotse Hooglander is met van die
vervaarlijke horens. Hij kijkt naar me
door z’n ruim vallende haren en blijft
pal staan. Ik kan alleen maar bedremmeld terugkijken, want ik kan geen
kant uit. Als de wild overstekende
koniks aan de overkant zijn, is de weg
vrij en ga ik razendsnel op de pedalen.
M’n adrenalinepeil is tot grote hoogte
gestegen. Maar dat kan direct weer
omlaag, want na dertig meter over
mijn schouder kijkend, zie ik de stier
alweer onverstoorbaar langs de kant
van de weg grazen. De kudde koniks
is intussen bij het Waalstrandje aangekomen. Een ervaring rijker vervolg ik
mijn weg.
Sagittarius

De kleine
wereld
Fotograaf Karl
Essers in Kalorama
BEEK. Macro-fotograaf Karl Essers
brengt de wereld van bloemen en huis, tuin- en keukeninsecten groots in
beeld. In de jaren zeventig maakte Karl
al graag inspirerende foto's van alledaagse beesten. Nu focust hij het liefst
op de kleine aardbewoners die onze
ogen vergeten te zien. Urenlang bestudeert Karl hoe de natuur samenwerkt.
Vol geduld en liefde legt hij de wereld
van de Nederlandse achtertuin vast.
Van een snuitkever tot de stamper van
een bloem, Karl laat je op nieuwe wijze
naar de wereld kijken.
Voor
meer
informatie:
kkemacro@ziggo.nl
De expositie van Karl Essers is te zien
tot en met zondag 9 oktober 2022 in
Kalorama, Nieuwe Holleweg 12 in
Beek. Dagelijks van 10:00 uur tot
19:00 uur.
Tijdens de expositie is er gelegenheid
om Karl’s werk te kopen.

Zoek mee naar Gelderse
gladde slangen en adders
De gladde slang en de adder zijn twee
van de drie slangensoorten die in
Nederland voorkomen. In opdracht van
de provincie Gelderland doet RAVON
(Reptielen
Amfibieën
Vissen
Onderzoek Nederland) in 2022 onderzoek naar deze soorten in Gelderland.
Omdat het leefgebied van deze soorten
groot is, roepen we de hulp in van de
inwoners van Gelderland. Wie helpt er
mee deze soorten op de kaart te zetten?
Gladde slang en adder
De kleur van de gladde slang varieert
van lichtgrijs tot donkerbruin en boven
op de rug zijn vlekken en/of strepen te
zien. De gladde slang is ongevaarlijk en
niet giftig. De adder is daarentegen wel
giftig, maar is schuw, mijdt mensen en
zal alleen bij bedreiging bijten. De
kleur van de adder is bruinig tot donkergrijs. Boven op de rug is meestal
een zigzagpatroon zichtbaar.
Waar leven ze?
De gladde slang en adder zijn typische
bewoners van heide- en hoogveengebieden, maar kunnen ook voorkomen
in halfopen bos, langs bosranden en in
kruidenrijke vegetaties (bijvoorbeeld
wegbermen).
Op grote delen van de Veluwe maar
ook in kleinere heideterreinen binnen
de provincie Gelderland kunnen één of
beide soorten worden gevonden. Je kan
ze zonnend aantreffen op de rand van

heide- of graspollen. Soms gebruiken
ze ook wegen of fietspaden om zich op
te warmen.
Gaten in verspreiding
Van veel plekken in Gelderland is duidelijk dat een of beide soorten daar nog
voorkomen. Maar er zijn ook gebieden
waar nog nooit waarnemingen zijn
gemeld of alleen van lang geleden
waarnemingen bekend zijn. Juist in
deze delen, met name de Veluwe en het
Rijk van Nijmegen, zouden we beter
willen weten of de soorten daar (nog)
voorkomen. Als we beter weten waar
ze nog voorkomen, dan kunnen we ze
ook beter beschermen.
Geef je waarnemingen door
Je kunt ons helpen om deze slangensoorten beter op de kaart te zetten. Op
www.ravon.nl/zoekkaartslangen vind
je kaarten van gebieden waar we graag
meer waarnemingen zouden willen
hebben. Heb je daar ooit een gladde
slang of adder waargenomen, geef die
dan aan ons door. Ook waarnemingen
van lang geleden zijn dus heel welkom.
Geef je waarneming met vindplaats,
het liefst met foto, door aan
slangengelderland@ravon.nl.
Mocht je zelf op zoek gaan naar de
gladde slang of adder, zorg er dan voor
dat je wel toestemming hebt van de terreineigenaar/-beheerder om buiten de
paden te treden.

Weer bloemen plukken bij de
pluktuin in Haalderen
“Wat een kleurenpracht”, een
bezoekster staat versteld van de
hoeveelheid
bloemen
in
Pluktuin Pluk in Haalderen. Er
loopt een klein meisje naast
haar moeder met een mandje
met bloemen: zelf geknipt!
Haar oma drinkt ondertussen
een (gratis) kopje koffie onder
de parasol op het terras.
Vrijwilligster Thea glundert:
“Fijn dat we dit jaar toch weer
open zijn”. Vorig jaar was initiatiefneemster van de Pluktuin,
Marion van Hesteren, van plan
om te stoppen en zocht ze een
opvolg(st)er. Een pluktuin
waarin alleen met natuurlijke
middelen (geen bestrijdingsmiddelen) wordt gewerkt en
zoveel mogelijk met biologische zaden, is zeer arbeidsintensief. Na 8 jaar was het
Marion te veel geworden. Aan
het eind van vorig seizoen was
er geen zicht op iemand die de tuin
wilde overnemen. Er hadden zich wel
nieuwe vrijwilligsters gemeld. Genoeg
voor Marion om het toch weer een jaar
te proberen: “Ik word nog steeds
enthousiast van alle blije bezoekers,
zowel volwassenen als kinderen, die
naar de pluktuin komen om zelf een
bos bloemen te plukken”.

De pluktuin aan de oude wei 2 in
Haalderen is geopend vanaf het eerste
weekend van juli tot en met het laatste
weekend van september op woensdagochtend 10.00 -12.00 uur, vrijdagmiddag 14.00 - 16.00 uur en zaterdag van
10.30 - 15.00 uur. Facebook: pluk;
Instagram: pluktuinplukhaalderen of
kijk op https://www.pluktuinpluk.com/

WELZIJN

Nieuwe cursus EHBO - Reanimatie / AED
MILLINGEN. Iets voor u..? Als er iets mis gaat…weet u,
wat u moet doen..?
Vindt u het belangrijk dat, als u iets overkomt, u goed geholpen wordt? Ongelukken gebeuren dagelijks, op het werk, in
het verkeer maar ook in en rond het huis. Tijdens het werk
voelt een collega zich niet goed…is het een beroerte, zijn
hart? Kunt u wat doen? Weet u, wat u moet doen, als iemand
iets overkomt zoals snijwond, verbrandingen, hartfalen, botbreuk, verslikking etc.? Zorg, dat u voorbereid bent.
Nieuwe cursus EHBO incl. Reanimatie / AED en Eerste
Hulp aan Kinderen
De EHBO - vereniging Millingen / Kekerdom start in de 3e
week van september met een nieuwe basiscursus EHBO
inclusief Reanimatie / AED, Eerste Hulp aan Kinderen en
Stop de bloeding en red een leven. Deze nieuwe basisopleiding EHBO duurt 11 cursus-avonden van 19.30 uur tot 21.30
uur en wordt wekelijks gehouden in de kantine van het clubhuis van SC Millingen / ODIO op Sportpark De Hove aan de
Hoefseweg 21 in Millingen aan de Rijn. Welke avond de cursusavond wordt, gaat in overleg met de deelnemers.
De kosten van deze basisopleiding EHBO zijn € 195 (all-in
prijs). Inclusief lesmateriaal, verbandmiddelen, instructieboekje, examen, diploma en pasje.
Deze EHBO-basiscursus wordt afgesloten met een officieel
examen volgens het Oranje Kruis en officieel EHBO-diploma. Er zijn ziektekostenverzekeraars en ook werkgevers, die
een EHBO-opleiding geheel of gedeeltelijk vergoeden.
Informeer hiernaar, zeker de moeite waard
Als voorbereiding op deze nieuwe basiscursus EHBO bent u
van harte welkom op de informatie-avond woensdag 7 september aanvang 19.30 uur in de kantine van het clubhuis van
SC Millingen / ODIO op Sportpark De Hove.

“We zijn op zoek naar vrijwilligers die
ons gedreven en ook gezellige team
komen versterken. Collecteren kan je
helemaal op je eigen manier doen. Je
kan vanuit huis een digitale collectebus

Vrije tijd voor kinderen
Ook de kinderen zijn van harte welkom! We hebben een trampoline en een
geweldige plek om te spelen.

Groep kinderen bij een slachtoffer

Foto: Hans Driessen

U mag zo binnenlopen en krijgt dan alle uitleg en informatie
over de nieuwe basisopleiding EHBO, de onderwerpen,
Reanimatie / AED, Eerste Hulp aan Kinderen, de EHBO-vereniging Millingen / Kekerdom, haar activiteiten en de regelmatige oefenavonden.
U kunt zich voor deze nieuwe basiscursus EHBO aanmelden
op onze site:
www.ehbomillingenkekerdom.nl onder “cursusaanbod”.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze
secretaris: Jolanda Vergeer, secretaris@ehbomillingenkekerdom.nl of telefonisch 06 - 54252398.
Iedereen is welkom, ook buiten Millingen aan de Rijn.
Geef u snel op, want het aantal beschikbare plaatsen is
beperkt..!
Bestuur EHBO-vereniging Millingen / Kekerdom

aanmaken en je vrienden, familie of
buren een appje of een mailtje sturen of
je kan terwijl je toch met de hond aan
het wandelen bent flyers met onze QRcode in de buurt verspreiden zodat
iedereen thuis een bijdrage kan doen.
Uiteraard kan je ook gewoon met de
collectebus op stap gaan, alles kan en
mag. Wij willen het onze vrijwilligers
zo makkelijk mogelijk maken en passen de manier van collecteren aan op
individuele wensen van onze vrijwilligers. Zo hopen we zoveel mogelijk
vrijwilligers te bereiken die ons gaan

helpen in september,’ aldus Joanna van
Drongelen, hoofd collecte en vrijwilligersorganisatie.
De collecteweek is één van de belangrijkste inkomstenbronnen om wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten te financieren. Het Spierfonds zoekt
in diverse gemeenten nog extra collectanten.
Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen
zich
aanmelden
via
www.spierfonds.nl/collecteren

Deze zomer iets vaker een belletje of voice memo
naar je ouders of grootouders kan het verschil maken
DEN HAAG. De zomervakantie in Gelderland is begonnen. Dit jaar is zo’n 80% van de Nederlanders weer van
plan op vakantie te gaan.[1] Ouderen blijven vaker thuis.
Ze ontvangen in de zomer minder bezoek en hebben minder sociale contacten. In de zomercampagne Eén tegen
eenzaamheid, roept het ministerie van VWS
Gelderlanders op om ook als je op vakantie bent contact
te houden met ouderen.
Voor thuisblijvende ouderen zijn de zomermaanden vaak
stiller dan normaal. Zij ontvangen minder bezoek én hebben
minder sociale contacten. Ook gaan sommige sociale activiteiten niet door vanwege een zomerstop. Ouderen die aangeven zich eenzaam te voelen in de zomer, spreken zo een
week niemand.[2] Staatssecretaris Maarten van Ooijen:
“Laten we dit jaar als we op vakantie zijn contact houden
met onze buren, ouders of kennissen die thuisblijven. Of je
nou in binnen- of buitenland bent, lang of kort weggaat, iets
vaker een belletje of voice memo naar het thuisfront kan het
verschil maken. Voor jou een klein gebaar, voor de ander
heel waardevol.”
Samen ontbijten
Annemieke en haar schoonouders hebben een goede band. In
de zomerperiode zoekt ze net wat vaker contact door te bellen of een kaartje te sturen. “Mijn schoonmoeder Nelly heeft

Open dag
Vlierhof
KEEKEN. Vlierhof is een kleine ecologische woongemeenschap. We willen
de mensen in onze omgeving beter
leren kennen. Wees daarom welkom op
onze open dag 21 augustus!

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten
Van 11 -17 september vindt de jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix
Spierfonds plaats. In deze week zetten vrijwilligers door heel Nederland
zich in voor de strijd tegen spierziekten. Het Spierfonds krijgt geen overheidssteun en is volledig afhankelijk
van de inzet van vrijwilligers.
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met haar eigen naaiatelier altijd wel iets om handen. Maar
ik merk wel dat haar sociale contacten met de tijd flink zijn
afgenomen. Ook is ze niet heel lang geleden haar moeder
verloren. Ze spreekt haar broer normaal gesproken veel,
maar hij is nu 6,5 week op vakantie. Ik merk dat ze het daardoor op dit moment lastiger heeft. Daarom zoek ik wat vaker
contact. Van de week stuurde ik haar een appje: zullen we
gaan ontbijten samen?” De 67-jarige Nelly is blij met zo’n
schoondochter. “Voor hen voelt het normaal om dit soort uitstapjes met me te maken. Maar mij is het veel waard”.
Een klein gebaar kan het verschil maken
De zomercampagne is onderdeel van het actieprogramma
Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het actieprogramma
heeft als doel eenzaamheid bespreekbaar te maken en eenzaamheid tegen te gaan. Dat doet het actieprogramma onder
meer met de campagne ‘Een klein gebaar kan het verschil
maken’. Het actieprogramma bestaat sinds 2018 en sindsdien
zijn ruim 250 gemeenten en zo’n 170 landelijke organisaties,
bedrijven en instellingen aangesloten.Meer weten? Kijk op
www.eentegeneenzaamheid.nl.
[1] Vakantieonderzoek 2022 ANWB
[2] Onderzoek seniorenorganisatie KBO-PCOB 2019

Koffie, cake & wafels
Na de rondleiding is er tijd voor koffie,
cake en wafels. Er is BIO frisdrank
voor de kids.
Programma - 21 augustus
Aankomst: Rond 10:00 uur
Vlierhof Rondleiding: 10:30 uur
Koffie & Cake: vanaf 11:30 uur
Adres Vlierhof
Klever Straße 115, Keeken/Kleve

Bericht van
Forte Welzijn

Maatje worden
Heb je een paar uurtjes in de week tijd
en wil je graag iets voor een ander betekenen? Hulp bieden in jouw buurt? Ben
je super sociaal? Of heel praktisch en
handig? Of heb je groene vingers?
Misschien is iemand zijn maatje zijn
dan iets voor jou! Op dit moment is er
veel vraag naar extra handjes in en om
huis bij mensen in Groesbeek en Beek.
Forte Welzijn is dan ook op zoek naar
jou! Zij matchen jou aan iemand die
jouw gezelschap of hulp erg op prijs
stelt.
Voor een inwoner van Beek zoeken
we een maatje om af en toe op bezoek
te gaan en een praatje te maken.
Mevrouw is minder mobiel en komt
daardoor niet veel buiten.
Voor een inwoner van Beek zoeken
we een vrijwilliger die kan helpen met
het onderhouden van de tuin. Het gaat
vooral om een haag die geknipt moet
worden. Mevrouw heeft de koffie klaar
staan en kan waar nodig licht ondersteunen. Het werken in de hoogte is een
probleem.
Voor een inwoner van Groesbeek
zoeken we een maatje dat het gezellig
vindt om af en toe op bezoek te gaan en
een praatje te maken. En er soms samen
op uit te gaan. Mevrouw voelt zich nu
vaak alleen en heeft behoefte aan gezelligheid.
Iets voor jou? Neem dan contact op met
Forte via: info@fortewelzijn.nl, (085)
040 60 66 of direct met Petra Kregting,
petra.kregting@fortewelzijn.nl, 0653764809.
Je werkt mee in een organisatie die
jouw inzet waardeert, en waar je als
vrijwilliger terecht kunt met jouw vragen.
Een Forte maatje is iemand die er is als
gezelschap, om samen iets te doen of
bijvoorbeeld als iemand tijdelijk hulp
nodig heeft.
Meer informatie over Forte is te vinden
op www.fortewelzijn.nl.

ANBO: nu actie nodig voor
aanvraag huur- of zorgtoeslag
Veel ouderen laten geld liggen, omdat ze niet weten dat ze
recht hebben op huur- en/of zorgtoeslag. Daarom heeft
ANBO augustus uitgeroepen tot Maand van de Toeslagen,
omdat de aanvraag over 2021 vóór 1 september moet zijn
ingediend. Het mag dan een vakantiemaand zijn, dit is hét
moment om in actie te komen!

Onder het sociaal minimum
De Nationale Ombudsman concludeerde in juni al dat veel
financieel kwetsbare ouderen geen gebruik maken van inkomensvoorzieningen, terwijl ze daar wel recht op hebben.
Soms leven zij daardoor onnodig onder het sociaal minimum, stelt de Ombudsman.

Eén op de tien mensen die recht hebben op de toeslagen,
vraagt deze niet aan. Vorig jaar is zo’n 100 miljoen euro aan
toeslagen op de plank blijven liggen. “Dat is toch te gek voor
woorden?”, zegt ANBO-directeur Anneke Sipkens. “Dit zijn
mensen die financiële ondersteuning goed kunnen gebruiken. In deze dure tijden misschien wel meer dan ooit.”

Ouderenorganisatie ANBO pleit er al langer voor om inkomensafhankelijke regelingen, zoals de huur- en zorgtoeslag,
automatisch toe te kennen aan mensen die ervoor in aanmerking komen. Op die manier krijgt iedereen waar hij of zij
recht op heeft.

De redenen waarom mensen de toeslag(en) niet aanvragen,
zijn divers. Zo zijn sommigen niet op de hoogte van de regelingen. Een onderzoek van het Nibud heeft aangetoond dat
ruim een kwart van alle huishoudens niet weet of ze recht
hebben op een toeslag. Anderen zijn bang dat ze achteraf
geld moeten terugbetalen omdat ze de voorwaarden niet
goed begrijpen.

ANBO roept senioren op om na te gaan of ze in aanmerking
komen voor huur- en/of zorgtoeslag. Ze kunnen de komende
weken contact opnemen met ANBO, zodat samen kan worden gekeken of iemand recht heeft op een van deze toeslagen. Als dat zo is, kan ANBO helpen bij het invullen van de
digitale aanvraagformulieren. Mensen die niet of onvoldoende digitaal vaardig zijn, kunnen hulp krijgen van een ANBOconsulent. Meer informatie staat op de site van ANBO.

Bingo
Ons Genoegen
MILLINGEN- Op zondag 21 augustus
organiseert st. werkcomite Ons Genoegen weer haar maandelijkse bingo.
De bingo wordt gehouden in het verenigingsgebouw van fanfare Ons Genoegen, Ons Genoegenpad 4 te Millingen
aan de Rijn. Aanvang is om 20.00 uur,
zaal open om 19.00 uur.
De 1e prijs in de hoofdronde bedraagt
€250,- en de 1e prijs in de bonusronde
€125,-.
Verder nog andere mooie 1e, 2e en 3e
prijzen.
Daarnaast is er het kienspel en het trekken van de naam.
Nu verkrijgbaar bij de kassa: tegoed
bonnen voor 1 en 2 bingo boekjes!
De koffie of thee staat voor u klaar.
Graag tot ziens op onze bingo.
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ANNEKE
door Rein van Vorstenbos
Toen Anneke nog een tiener was, dacht
ze oprecht dat alles mogelijk was in
het leven.
Zo zou ze trouwen met iemand die
leek op Brad Pitt en als die bezet was,
dan voldeed een lookalike van
Leonardo di Caprio ook nog altijd. Je
dromen kunnen niet groot genoeg zijn.
Maar het werd uiteindelijk Roy van
der Kamp en die leek op geen van beiden en volgend jaar werd er getrouwd.
En er stond zelfs, houd je vast, een duo
wedding op het programma! Want
Anneke en Roy stapten samen met
Sylvia en Jacques in het huwelijksbootje, wie had dat ooit gedacht? Het
was zo compleet anders dan Anneke
had gepland, maar ja, soms moet je
meebuigen in het leven, soms moet je
concessies doen en denken: God,
zegen de greep. Hoewel dat makkelijker gezegd dan gedaan was. Want nog
nauwelijks bekomen van het idee,
bekropen haar al de eerste zorgen.
Samen trouwen met je zus vereist
namelijk teamwork en daarin blonk
Sylvia nu niet bepaald uit, haar motto
luidde niet voor niets: my way or no
way. Maar met een: komt tijd, komt
raad, stelde Anneke zichzelf gerust,
2023 was nog ver weg, eerst maar eens
over tot de orde van de dag, onze dochter de fles geven. En beweerden ze niet
altijd dat ervaringen je leven verrijken?
Een mens moet zich altijd blijven ontwikkelen, drukte haar vader haar vroeger ook al op het hart. Je kan meer dan
je denkt, Anneke, veel meer, ze hoorde
‘t hem nog zeggen. Soms moet je
gewoon iets doen wat je nog nooit hebt
gedaan, hield hij haar altijd voor.
Probeer het nu maar gewoon en je zult
zien dat het goed gaat. Aangekomen
op de kinderkamer, bleek Betty net te
ontwaken, met een grote geeuw opende ze haar oogjes. Toen Anneke haar
uit haar wiegje tilde, viel haar opnieuw
op hoe lekker ze rook, zo puur en
onschuldig, het vertederde haar telkens
weer. Maar dat had ze wel bij meer
dingen. Zoals bij de pootafdrukken
van een haas in de verse sneeuw, bij de
geur van een dennenbos na een mals
buitje of bij een zingende leeuwerik,
hoog in de lucht. Dat waren de
momenten waarop het leven zich aan
je openbaarde, de stille momenten van
ontroering, dan verkeerde je zo maar
in een staat van puur geluk. Want zeg
nu zelf, doorgaans stelt je bestaan niet
veel voor, het is een grote sleur van
dagelijks terugkerende verplichtingen
En daarom gaat de jeugd altijd zo los
op feesten, festivals en vakanties.
Apropos vakantie, vertelde Roy’s neef
laatst niet dat ie meer dan 7 uur had
staan te wachten op Schiphol, voordat
ie kon gaan boarden? Anneke moest er
niet aan denken. Ik zie me daar al staan
met een mopperende Roy en een huilende Betty in de kinderwagen. En dan
kan het ook nog zo zijn dat je Schiphol
niet eens bereikt, omdat protesterende
boeren allemaal brandende autobanden en strobalen op de weg flikkeren.
Geeft allemaal onrust, vond ze. Nee,
dan nog liever met de trein een weekje
naar Zuid-Limburg. Stukje wandelen
langs de Geul en een dagje met de
streekbus naar Maastricht, Luik of
Aachen om daar lekker op een terrasje
te lunchen en wat leuke spulletjes te
scoren in de uitverkoop. Alleen doorzakken zat er, vanwege de kleine, niet
meer in. Nu ja, met een goed boek met
de kippen op stok was ook niet verkeerd. Want was vakantie niet in de
eerste plaats bedoeld om eens goed uit
te rusten, bedoeld voor het grote niets
doen? Nou dan! Annekes gepeins werd
onderbroken door de huistelefoon.
Iemand die, namens de protesterende
boeren, van haar wel eens wilde weten
of ze begrip had voor de snelwegblokkades. Toen Anneke vervolgens antwoordde daar helemaal klaar mee te
zijn, ging de man aan de telefoon woedend tekeer over de zwarte toekomst
van de boeren. En dat die nog lang niet
klaar waren met actievoeren, want
zolang dit kabinet er een puinhoop van
maakt, komen er nieuwe protestacties
aan, enzovoort, enzovoort. “Ach man,
krijg toch de vogelgriep!” beet Anneke
hem toe, waarna ze de hoorn erop
smeet.
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Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek

PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING

Iedereen is van harte welkom in de vieringen:

Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen:
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Gelegenheid voor
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
gebed en kaarsje:
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Leuth Mariakapel elke
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij,
dag 9.00-17.00 uur
0623304932
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674 Beek Mariakapel Grote
Openstelling Cultureelhistorisch informatiecenBartholomaeus elke dag
trum kerk Millingen: zondag, dinsdag en vrijdag
9.30-17.30 uur
13.00-17.00 uur
Beek kapel kerkhof elke
dag
Misintenties (€12,50)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Millingen dagkapel elke
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
dag 9.00-17.00 uur
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Millingen Fatimakapel,
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Schoolstraat 4, elke dag
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
Parochiefeest
Zondag 14 augustus Parochiefeest
Maria ten Hemelopneming in
Kulturhus Beek (Roerdompstraat 6,
6573 BH Beek), Eucharistieviering
10.30 uur, aansluitend koffie met
broodjes, dan bezoek aan Mariakapel
en luidklok op begraafplaats, afsluiting
met korte aanbidding in Kleine
Bartholomeus.
Als u wilt, kunt u zich aanmelden voor
eucharistieviering en vervolg: graag via
contactpersoon van dorp: Millingen:
06-40589700; Ooij: 024-6632271;
Kekerdom: 0481-432167 Leuth: 0653182610; Beek: 06-50848704. U kunt
dan ook aangeven of u anderen in uw
auto mee kunt nemen dan wel of u zelf
vervoer nodig heeft. We proberen vraag
en aanbod bij elkaar te brengen. Ook
zonder aanmelding bent u van harte
welkom. Leuk als je iemand meebrengt.
Vorig jaar vierden we dit met velen in
de kerk van Ooij, het jaar daarvoor in
de kerk van Millingen en in 2023 zal dit
in Leuth zijn. Dit jaar dus niet in een
kerk – terwijl we in onze parochie drie
kerken hebben – maar in een gemeenschapshuis. Aan een kerkgebouw kunnen we gaan hechten. Maar van minstens evenveel belang zijn de mensen
met wie we geloof en leven kunnen
delen, over de dorpsgrenzen heen,
vorig jaar een goede ervaring in Ooij.
Wat fijn om erna tijdens de koffie met
broodjes alle tijd te hebben voor contact en uitwisseling.
Een dag eerder – zaterdag 13 augustus
– heeft het gelegenheidskoor uit de vijf
dorpen (waarvoor iedereen zich kan
aanmelden) een gezamenlijke voorbereiding en gezellige kennismaking met
elkaar, ook in het Kulturhus. De eucharistieviering wordt live gestreamd door
BD1 (Youtube – zoekwoord: kerk
Millingen).

Voor verdere informatie zie
www.pkn-groesbeek

Reparatie klokken
St.Hubertuskerk
OOIJ. Het gaat dan toch gebeuren: De
uurwerken van de klok van de
Hubertuskerk worden 15 augustus
meegenomen om weer helemaal glimmend terug te keren.

Groen licht voor ontwikkeling
terrein Vijverhof
De gemeente Berg en Dal is akkoord met het stedenbouwkundig plan van
KlokGroep voor het terrein van de Vijverhof in Berg en Dal. KlokGroep kan
nu verder met het ontwikkelen van het terrein. KlokGroep wil op het terrein
120 woningen realiseren. In het hoofdgebouw van het voormalig zorgcentrum
komen 72 huurappartementen. De gemeente is akkoord gegaan met een zogenaamde kruimelregeling voor de bouw van deze appartementen. Daardoor
kan KlokGroep al snel starten met de transformatie van deze appartementen.
In de volgende fase komen er op het terrein 48 koopwoningen in diverse prijsklassen.
Wethouder Alex ten Westeneind
(Wonen): ”Het stedenbouwkundig plan
laat goed zien wat er gebouwd gaat
worden en hoe het plan er straks na de
realisatie uitziet. Het is geweldig dat
we al zo snel kunnen beginnen met de
transformatie van het hoofdgebouw.
We gaan er op korte termijn 72 woningen bij krijgen. Daarbij gebruiken we
het hoofdgebouw opnieuw en bouwen
we dus deels circulair”.
Hoofdgebouw
In het hoofdgebouw komen 72 appartementen. 38 appartementen zijn sociale
huurappartementen. Hiervan neemt
woningcorporatie Oosterpoort er 32 af.
Een aantal daarvan wordt verhuurd aan
woonwerkgemeenschap Babylon. Er
komen ook 34 middeldure huurappartementen.
Kruimelregeling
Door
de
kruimelregeling
kan
KlokGroep snel aan de slag in het
hoofdgebouw. KlokGroep hoeft daarmee niet te wachten op de wijziging
van het bestemmingsplan dat voor de
rest van het voormalig terrein van ZZG
noodzakelijk is Ze moeten wel de
gewone procedure voor de omgevingsvergunning doorlopen met de gebruikelijke onderzoeken en ruimtelijke onderbouwing.
Groen en duurzaam
In het plan zijn drie groene landschapsstroken opgenomen die als uitgespreide

vingers over het terrein lopen met
behoud van bestaand groen als een van
de belangrijkste speerpunten. Ook
komt er een centraal gelegen ontmoetingsplek. Vanuit duurzaamheid is
gekozen voor de toepassing van lagetemperatuurverwarming en circulaire
en biobased bouwmaterialen. Ook
wordt de buitenruimte klimaat adaptief
ingericht.
Participatie
Het stedenbouwkundig plan is tot stand
gekomen in samenwerking met
KlokGroep en de grondeigenaren van
het terrein: ZZG, Oosterpoort en
Vermeer een in nauwe samenspraak
met de dorpsraad van Berg en Dal, huidige bewoners, potentiële bewoners en
woonwerkgemeenschap
Babylon).
Veel opgehaalde reacties zijn al meegenomen in het plan. Andere reacties
worden meegenomen in de verdere uitwerking van het plan.
Woonambitie
Van de nieuwe 120 woningen is 32%
sociale huur en 28% middeldure huur.
Hiermee voldoet het plan aan de ambities van de gemeente op het gebied van
wonen om minimaal 30% sociale en
20% middeldure huur te bouwen.
Vervolg
KlokGroep begint nu met de transformatie van het hoofdgebouw en start
met de wijziging van het bestemmingsplan voor het terrein.
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Gratis brochure Beek ‘Verleden &
Toekomst’
Bij gelegenheid van het Parochiefeest
op 14 augustus in Beek wordt een brochure uitgebracht 28 pagina’s fullcolour ‘Verleden en Toekomst Grote en

Iconostase
Een nieuwe, flexibele iconostase is
voor het eerst te zien met het
Parochiefeest op zondag 14 augustus in
het Kulturhus in Beek. Op de foto is de
iconostase te zien in de grootste opstelling. In oosters-orthodoxe kerken
schermt een iconostase de altaar-ruimte
af én benadrukt deze het goddelijk
mysterie dat daarachter plaatsvindt, dat
je niet kunt zien, maar alleen kunt beleven in geloof, in overgave aan God.
Een beleving die de hele mens raakt.
Met een iconostase kom je misschien
meer open voor het wonder dat daarachter gebeurt: de consecratie van
brood en wijn tot Lichaam en Bloed
van Jezus Christus.
Na 14 augustus komt de iconostase ook
in de andere dorpen van de parochie
Maria ten Hemelopneming: op zondag
11 september 9.00 uur in Kekerdom, op
dinsdag 13 september 19.00 uur in
Leuth en op zaterdag 17 september
17.00 uur in Beek en 19.00 uur in Ooij.
Op zondag 18 september zal de iconostase tijdens de eucharistieviering van
10.30 uur worden ingezegend in de
kerk van Millingen.
De afgelopen weken heb ik heel wat
iconen in ontvangst mogen nemen.
Ontvangen om er iets mee te doen. Het
is dus een iconostase geworden, een
iconenwand, een flexibele om in kerk
en kapel te kunnen opstellen. In twee
gedeeltes heb ik de iconen ontvangen:
het eerste gedeelte 12 heiligen op rij
rond Christus. Geheel onverwacht kwamen nog eens 13 iconen, die als feestdagiconen nu een tweede rij vormen in
de iconostase. De allerlaatste icoon die
ik kreeg, is voor mij het hart van de
hele iconostase: de omhelzing van
Petrus en Paulus, die als apostelen en
steunpilaren van de Kerk samen
gevierd worden op 29 juni. Petrus met
zijn aandacht voor vooral de eerstuitverkorenen, de Joden, het Westen;
Paulus met zijn aandacht voor alle volkeren, het Oosten. In 1054 was de
scheuring tussen West en Oost. Zoveel
andere dingen gingen en gaan er mis: in
Kerk en wereld en in ons eigen leven.
Ook nu is er sprake van een scheuring
tussen Oost en West, een heel heftige.
Hoe treffend is dan de verzoening die
ons vooral gegeven wordt door Christus
en op voorspraak van zoveel heiligen.
Verzoening is de deur naar het
Koninkrijk van God. Door die deur
kunnen wij naar binnen gaan als wij
Eucharistie vieren. Dan beseffen we
wat we vieren. Eucharistie is de Heer
zelf, het Lam Gods, onze grootste
schat, voor Oost én West, voor iedere
mens met zijn of haar weg en verhaal,
met zijn of haar talenten, alles ontvangen om er iets mee te doen. Bij alles
wat we doen, mogen we ons vooral
gezien weten door Christus zelf, de
weg, de waarheid en het leven. Wat een
feest is het, als Hij ons kan raken met
zijn liefde. Als we elkaar weten te vinden in het geloof en elkaar daarin
bemoedigen, zullen we houvast ervaren. Het zal ook aanstekelijk werken
voor anderen.
Rudo Franken, pastoor

Zondag 21 augustus aanvang: 10.00 u
Voorganger: da. Janneke Ruijs
De diaconiecollecte tijdens de dienst is
voor de Voedselbank Groesbeek
Digitaal doneren? NL 08 INGB
0000961922 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek O.v.v. Voedselbank
De vieringen zijn ook online mee te
vieren en later terug te kijken:
Ga naar kerkdienstgemist.nl en vul bij
Vind uw kerk "Groesbeek" in en kies
daarna PKN-Groesbeek

Tijdens de zomermaanden is de kerk
ook open op vrijdagmiddag van 14.00
tot 16.00 uur. U kunt dan binnenlopen
om een kaarsje te branden, de kerk te
bekijken, op dit moment hangen er
foto's van Jannie Schaapman, en/of een
moment van stilte te ervaren.
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H. Missen en Misintenties
Woensdag 10 augustus 9.00 uur H. Mis
Beek kl.Bartholomeus: 2Kor.9,6-10,
ps.112,1-2.5-9,Joh.12,24-26.
Donderdag 11 augustus H. 09.00 uur
H. Mis Millingen; aansluitend aanbidding tot 18.00 uur. Ez.12,1-12,
ps.78,56-59.61-62, Mt.18,21-19,1.
Vrijdag 12 augustus 09.00 uur H. Mis
Millingen;
Ez.16,1-15.60.63
of
Ez.16,59-63, Jes.12,2-6, Mt.19,3-12.
Zaterdag 13 augustus 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Ez.18,1-10.13b.30-32, ps.51,1215.18-19, Mt.19,13-15.
Zaterdag 13 augustus H. Mis Ooij vervalt v.w. parochiefeest 14/8 in Beek
Zondag 14 augustus 10.30 uur H. Mis
Beek in Kulturhus bgv Parochiefeest
Maria ten Hemelopneming (gelegenheidskoor uit de vijf dorpen met
samenzang) – Hoogfeest Maria ten
Hemelopneming jaar C: Apok.11,19a;
12,1.3-6.10,
ps.45,10-12.16,
1Kor.15,20-26, Lc.1,39-56.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Dinsdag 16 augustus 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Ez.28,1-10, Deut.
32,26-28.30.35cd-36ab, Mt.19,23-30.
Woensdag 17 augustus 09.00 uur H.
Mis Beek kl.Bartholomeus: Ez.34,111, ps.23,1-6, Mt.20,1-16a.
Donderdag 18 augustus 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Ez.36,23-28, ps.51,1215.18-19, Mt.22,1-14.
Vrijdag 19 augustus 09.00 uur H. Mis
Millingen; Ez.37,1-14, ps.107,2-9,
Mt.22,34-40.
Zaterdag 20 augustus 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Ez.43,1-7a ps.85,9-14, Mt.23,112.
Zaterdag 20 augustus 17.00 uur H. Mis
Beek (orgel met voor- en samenzang) –
21e zondag door het jaar C: Jes.66,1821, ps.117,1-2, Hebr.12,5-7.11-13,
Lc.13,22-30.
Henny Pijnenburg.
Zaterdag 20 augustus 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel met voor- en samenzang)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Ida en
Piet van Thiel, Hetty Huisman-van
Thiel, Maarten Oteman, Richard en
Roland Rikken, Overleden ouders Leo
Verriet-van Steen,Leo, Wim en Lies.
Zondag 21 augustus 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel met voor- en samenzang) (zie boven)
Fred van Eck.
Dinsdag 23 augustus 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: 2Tess.2,1-3a.14-17,
ps.96,10-13, Mt.23,23-26.

kleine Bartholomaeus en Mariakapel
Beek’. Deze gratis brochure is ook
daarna via verschillende afhaalpunten
verkrijgbaar, o.a. in de Mariakapel en
op de RK begraafplaats.

g

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

Zondag 14 augustus aanvang: 10.00 u
Voorganger: pastor Bert Oosterveer uit
Wijchen
De diaconiecollecte tijdens de dienst is
voor het Huis van Compassie in
Nijmegen dat als doel heeft om waardevolle ontmoetingen te organiseren
tussen allerlei mensen in de stad en ook
praktische adviezen te geven voor energiebesparing.
Digitaal doneren? NL 08 INGB
0000961922 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek O.v.v. Huis van Compassie
Na de dienst is er koffie en thee in de
Serre

awe

Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
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Nieuws uit Nijmegen
Dar trots op schoonste Vierdaagseweek
Dar kijkt vol trots en tevreden terug op de Vierdaagsefeesten.
De eerste indruk is dat er minder afval werd opgehaald dan
in 2019. Het succes komt voor het grootste deel dankzij de
invoering van de circulaire beker. Dit systeem leidde tot
zichtbaar minder afval op de grond en een schonere stad. In
totaal werd er meer dan 20.000 kilo plastic bekers apart ingezameld. De circulaire beker maakt het mogelijk op een duurzame manier te genieten van de Vierdaagsefeesten!
Een frisse week
Met de inzet van 75 Dar medewerkers en 40 verschillende
voertuigen werden iedere ochtend alle straten en pleinen in
het centrum van Nijmegen gereinigd. ’s Middags zette acht
Greenteams zich in voor een schone stad. En ’s avonds zorgden 10 medewerkers voor het schoonmaken van de Wedren.
En op vrijdag, direct na de intocht op de Via Gladiola zorgden 60 Dar medewerkers ervoor dat na enkele uren Keizer
Karelplein en de Sint Annastraat alweer toegankelijk was
voor verkeer.
Succesvol verloop door barpersoneel en bezoekers
De apart ingezamelde circulaire bekers worden gerecycled
tot nieuwe bekers. Het overige restafval wordt zoveel mogelijk nagescheiden en gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Het succesvolle verloop van de circulaire beker is te
danken aan de bezoekers en het barpersoneel die de bekers
inleverden en zorgvuldig inzamelden in verzamelzakken.
Dar medewerkers controleerden de ingezamelde zakken met
bekers op vervuiling.
Hoogwaardige recycling
De ingezamelde bekers zijn van hoogwaardige kwaliteit.
Voor een optimaal recyclesysteem mogen bekers niet vies of
vertrapt zijn. De gecontroleerde bekers worden verzameld in

Woensdag 3 augustus - zondag 9 oktober

een grote container die naar de verwerkingspartner van Dar
gaat. Uiteindelijk worden de oude bekers gerecycled tot
nieuwe bekers.
Samen duurzaam
De komende maanden evalueert Dar samen met ACBN,
CirculairPET en gemeente Nijmegen de werking en resultaten van de circulaire beker. De resultaten van de evaluatie
worden in het najaar gedeeld. Dar dankt iedereen die heeft
bijgedragen aan de schoonste Vierdaagsefeesten ooit. Deze
editie heeft aangetoond dat een duurzame toekomst door
samenwerking mogelijk is. Dar kijkt uit naar de
Vierdaagsefeesten in 2023!
Meer informatie
Meer informatie over de Vierdaagse en afval is te vinden op
www.dar.nl/vierdaagse.

Openluchttheater Podium aan de Waal
Na een korte pauze tijdens de
Vierdaagsefeesten, komt het Podium
aan de Waal in augustus terug. Op zondag 7 augustus startte Tall Tales,
bestaande uit breakdancer Stefan
Seedorf (1984) en circusartiest Melody
Nolan (1999). Alle andere zondagen
varieert het programma van poëzie tot
komedie en muziek. Tot en met zondag
28 augustus zijn er iedere week één of
meerdere optredens.
Programma in augustus
Zondag 14 augustus
iPut | 14.00 uur | poëzie
De iPut een sprookjesachtige installatie
die verhalen en gedichten vertelt en
muziek laat horen. Doorlopend programma met verhalen geschikt voor
jong en oud vanaf 6 jaar.
Proces-Verbaal | 14.00 uur | poëzie
Proces-Verbaal is een multidisciplinaire voorstelling vol woord en beeld die
de waarneming aan het twijfelen
brengt. Ook zijn er poëtische interactieve installaties.
Mensen Zeggen Dingen | 16.00 uur |

poëzie
Mensen Zeggen Dingen is een van de
grootste platformen van Nederland
voor poëzie en spoken word en opgericht aan de Waal. Jesse Laport is sinds
jaar en dag verbonden aan dit platform
als vaste spreker en regiohoofd en stelde voor Podium aan de Waal een programma van lokale sprekers samen
met: Thijs Kersten, Lou Rothuizen, Bor
de Weerd, Sandra Pham en Jesse
Laport.
Zondag 21 augustus
Mr Jones - Fred, the Amazing Stuntpig
| 14.00 & 16.00 uur | comedy
In de neurotische komedie van Mr.
Jones en Fred, the Amazing Stuntpig
voert Mr. Jones samen met zijn varken
Fred levensgevaarlijke circusstunts uit.
Zondag 28 augustus
Projectorkest NFM | 14.00 & 16.00 uur
| concert
Tientallen muzikanten van verschillende orkesten uit Nijmegen en omgeving
vormen samen het projectorkest NFM
waarmee ze, na één dag repeteren,
samen optreden.

Podium aan de Waal
‘Podium aan de Waal’ is ontstaan vanuit de wens om de Nijmeegse binnenstad nóg aantrekkelijker en bruisender
te maken. Hartje Nijmegen – een initiatief en onderdeel van de gemeente
Nijmegen – maakt zich hier sterk voor.
Het doel is om de inwoners van
Nijmegen te verrassen, verbinden en
verblijden met een innovatief programma. Met ‘Podium aan de Waal’ wordt
de samenwerking met de stad actief
opgezocht door niet alleen professionele acts te programmeren, maar juist ook
amateurs en amateurgezelschappen uit
de regio de kans te geven om het podium te betreden.
‘Podium aan de Waal’ vindt in augustus
nog plaats in het Amfitheater op de
Waalkade (ter hoogte van de
Lindenberghaven) en is gratis toegankelijk voor iedereen. Het programma is
te zien op de website van de
Lindenberg:
www.delindenberg.
com/podium-aan-de-waal-2022
De optredens zijn in de buitenlucht; het
programma kan afwijken qua tijden of
worden geannuleerd bij regen.

Een dag uit het leven van een 19e-eeuws weeskind
Elke dinsdag en woensdag in de
zomervakantie (regio Zuid)
Dinsdag 2 augustus startte in het Van ’t
Lindenhoutmuseum in Nijmegen de
activiteit ‘Een dag uit het leven van
Petertje’. In de kelder kunnen kinderen
een expositie bekijken over een dag uit
het leven van een kind op Neerbosch in
de 19e eeuw. Tegelijkertijd lezen we
voor uit het boek Petertje en kunnen
kinderen de leesplank (Aap, Noot,
Mies) afmaken en kijken bij een naaimachine uit deze tijd. De activiteit is
geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
De kinderen worden meegenomen in
het verhaal van Petertje, een kind dat
gewoond heeft in de Weesinrichting
Neerbosch. Zijn enige houvast was zijn
grijze koffertje. Tijdens de activiteit
komen prenten, foto’s en voorwerpen
uit het koffertje van Petertje aan bod.
De kinderen beleven de eerste dag van
Petertje op Weesinrichting Neerbosch.
Hij gaat naar school, naar de kerk,
speelt met de andere kinderen en gaat –
aan het einde van de dag – tevreden
naar bed.
De activiteit is gekoppeld aan de nieuwe tentoonstelling ‘Een dag in
Neerbosch’. In 1900 hebben kinderen
een strikt dagschema. Elke dag stipt om
kwart voor zes ’s ochtends gaat de bel
in de slaapzaal, waarna de kinderen

Nijmegen en het Marshallplan

zich moeten wassen met koud en vies
water. Dan is het tijd om aan te kleden.
De kinderen moeten er netjes uitzien,
want om half acht begint de kerkdienst
in de Weezenkapel. Om acht uur verzamelen de kinderen zich vervolgens in
de eetzaal voor het ontbijt. Na het ontbijt is het even tijd om te spelen voordat de kinderen naar school moeten,
waar ze les krijgen in verschillende
vakken. In ‘Een dag in Neerbosch’ zijn
deze omgevingen in het klein nage-

maakt en loop je in één rondje door de
verschillende dagdelen. De tentoonstelling is interactief en laat kinderen beleven hoe kinderen in 1900 leven, leren
en spelen.
Deze activiteit is – tijdens de zomervakantie – iedere dinsdag en woensdag te
doen in het museum. Het museum is
dan geopend tussen 10.00 en 16.00 uur.
Toegang tot het museum is gratis met
een Museumkaart.

Indiëherdenking Nijmegen
Maandag 15 augustus om 19.30 uur
in de raadzaal stadhuis Nijmegen,
georganiseerd
door
Platform
Indische Organisaties Nijmegen e.o.
(PION). Sprekers zijn Adriaan van
Dis en Peter de Thouars.
Na twee jaar sober stilstaan bij de
gevolgen van de Japanse bezetting en
de Bersiaptijd, wordt dit jaar op 15
augustus een gedenkwaardige bijeenkomst verwacht in en rond het stadhuis
van Nijmegen. Met een koor, diverse
sprekers en een plechtige kranslegging.
Omdat het precies 80 jaar geleden is
dat het Koninklijk Nederlands Indisch
Leger (KNIL) de capitulatie tekende en
de Japanse bezetting van NederlandsIndië begon, zal de plechtigheid worden opgeluisterd door enkele geüniformeerde leden van de Vereniging

Regiment van Heutsz, de erfdrager van
het KNIL. Dit zal na afloop zijn van de
ceremonie in de raadzaal, tijdens het
leggen van de kransen en het blazen
van de taptoe op de Gedeputeerdenplaats bij het Indië-monument.
De aanmeldingstermijn is inmiddels
gesloten.
Indie-expositie
UB
Radboud
Universiteit
Ter gelegenheid van de 18e Indie-herdenking in Nijmegen (op 15 augustus
a.s.) exposeert de universiteitsbibliotheek (1e etage Erasmuslaan 36) een
deel van haar Indie-collectie in open
opstelling. De tentoonstelling loopt tot
25 september en is gedurende de openingstijden van de bibliotheek gratis
toegankelijk.

In 2022 is het 75 jaar geleden dat het
Marshallplan tot stand kwam. Op 5 juni
1947 kwam de Amerikaanse minister
van Buitenlandse Zaken George C.
Marshall met het plan naar buiten. De
Europese staten moesten met een
gemeenschappelijk herstelplan komen.
Een maand later kwamen zestien
Europese landen bijeen in Parijs. In
september van datzelfde jaar werd een
economisch herstelplan aan de
Amerikaanse senaat overhandigd. Ter
ere van dit jubileum wordt van 3 augustus tot en met 9 oktober een tweetalige
tentoonstelling georganiseerd in het
Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.
Onder de noemer van het Marshallplan
schieten de Amerikanen West-Europa
te hulp bij de wederopbouw na de
Tweede Wereldoorlog. De financiële en
materiële steun gaat gepaard met
ideeën over internationale handel, productie en consumptie.
Ook in Nijmegen en omgeving ging het
Marshall Plan verder dan het herstel
van verwoesting. Zo maakten lokale
producenten, van de Dobbelmannfabriek tot lokale boeren, kennis met
Amerikaanse ideeën over mechanisering; werd Europese samenwerking
aangeprezen in films en tentoonstellin-

gen; en waren Nijmeegse stadsplanners
geïnspireerd om van hun stad een
moderne “city” te maken. Deze ideeën
zijn nog altijd zichtbaar in onze directe
omgeving, bijvoorbeeld in de
Jerusalembuurt en de universiteitsbibliotheek.
De tentoonstelling is onderverdeeld in
de thema’s stad, platteland, huishouden
en industrie. Via deze thema’s laat de
tentoonstelling een onbekend aspect
van het Marshall Plan zien, namelijk de
impact die het trachtte te hebben op de
levens van gewone Nederlanders. De
tentoonstelling toont zo hoe opvattingen die wij vandaag de dag voor lief
nemen historisch gegroeid zijn en hoe
Nijmegen daarin verbonden is met
Europese en internationale ontwikkelingen.
De tentoonstelling en het parallellopende lezingen en filmprogramma
worden georganiseerd in samenwerking met de Radboud Universiteit,
Stichting Friendship Albany Nijmegen
en het Vrijheidsmuseum. ‘Nijmegen en
het Marshallplan’ is gratis te bezichtigen van 3 augustus tot en met 9 oktober. Het Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis is geopend van woensdag
t/m zondag van 13.00 tot 17.00.

Nieuwe kampioen biersommelier!
Hij is 32 jaar, komt uit Nijmegen en zijn naam is Hubert Hecker. Na een competitie bestaande uit in totaal vijf onderdelen kwam hij in juli in Everdingen als winnaar uit de bus van het tweede Nederlands Kampioenschap voor Biersommeliers.
Hubert voert het team van biersommeliers aan dat ons land in september vertegenwoordigt op het WK voor Biersommeliers in München. Als overige teamleden
kwalificeerden zich vier andere finalisten van het NK.

Marikenhuis
Lotgenotengroep en workshop
Start van een nieuwe lotgenoten
groep Augustus 2022
Voor wie? Voor iedere belangstellende,
die te maken heeft (gehad) met kanker.
Ontmoet lotgenoten die in aanraking
zijn (geweest) met kanker om met
elkaar uit te wisselen wat je bezig houdt
en wat je helpt.
De belangrijkste aandachtspunten zijn
troost vinden bij gevoelens van eenzaamheid die je in deze situatie kunt
ervaren. Herkenning en erkenning vinden. Buitenstaanders kunnen er soms
moeilijk over praten omdat een beladen
thema is. Het is belangrijk om ook zelf
thema's in te brengen.
De bijeenkomsten vinden plaats in het
Marikenhuis en de opzet is een vaste
groep. De groep wordt begeleid door
Susana Madrid (rouw- en verliestherapeut) en Jacques van Turnhout (hematoloog/oncoloog). Na aanmelding
wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
U kunt zich aanmelden bij Susana
Madrid en Jacques van Turnhout via de
volgende mailadressen:
susanmadrid@kpnplanet.nl en
jmvanturnhout1943@icloud.com
Data: dinsdag 16/08, 30/08, 13/09,
27/09, 04/10, 18/10, 01/11 en 15/11.
Tijd: 13:30 uur tot 15:30 uur.
Kosten: Eigen bijdrage van €2,50 per
keer.
Workshop: Uit liefde voor mijzelf.
Yvonne en Jacqueline nodigen vrou-

Opening
Repareercafé
Hengstdal
Ook tijdens de vakantieperiode zijn
buurtbewoners wederom van harte welkom met hun kapotte spulletjes. Zoals
altijd, en nu op zaterdag 13 augustus
van 13.00 tot 15.30 uur, is het adres
‘Repareercafé Hengstdal’, te vinden
aan de Limoslaan 10. Alhoewel niet
verplicht, zijn bijdragen in de fooienpot
van harte welkom waarmee we nieuw
gereedschap etc. kunnen aanschaffen.

wen, getroffen door kanker, van harte
uit om in een veilige en ondersteunende omgeving deel te nemen aan de door
het (of: in het) Marikenhuis georganiseerde workshop 'uit liefde voor
mezelf'.
Een workshop waarin we omarmen wat
er is en ruimte maken voor iets nieuws.
We stimuleren je om op ontdekkingsreis te gaan naar je kwaliteiten, valkuilen en het ontdekken van je behoeften.
Yvonne Harmsen en Jacqueline
Vastbinder hebben ruim 35 jaar ervaring als begeleider, trainer en coach in
de hulpverlening. Ons uitgangspunt is
om mensen te laten ervaren dat jezelf
veranderen niet makkelijk is, maar dat
je wel kunt leren jezelf onvoorwaardelijk lief te hebben met alles wat er is....
Een Grote Kunst!
Graag vergezellen we jou op dit pad
van zelfliefde; luisterend, delend, dansend, een pad van samen en ieder voor
zich, stap voor stap....!
De workshop vindt plaats in het
Marikenhuis, inloophuis voor mensen
geraakt door kanker, aan de Slotemaker
de Bruïneweg 163 in Nijmegen.
Er kunnen maximaal 10 vrouwen aan
deelnemen. De bijeenkomsten vinden
plaats op woensdagochtend van 9.30
uur tot 12.30 uur.
We starten 7 september en komen 8
keer bij elkaar en vragen per bijeenkomst een eigen bijdrage van € 2.50.
Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar j.vastbinder56@gmail.com.
www.marikenhuis.nl

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
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Kunstrijwielvereniging

,, Juliana ”
BINGO

14

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

ZATERDAG
13 AUGUSTUS
HOOFDPRIJS € 250,00
totaal prijzenpakket oplopend tot
€ 1.555,- (zie omroep Berg en Dal)
Verenigingsgebouw, Heerbaan 93,
Millingen, aanvang 20.00 uur

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

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

St. Werkcomité
Fanfare
Ons Genoegen

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant
Electro installaties

Bingo

Camera beveiliging

024-6633100
www.frankbv.nl

M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

ZONDAG

21 AUGUSTUS

Verenigingsgebouw, 20.00 uur

4 dagen kermisplezier in Kranenburg: 12-15 augustus

Zweites
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2 . Wo i m Au g u s t
Kijk op de duitse pagina in deze Rozet of op www.kranenburgkirmes.de
STEAKHOUSE

EL TORO
STEAKGERECHTEN
BALKANSPECIALITEITEN
GROOT TERRAS
Große Straße 80
47559 Kranenburg

Tel.: 0049-2826-419
Reserveren mogelijk

Fijne
kermis!





Kranenburg:
Donsbrüggen:

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

in Kranenburg naast Kodi - Rewe

Raucherzubehör • Lotto • Zeitschriften
Postannahme • Versand-Zubehör
Gruß-, Geschenk-, Trauer- und Ereigniskarten
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Zwischen Rhein & Maahs
Kranenburg à la carte
Ausstellung KREISLAUF 3 – bis 25.
September
KREISLAUF 3 zeigt Kunst an Orten,
an denen man Kunst nicht erwartet und
lädt zur Verlangsamung ein: Ein
Spaziergang entlang des Unerwarteten
und Unbekannten, eine Entdeckungsreise, auf der der Zufall eine besondere
Verbindung zwischen Kunst, Heimat
und Umwelt herstellt. Das Museum
Katharinenhof hat acht Künstler aus
der Region eingeladen, Installationen
entlang der historischen Wallanlagen
von Kranenburg zu präsentieren. Infos
und Broschüre: www.museumkatharinenhof.de
Kirmes in Kranenburg – 12. bis 15.
August
Das bunte Kirmestreiben am 2.
Augustwochenende findet zum dritten
Mal mit dem neuen Konzept auf dem
neu gestalteten Kirmesplatz statt.
www.kranenburgkirmes.de
Schottheide Kaiserschießen (14.
August, 16.00 Uhr) und Kirmes (19.
bis 22. August)
Alte Schule Schottheide. Veranstalter
BSV Schottheide e.V. 1925, Kuhstraße
41, Schottheide. Alle Infos unter
www.schottheide.de
Segway-Tour
durch
die
Kranenburger Landschaft – 21.
August (15.00-17.00 Uhr
Lernen Sie die Umgebung Kranen-

burgs fast geräuschfrei und umweltfreundlich per Segway kennen.
Treffpunkt: Tourist Info Center Alter
Bahnhof,
Bahnhofstraße
15,
Kranenburg. Infos und Anmeldung:
Tel: 02826-7959, touristik@kranenburg.de. Inkl. Einweisung pro Person
54 €
Schützenfest/Kirmes
in
Mehr
(Schützenplatz) – 26 - 29. August
Freitag, 26.08.2022 - 17:00 Uhr
Montgolfiade, im Anschluss Party mit
DJ; Samstag, 27.08.2022 - 17:00 Uhr
Montgolfiade, im Anschluß MegaParty mit DJ; Sonntag, 28.08.2022 10:30 Uhr Messe, ab 14:30 Uhr
Königschießen, Kinderattraktionen, im
Anschluß
Partynacht;
Montag,
29.08.2022 - 19:00 Uhr Krönungsball Angaben
ohne
Gewähr,
ggf.
Änderungen möglich Klompenführung – 27. August
(14.00-15.30 Uhr)
Erleben Sie an den eigenen Füßen das
Laufen in „Klompen“! Bei einem
Rundgang durch Kranenburg erfahren
Sie Wissenswertes über deren
Geschichte und Herstellung, auch das
ein oder andere "Döneken" wird
erzählt… Treffpunkt: Tourist Info
Center Alter Bahnhof, Bahnhofstraße
15, Kranenburg. Anmeldung: Tel:
02826-7959, touristik@kranenburg.de.
Pro Person 7 €, inkl. KlompenAusleihe

GmbH (Tel. 02821-84806) ist erforderlich.
„Das niederländische Kleve“: Sonntag,
4. August, 14.30 bis 16.30 Uhr,
Koekkoekplatz; 6 Euro pro Person.
Eine Anmeldung ist erforderlich:
Touristinfo Kleve, 02821-84806,
info@wtm-kleve.de

Die interessante Führung zeigt die
„niederländiscvhe Seite“ von Kleve.

Cinque Sommernacht Kleve:
Kabarett, Comedy, Musik und Tanz
KLEVE. Endlich! Es ist soweit. Nach
zweimaligem Verschieben durch
Coronabestimmungen, kommen wir
aus der SommerNacht-Abstinenz endlich heraus und beginnen ein neues
Leben. 2.500 glückliche Menschen
waren wir letztes Mal beim größten
Kulturereignis
dieser
Art
im
Kleverland, für genau die Zielgruppe,
die auf Kabarett, Comedy, Musik,
Tanzen, Klönen, Trinken, Leute treffen,
halt Feiern, steht. Und das Ganze in der
pittoresken Kulturlandschaft auf der
Wiese hinter dem Tiergarten, umgeben
von altem Baumbestand. Und fest steht
jetzt schon: Köbes Underground

(Stunksitzung)
und
Ludger
Kazmierczak (Moderation) kommen.
Ihr auch? Die Karten sind heiß begehrt.
Schon gekaufte Karten für 2020 u.
2021 behalten ihre Gültigkeit. Für diejenigen die noch keine Karten haben,
der Vorverkauf geht weiter. VVK 33 € /
erm. 31 € inkl. Geb., AK 35 €.
Vorverkaufsstellen Kleve: Bioladen,
Kalkarer Str. 21, 02821-27877 /
Buchhandlung Hintzen, Hagsche Str.46
– 48, 02821-26655 / Kulturbüro
Niederrhein, Nimweger Str.58, 0282124161 / Infotheke im Rathaus,
Minoritenstr.
1,
02821-84450
(www.cinque-kleve.de)

Conny Zander, Theo und Henny Lamers, Heike Nebbe, Monika Dings, Silke
Peters und Bruno Schmitz vom cinque-Kleinkunstverein bereiten die
Sommernacht (20. August) vor. Ein Abend voller Musik, Comedy und Kabarett.

De Rozet

Kranenburger Kirmes wird wieder KNALLBUNT
KRANENBURG. Das bunte Kirmestreiben am 2.
Augustwochenende findet in 2022 zum dritten Mal mit dem
neuen Konzept auf dem neu gestalteten Kirmesplatz statt.
Für die Zeltveranstaltungen ist der Eintritt frei. In einer
gemütlichen Biergartenatmosphäre wird vier Tage lang für
Jung und Alt mit dem Schwertpunkt Familie ein tolles
Unterhaltungs-programm geboten. Attraktive Fahrgeschäfte
sowie Spiel, Spaß- und Vergnügungsgeschäfte runden das
Getränk- und Imbiss-angebot ab. Ein Fahrradparkplatz ist
eingerichtet. Alle Kirmesinfos unter www.kranenburgkirmes.de
des Klumpenkönigs/der Klumpenkönigin + Top-Band
„Kaliber“

Programm
Freitag 12. August: Kranenburg feiert wieder
• 19.00 Uhr: Kirmeseröffnung durch Bürgermeister Ferdi
Böhmer mit dem „Dweilorkest Fantatteme“ + Freige-tränke
& Freichips Kirmeskomitee –
• 20.00 Uhr: Kirmespokalschiessen mit Ehrung + das offene
Festzelt und der Kirmesplatz laden in Biergartenatmosphäre
ein
• 21.00 Uhr: Top-band „Anderkovver“
Samstag 13. August: Kranenburg danzt op de Dääl
• 14.00 Uhr: die Fahrgeschäfte und Buden öffnen
• 14.00-18.00 Uhr: Menschenkicker – großes Kirmesturnier
im Festzelt
• 19.00 Uhr: Festzelt und Kirmesplatz in
Biergartenatmosphäre + „Dans op de Dääl“ mit Prämierung

Sonntag 14. August: Kranenburg feiert traditionell
• 10.00 Uhr: Messe Festzelt mit der Gruppe „Momente“
(danach Kaffeebar)
• 11.00 Uhr: Fahrgeschäfte und Buden öffnen
• 11.00-13.00 Uhr: Frühschoppen mit Dweilorkest
Fantatteme
• ab 17.00 Uhr: Krönungsball, Tanzmusik „Moonlights“
Montag 15. August: Kranenburg lässt Augen leuchten
• 14.00 Uhr: Fahrgeschäfte und Buden öffnen
• 15.00 Uhr: Großer Familientag (Kaffee & Kuchen,
Kinderschminken u.a.)
• ab 18.00 Uhr: Kirmesspaß (Gruppen ab 10 Personen erhalten ein Fässchen Freibier); Tanzmusik „Moonlight“
• 22.00 Uhr: Feuerwerk

Siegerbilder Abfallbroschüre 2023
KRANENBURG. Auch in diesem Jahr
hatte die Gemeinde Kranenburg zu

einem Malwettbewerb zur Gestaltung
des Deckblattes der Abfallbroschüre

Themenführung
„Das niederländische Kleve“
KLEVE. Am Sonntag, den 14. August
2022 bietet die Wirtschaft & Tourismus
Stadt Kleve GmbH die zweisprachige
Führung „Das niederländische Kleve –
het „nederlandse“ in Kleef“ an. Das
„Land van Kleef“ hatte immer eine
besondere Verbindung zu den
Niederlanden,
sowohl
in
der
Geschichte als auch bei der Kultur. Bis
tief ins 19. Jahrhundert sprach man niederländisch und auch die Familien- und
Straßennamen waren niederländisch.
Aber woher kommt „van-den-Bergh“
oder „Koekkoek“? Wer wohnte in der
Böllenstege? Diesen und weiteren
spannenden Fragen wird Stadtführerin
Petra Scheike in der ca. 2-stündigen
Themenführung auf den Grund gehen.
Der Rundgang beginnt um 14.30 Uhr
am Koekkoekplatz und kostet 6 €. Eine
Anmeldung bei der Wirtschaft,
Tourismus und Marketing Stadt Kleve
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: Gruppenfoto mit den drei Gewinner beim Ferienspaβ auf dem Wolfsberg: Platz
1. Jonas Heiland (Wyler), Platz 2. Julian Bouwmann (Donsbrüggen), Platz 3.
Sam de Jong (Schottheide).

In den Sommerferien
sind noch Draisinen frei!
KRANENBURG-KLEVE-GROES- (Freitag bis Sonntag), Kinder bis 14
BEEK.
In
den
verbleibenden Jahre bezahlen die Hälfte. Buchung
Sommerferien bietet die Grenzland- und Bezahlung können bequem über
Draisine noch freie Fahrten an! Von die Internetseite www.grenzland-draiKleve und Kranenburg kann man zwei- sine.eu oder telefonisch unter 02826mal täglich auf die „Ausgiebige Tour“ 9179900 vorgenommen werden.
starten, die ca. 10 km lang ist und von
Kranenburg und Groesbeek auf
die „Grenzenlose Tour“ mit 5,5
km. Es stehen sowohl FahrradDraisinen für bis zu 4 Personen
als auch Clubdraisinen für bis
zu 14 Personen zur Verfügung
und beide sind auch für einen
Rollstuhl geeignet. Für Familien
bietet sich insbesondere der
Mittwoch an, da dann bei zwei
Erwachsenen ein Kind kostenlos mitfährt. Senioren ab 65
Jahren kommen am Donnerstag
auf ihre Kosten und bekommen
Die Grenzland-Draisine bietet ein Erlebnis der
einen Rabatt von 50 % auf die besonderen Art unter dem Motto "bewegenDraisinenfahrt. Die Hin- und erleben-entdecken" Naherholung und Spaß für
Rückfahrt kostet 13 € (Montag
jedermann.
bis Donnerstag), bzw. 16 €

Bürgerfrühstück Kranenburg
KRANENBURG. Nach zweijähriger
Abwesenheit gibt es auch dieses Jahr
wieder ein „Burgerfrühstück“ in
Kranenburg. Am Sonntag, 21. August,
kann jeder an einem gemütlichen
Frühstück im und vor dem Vereinsraum
der Initiativgruppe „Von Bürgern für
Bürger“ (VBFB, Große Straße 72) teilnehmen. Jeder bringt sein „eigenes“
Frühstück mit (z.B. Aufschnitt,
Brotaufstrich, Getränke, Süßigkeiten,
Obst, Besteck usw., also eine Art
Picknickkorb). Für frische Brötchen
wird gesorgt. Das Frühstücksteam
sorgt
auch
für
ausreichend
Sitzgelegenheiten. Das Frühstück
beginnt um 10:30 Uhr.
Der Initiativkreis des VBFB setzt sich
für den Erhalt des historischen
Stadtkerns von Kranenburg ein. Mit
spielerischen Aktionen will sie das
Erscheinungsbild der Hauptstraße und
der unmittelbaren Umgebung verbessern. Auch das Bürgerfrühstück am 21.
August soll die Bürgerinnen und

Bürger in diese Bemühungen einbeziehen. Aber auch Interessenten von
außerhalb sind herzlich willkommen.
Beim gemütlichen Zusammensein entstehen nette Gespräche und vielleicht
auch neue Ideen. Information und
Anmeldung: Gisela Blome (028261505, blomegisela@gmail.com),
Jenny Ernst-Petit (02826-5501,
jenny.ernst-petit@t-online.de),
Heinz
Maahs
(06-14505539,
h.maahs@telfort.nl)

2023 aufgerufen. An dieser Aktion
beteiligten sich wieder zahlreiche
Kinder des diesjährigen Kranenburg
Ferienspaßes. Das Siegerbild wird sich
über beide Umschlagseiten der
Abfallbroschüre für das Jahr 2023 erstrecken. Die Bilder der Zweit- und
Drittplatzierten finden sich innerhalb
der Borschüre wieder. Die feierliche
Bekanntgabe der drei Gewinner mit
den prämierten Bilder fand am 27. Juli
auf dem Wolfsberg in KranenburgNütterden statt. Die drei Gewinner
wurden von Bürgermeister Ferdi
Böhmer persönlich geehrt und erhielten
einen
Einkaufgutschein.
Umweltschutz, Klima und Zukunf
waren die Hauptthemen der Bilder. Bei
der Gelegenheit wurden alle Kinder der
Ferienspaßaktion mit einem leckeren
Eis verwöhnt. In den zwei Wochen
Ferienspaß an der Jugendtagungsstätte
Wolfsberg in Nütterden haben täglich
jeweils rd. 100 Kinder teilgenommen.

Yoga-Kurs für
Anfänger
KRANENBURG.
Bereits
am
16.08.2022 startet der Verkehrsverein
Kranenburg wieder mit einem Kurs
unter dem Titel „Hatha-Yoga und
Klänge für Anfänger“ Hatha-Yoga ist
ein bewährtes Übungssystem aus der
indischen Yoga-Philosophie. Der Kurs
wird mit Klängen (Klangschalen) begleitet.
Dieser
Kurs
mit
18
Unterrichtsstunden an 9 Abenden findet jeweils dienstags in der Zeit von
17.30 Uhr bis 19.00 Uhr im Pfarrheim
Frasselt statt. Die Kursgebühr beträgt
45,00 €. Eine Teilnahme ist nach wie
vor nur unter Einhaltung der 2-GRegeln möglich. Anmeldungen und
nähere Informationen bei der
Geschäftsstelle des Verkehrsvereins
Kranenburg unter Tel.Nr. 02826
2642559 (nur dienstags) oder unter
info@verkehrsverein-kranenburg.de.

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

Anzeigenberatung Deutschland
Norbert Leenders
Email: ottlee@gmx.de
Tel.: 02821 23686
Tel. mobil: 0173 243 4680
De Rozet ist kostenlos erhältlich:
KRANENBURG: Rewe, Penny, Quartier,
Argos, Aral, Caféhaus Niederrhein.
KEEKEN: Gaststätte Schmidthausen
KELLEN: Post, Tobacco&More
KLEVE: Lotto Bahnhof, Tobacco&More
MATERBORN: Tobacco&More
Kapellenstr.15

Die nächste Rozet erscheint am
Dienstag, den 23. August
Redaktionsschluß: Freitag 19 August
Auﬂage 25.000

Herzlich Wilkommen beim Kranenburger “Bürgerfrühstück” am 21. August,
ab 10.30 Uhr (Grosse Str. 72)

Rozet nicht empfangen???
Ruf an: 0031-6-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com
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Volkswagen Taigo 1.0 TSI R-Line
Ergens tussen de Volkswagen T-Cross en T-Roc hebben de Volkswagen marketeers nog een gaatje gevonden voor extra aanbod. Het is de Volkswagen Taigo,
een B-segment SUV-coupé, die daar het modellen pallet opvult. Het is geen
afgeleide van de eerder genoemde modellen, maar een op zich zelf staand
model, dat weliswaar al een tijdje in Brazilië rondrijdt onder de typeaanduiding Nivus. Voor Europa is de auto aangepast en in dit verslag beschrijven we
onze ervaringen met de Volkswagen Taigo met 110 pk driecilinder motor.

De Volkswagen Taigo is geen coupé-versie van een compacte SUV, maar een
opzichzelfstaand model.
Afgaande op de afmetingen toont de
Taigo veel gelijkenis met de
Volkswagen Polo en T-Cross. De
Volkswagen Taigo is ook gebouwd op
het platform van de Volkswagen Polo
en T-Cross en wordt in dezelfde
Spaanse fabriek gebouwd als de TCross en Polo. Vooronder zijn dan ook
dezelfde motoren te vinden. Het model
is alleen leverbaar met conventionele
motoren die, afhankelijk van de gekozen versie, 95 tot 150 pk leveren. Wij
reden de 110 pk versie. Nog geen elektrische aandrijving noch hybride is
leverbaar. Daardoor komt bovenop de
consumentenprijs een forse BPM toeslag en dat maakt de modellen relatief
duur.
Kluitje vergelijkbare T-modellen
De Volkswagen Taigo vult aan, maar
creëert tegelijkertijd verwarring in het
pallet. De Taigo is groter dan hij lijkt,
omdat hij lager is ten opzichte van
zowel de T-Cross als de T-Roc, is de
auto uiterlijk eleganter. De Taigo is lan-

ger dan de T-Roc, die op de Golf en
daarmee een segment hoger is gepositioneerd. De wielbasis is wel korter,
waardoor de T-Roc meer binnenruimte
heeft. De Taigo is ongeveer € 1000,duurder dan de T-Cross in een vergelijkbare uitvoering. De kofferbak is met
438 liter zeventien liter kleiner dan de
T-Cross. Met omklappen van de achterbank, kan 122 liter bagage meegenomen worden. De Taigo, T-Cross en TRoc zijn Volkswagen modellen, die
technisch dicht bij elkaar staan, maar
wel elk een eigen uitstraling en doelgroep hebben.
Modern interieur
Het interieur van de Volkswagen Taigo
lijkt sprekend op het interieur van de TCross en de vernieuwde Polo. Het
dashboard is voorzien van een zachte
toplaag en hard plastic, dat is meegespoten in de carrosseriekleur. Dat fleurt
het interieur op en helemaal als de
Taigo een leuke kleur, zoals onze testauto Visual Green, heeft.

Suzuki S-Cross
Het uiterlijk van de Suzuki S-Cross heeft een metamorfose ondergaan. De
nieuwe S-Cross heeft desalniettemin dezelfde buitenmaten als de vorige. De
motoren hebben exact dezelfde specificaties en ook het onderstel is hetzelfde.
Is er dan wel iets veranderd van het in 2013 geïntroduceerde model? Wij testen het uit en beschrijven het voor u in de autorubriek van De Rozet.

Het achterste zijruitje van de Suzuki S-Cross is nieuw en ook al het andere plaatwerk is totaal veranderd, van de portieren tot de voor- en achterkant.
De nieuwe Suzuki S-Cross heeft hetzelfde platform als dat van de vorige
generatie en daarom ook dezelfde wielbasis. Dat zorgt er weer voor, dat de
binnenruimte gelijk is gebleven. Maar
dat was al ruim voldoende.
Vergelijkbaar met andere SUV's biedt
de S-Cross een eenvoudige, hoge instap
en een goed overzicht over het verkeer.
Ook onder de nieuwe carrosserie biedt
de S-Cross nog steeds 430 liter bagageruimte. Verder is opmerkelijk, dat de
Suzuki S-Cross een geremde aanhanger van maar liefst 1500 kg mag trekken. Dat maakt de Suzuki een goede
caravantrekker. Zeker nu de motor
extra ondersteuning heeft van een 48volt hybride aandrijving, want dat is
wel nieuw.
Comfortabel en vertrouwd
De handgeschakelde zes-versnellings-

bak laat zich soepel bedienen, de besturing is precies, het onderstel is comfortabel en goed in balans. Als men niet
zelf wil schakelen, is een automaat verkrijgbaar en zelfs vierwielaandrijving
is mogelijk.
Onder de motorkap ligt altijd de vertrouwde 1,4 liter, viercilinder-in-lijn
benzinemotor. De motor wordt nu echter wel bijgestaan door een geïntegreerde startmotor (ISG), die zijn kracht
haalt uit een 48 Volt lithium-ion accu.
Het is dus een zogenaamde mild
hybrid, ‘Smart Hybrid’ door Suzuki
genoemd, die extra koppel en 13 pk
extra vermogen afgeeft bij het wegrijden en accelereren en de rijenergie
terugwint bij vaart verminderen.
Genoeg kracht om het turbogat van de
Boosterjet-krachtbron mee op te vullen
en te zorgen voor een vlotte acceleratie
bij het stoplicht. Maar men merkt de

Road Test
Volkswagen Taigo 1.0 TSI R-Line
Koets: 5-deurs crossover
Prijs: € 36.265,Rijklaar gewicht: 1261 kg
Cil.inh.: 999 cc
Vermogen: 110 pk
Top: 191 km/uur
Acc.0-100: 10,9 sec.
Gem. verbr.: 1 : 16,5
Lengte: 427,1 cm
Breedte: 199,5 cm
Kofferruimte: 438 liter
Aanhangergewicht: 1100 kg
Het centraal geplaatste infotainmentscherm ziet er scherp en helder uit en
laat zich prettig bedienen. De zitpositie
is goed en ruim. Ook achterin met de
aflopende daklijn is er voldoende ruimte. Het op de testauto aanwezige panorama-dak kan ver open en dat geeft een
heerlijk cabriogevoel, omdat het weinig herrie maakt.
110 pk motor is goede keuze
De testauto is voorzien van de 110 pk
sterke motor en die biedt een mooie
balans tussen vermogen en verbruik,
alhoewel de relatief hoge CO2-uitstoot
de BPM toeslag verhoogt. In combinatie met de automaat met dubbele koppeling biedt de 110 pk driecilinder benzinemotor de Volkswagen Taigo 1.0
TSI DSG voldoende vermogen om er
prettig mee te rijden. De zeventraps
DSG-automaat werkt prettig samen
met de motor. De kleine motor hoeft
niet hard te werken om in het verkeer
vlot mee te komen en heeft voldoende
reserve paraat. Een rappe sprinter is het
niet. Dan moet men de fors duurdere
1.5 liter viercilinder motor in het vooronder verkiezen. De 110 pk turbo benzinemotor met directe inspuiting laat
de Volkswagen Taigo met automaat in
10,9 seconden vanuit stilstand naar de
100 km/uur sprinten en de topsnelheid
ligt bij de 191 km/uur. Met de testauto
hadden we een gemiddeld brandstof-

Zoals Volkswagen de T-Cross stoer heeft gemaakt, is de Taigo elegant gemaakt.
De Taigo is 16 centimeter langer dan de T-Cross en 8 centimeter lager.
verbruik van 1 op 16,5. De Taigo kan
een geremde aanhanger van 1100 kg
trekken.
Prijzen
De Taigo is te koop vanaf € 29.140,-.
Dat is de prijs van de 1.0 TSI benzinemotor met 70 kW/95 pk vermogen en
een 6-versnelling handbak. Getest is
deze driecilinder, twaalf-kleppen motor
in een krachtiger versie: de 1.0 TSI 81
kW/110 pk met DSG-7 automaat. Die
staat vanaf € 32.215,- in de prijslijst.
Wij reden de sportieve R-Line uitvoering, waarmee de prijs op € 36.265
komt. En dan is de testauto ook nog
voorzien van de opties Multimedia
Pakket (€ 670), Comfort Pakket (€
690), Design Pakket (€ 1.570) en

Diefstalalarm (€ 290). De totaalprijs
van de geteste Taigo komt hiermee op €
39.510,-. Overigens is er ook nog een
motorversie met 1.5 TSI (110 kW/150
pk) en DSG-7 automaat. Die staat
vanaf € 38.865,- in de prijslijst.
Conclusie
De Volkswagen Taigo is een sportieve
crossover met een schuin aflopende
daklijn, wat het een mooie coupé look
geeft. De auto is praktisch en rijdt prettig. Veel luxe en functies zijn standaard
aanwezig en dat maakt de wat hogere
prijs weer goed maar voor een groot
deel komt de hogere prijs natuurlijk
van de BPM omdat de Taigo alleen met
conventionele verbrandingsmotoren
wordt geleverd.

Net als bij diverse andere Volkswagen modellen (ID.4, Arteon en Golf) loopt bij
de Taigo een dunne led strip over de grille. Dat is nu huisstijl bij Volkswagen.

Road Test
luxere Suzuki S-Cross Boosterjet
smart Hybrid Style
Koets: 5-deurs
Prijs: € 31.775,- (vanaf € 27.995,-)
Gewicht: 1180 kg
Cil.inh.: 1373 cc
Vermogen: 129 pk
Top: 195 km/uur
Acc.0-100: 9,5 sec.
Gem. verbr.: 1 : 19,3
Lengte: 430,0 cm
Breedte: 178,5 cm
Kofferruimte: 430 liter
Aanhangergewicht: 1500 kg
mild-hybrid technologie voornamelijk
in het brandstofverbruik. Het gemiddelde benzineverbruik was 1 op 19,3.
Het start/stop-systeem is zo snel en
schokvrij, dat men nauwelijks hoort of
voelt, wanneer de benzinemotor in- of
uitschakelt als de auto gaat rijden of tot
stilstand komt. Ook tijdens de rit is de
verbrandingsmotor opmerkelijk stil.
De prestaties van de 129 pk / 235 Nm
sterke aandrijflijn zijn ook bij het huidige model precies voldoende. De
Suzuki S-Cross sprint in 9,5 seconden
vanuit stilstand naar de 100 km/uur en
de topsnelheid ligt bij de 195 km/uur.
De nieuwe 1.5 Dualjet Full Hybridaandrijflijn van de Suzuki Vitara komt
pas later in de S-Cross beschikbaar.
Nieuw infotainment systeem
De nieuwe Suzuki S-Cross is voorzien
van een geheel nieuw audio-, communicatie- en navigatiesysteem dat in
onze testauto alles laat zien op een 9inch beeldscherm. De geteste Suzuki SCross is voorzien van camera's rondom, die samen een 360-graden beeld
vormen op het beeldscherm. Bij het
inschakelen presenteert dit systeem
zich met animaties van de omgeving,
zodat men de eventuele obstakels al

Suzuki introduceert de tweede generatie van de S-Cross, die van binnen vrijwel
gelijk is aan de voorganger, maar van buiten er totaal anders uitziet.
voor het wegrijden kan zien.
Conclusie
De Suzuki S-Cross dankt zijn succes
aan de no-nonsense aanpak en daarom
heeft de fabrikant niet gekozen voor
geavanceerde motoren of een bijzonder
onderstel. Het onderstel is zelfs ongewijzigd overgenomen van de vorige SCross en dat is een terechte keuze. Nog
steeds is weinig aan te merken op het
weggedrag. Ondanks de hoge bouw
voelt de S-Cross stabiel aan.

Het grootste nieuws is het verbeterde
uiterlijk en de uitrusting. De Suzuki SCross scoort met een no-nonsense mix
van ruimte, uitrusting en betrouwbaarheid. Voor € 27.995 heeft men al de
Suzuki S-Cross Boosterjet smart
Hybrid Comfort. Wij reden de luxere
Suzuki S-Cross Boosterjet smart
Hybrid Style met camera met 360°
functie, die voor € 31.775,- op de prijslijst staat. Een goede prijs voor een
gewoon goede auto.

De S-Cross rijdt zeer zuinig dankzij de nieuwe 48 Volt mild hybrid techniek.
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SPORT
Familietoernooi jeule de boules
De Zilveren Kogels Ooij
OOIJ. Op zondag 8 augustus is voor de
14e keer het familietoernooi georganiseerd door Jan Awater en Ada Basten.
De bedoeling van dit toernooi is dat
eigen leden van de club familieleden of
kennissen kunnen uitnodigen om tegen
elkaar te spelen. Er waren 22 teams van
ieder 2 personen op de been gebracht.
De dag was ingedeeld in 3 ronden verdeeld over 7 banen. Het was een spannende maar vooral een sportieve
gezellige dag, met heerlijk weer.
Om 15.30 uur was de wedstrijd ten
einde. Wim de Haas had zijn handen
vol om de winnaars aan te wijzen. Dit
waren
1. Marietje van den Brink 20 punten.
2. Herman de Haas 1 punten.
3. Annie van den Brink 13 punten. Na
loting.

De gehele dag werd op de gevoelige
plaat vastgelegd door Herman Leensen.

waarin we als SVO/VVLK actief zullen zijn. Vooralsnog gehuld in een overgangstenue, in de loop van het seizoen
zullen beetje bij beetje de contouren
van de nieuw te stichten vereniging
zichtbaar worden. En waar het bij de
jeugd al vele jaren op rolletjes loopt, is
stap naar de senioren net zo logisch als
spannend. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat er straks een mooie toekomst bestendige vereniging ontstaat
waarbij de inwoners van Ooij en Leuth
zich prima thuis gaan voelen.
We hebben ontzettend veel zin in deze
dag. Laten we hopen op goede voetbalomstandigheden met vele leuke wedstrijden en nadien een gezellige afsluiter van de dag met DJ Mike.
Dus kom allen kijken naar dit mooie
voetbalevenement!

BOL-toernooi Leuth
Op zaterdag 6 augustus was de laatste
wedstrijddag van het BOL-toernooi,
het jaarlijkse toernooi tussen de
Jeudesboule teams van de PV. LEUTH,
de Zilveren Kogels Ooij en de PV.
Beek. Dit keer werd gespeeld op de
banen van de PV. Leuth bij de
Vriendenkring in Leuth.
Er werd weer, zoals gebruikelijk is bij
deze ontmoetingen, volop strijd geleverd om een goed resultaat neer te zetten! Tot de laatste speelronde bleef het
spannend wat het eindresultaat zou
worden van de speeldag en uiteindelijk
het resultaat na 3 wedstrijddagen.
Voor de laatste speeldag was het resultaat dat het 3e team van de PV. Leuth,
bestaande uit Trees Tissen, Ton Stevens

Na de gezamenlijke maaltijd ging een
ieder om 18.30 uur huiswaarts.

Foto: Herman Leensen

Berg en Dal Cup editie 2022;
Aftrap voor SVO/VVLK!
OOIJ. Dit jaar hebben wij
[SVO/VVLK] de eer om de Berg en
Dal Cup te mogen organiseren. Een
toernooi dat naar onze mening nog
elk jaar aan prestige wint. We zijn er
dan ook trots op dat we 20 augustus
bijna alle Berg en Dalse voetbalverenigingen mogen verwelkomen op
sportpark de Kempkes.
We staan met z’n allen aan de vooravond van een nieuw seizoen. Voor een
aantal clubs begint dat seizoen in een
nieuwe klasse. Voor BVC’12 geldt dat
ze een herstart maken in de zaterdag 4e
klasse. De Groesbeekse Boys mogen
het dit seizoen na de knappe promotie
gaan proberen in de 2e klasse. Maar
ook onze gastvereniging SV Heumen
wist via de nacompetitie promotie af te
dwingen naar de 4e klasse en ook wij
zelf mogen voor het eerst in zowel het
bestaan van SVO als van VVLK ons op
gaan maken voor de 4e klasse.
Dus ook voor SVO/VVLK zal het hoe
dan ook een bijzonder jaar worden. In
navolging van 6 jaar vruchtbare samenwerking op jeugdvlak tussen SVO en
VVLK, vouwen we nu ook de handen
ineen bij de senioren. E.e.a. houdt in
dat we aankomend seizoen ook met het
1e elftal als samengesteld team gaan
acteren. En dat moet dan weer de
opmaat betekenen naar en algemene
fusie met ingang van seizoen
2023/2024. En laat nu net de Berg en
Dal Cup de eerste gelegenheid zijn

Eurogames op de Waalkade

en Hermie Lentjes, met de eer ging
strijken, dit eerst nadat, na een foutje
van diegene die de stand bijhield, de
uitslag was gecorrigeerd.
De totaal uitslag over de 3 wedstrijddagen was een nipte. Als 3e eindigde de
Zilveren Kogels Ooij met 10 gewonnen
partijen. De PV. Beek en PV. Leuth eindigden met ieder 22 gewonnen partijen,
waardoor het aantal wedstrijdpunten de
winnaar moest opleveren.
1e werd de PV.Leuth met 22 gewonnen
partijen en 66 wedstrijdpunten en op de
2e paats kwam de PV. Beek met 22
gewonnen partijen en 36 wedstrijdpunten.
Al met al weer een geslaagd BOL-toernooi 2022.

Biljarten bij De
Goei.j Ka.mer
BREEDEWEG. Biljartvereniging De
Goei.j Ka.mer St. Antoniusweg 8c in
Breedeweg heeft plaats voor enkele
nieuwe leden.
Heb je zin om een avond in de week
actief en sportief bezig te zijn op het
groene laken? Kom dan een keer langs
om de gezellige sfeer te proeven.
Wij spelen alleen de spelsoort Libre.
Heb je nooit gebiljart? Geen probleem!
Wij helpen je om de spelregels en om
de techniek onder de knie te krijgen.
Om een afspraak te maken of voor
nadere informatie, bel even met Ton
Vos 0638700893. Wij hopen je snel een
keer te ontmoeten.

INGEZONDEN
BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE
INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN

N.a.v. Protest Toertocht boeren, De
Rozet 26-7

Boeren blijven Nederland
terroriseren
Ook na weken en weken actie voeren
hebben bepaalde boeren nog geen
andere argumenten voor hun standpunten gevonden dan hun schrikbewind
van tractors, wegblokkades en rotzooi
in de bermen.
Wat kosten die grappen de Nederlandse
economie niet, en de burgers en bedrijven die niets met de voorgestelde maatregelen van doen hebben?
Boerenslimheid in actie?
Voor brave burgers die niet verder kijken dan 1940-1945, is onze voedselvoorziening afhankelijk van “onze”
boeren, terwijl veel van “onze” boeren
tegenwoordig alleen of gedeeltelijk
voor de export werken en die brave burgers snijbonen uit Marokko kopen en
ook verder van alles uit allerlei buitenlanden.
Winkeliers en supermarkten maken
graag gebruik van de benepenheid van
veel klanten door te benadrukken dat de
aardbeien en kersen die ze te koop hebben, uit Nederland komen als hun dat
zo uitkomt.
Van de week zag ik in Malden met
grote letters vermeld dat de blauwe bessen daar uit Drente kwamen, maar als
die in de winter uit Zuid-Amerika
komen zie je dat alleen als je goed op
de verpakking kijkt.
Mooi van VVD minister Van der Wal
dat ze de moed heeft goed te maken wat
VVD en CDA met hun afhankelijkheid
van boerenstemmen jaren lang hebben
laten rotten.
Als sommige boeren tegen haar voorstellen willen protesteren, laat ze dan te
voet komen, net zoals gewone
Nederlandse burgers.
We willen tenslotte een beschaafd land
zijn met onze boeren daarbij.
Bas Moreel Sr, Molenhoek (Limburg)

Dragqueens in de openingsact op de Waalkade
Woensdagavond 27 juli was het openingsfeest van de Eurogames op de
Waalkade. Nijmegen is de kleinste stad
tot nu toe van alle deelnemende steden
uit het verleden. Er waren optredens

Euregio
Pétanque
Toernooi
21 augustus
BEEK. Op zondag 21 augustus zal in
Beek eindelijk weer het Euregio
Pétanque Toernooi worden gespeeld.
Na twee jaar afwezigheid vanwege
coronabeperkingen, komen dit jaar
weer 24 teams uit de hele Euregio bij
elkaar. Elk team bestaat uit 3 spelers:
een zogenoemd ’triplet’.
De teams komen uit Goch, Geldern,
Groesbeek, Nijmegen, Leuth, Ooij,
Kleve, Wijchen, Huissen en Nijmegen.
De laatste editie (2019) werd gewonnen
door een team uit Wijchen. Het toernooi begint om 11 uur.
Toeschouwers zijn van harte welkom,
en vooral de finales (verwacht vanaf 15
uur) kunnen een aantrekkelijk schouwspel zijn.
Het toernooi wordt mede mogelijk
gemaakt door Euregio Rijn-Waal.
www.pv-beek.nl

ALBO toernooi
Milsbeek
Alweer voor de 28e keer wordt het
ALBO toernooi op het sportpark in
Milsbeek gehouden. Ook deze keer
weer met het maximaal aantal ploegen
die strijden om de felbegeerde wisselbokaal en het forse prijzengeld. Dit
toernooi is niet alleen voor de trainers
een mooie gelegenheid om spelers te
testen maar zeker ook voor de toeschouwers om het nieuwe elftal te
bekijken. Naast de sportieve strijd zal
ook de al jaren bekende zeer gezellige
onderlinge sfeer ertoe bijdragen dat
vele toeschouwers het toernooi bezoeken. Door de te verwachten drukte zijn
is er aan de Zwarteweg gezorgd voor
extra parkeergelegenheid.
Wedstrijdschema Albo toernooi 2022
Donderdag 25 augustus 19.00 uur
Astrantia-JVC Cuijk
Heijen-Juliana Malden
Vrijdag 26 augustus 19.00 uur
Milsbeek-Groesbeekse Boys
De Zwaluw-Rood-Wit
Achates-DVSG
Zondag 28 augustus 12.00 uur
De Zwaluw-Juliana Malden
Astrantia-DVSG
Heijen- Rood Wit
Zondag 28 augustus 14.30
Milsbeek-JVC
Achates-Groesbeekse Boys
Er worden volledige wedstrijden
gespeeld met na afloop ongeacht de uitslag een strafschoppenserie.
Door een speciale puntentelling blijft
het tot de laatste wedstrijden spannend
wie de winnaar is.

Foto: Henk Baron

van vier dragqueens, operazangeres
Deirde Angenent, Ellen ten Damme, de
band Son Mieux en Merijn van Haaren
van de Nijmeegse band Navarone. Zo
werden de EuroGames, het roze feesten sportspektakel in Nijmegen, woensdagavond ingeluid op de Waalkade.
Ook was er een aantal sprekers, waaronder burgemeester Hubert Bruls. De
EuroGames is een groot internationaal
lhbtiq+-sportfestijn. ,,Hier kan ik de
vrijheid vieren.” Langs de Waalkade
zelf wapperden 71 schaamvlaggen met
zwarte wimpel van de landen, waar het
nog steeds strafbaar is om Lhbtiq er te
zijn.
Na wereldsteden als Kopenhagen,
Rome en Düsseldorf was dit jaar regenboogstad Nijmegen vier dagen lang in
de ban van het sportieve regenboogfeest. Voor even was Nijmegen dé roze
hoofdstad van Europa. Ruim 2.050
deelnemers – vooral homoseksuelen,
lesbiennes, transgenders, biseksuelen
en interseksuelen – uit 42 landen deden
mee aan een van de 17 EuroGamessporten.

Zaalsporten bij
KBO Beek
KBO Beek, sportief voor u ook na uw
vakantie
De KBO Beek heeft ook zaalsporten
voor u in haar programma. De lessen
die gericht zijn op conditie, kracht en
lenigheid. Elke les wordt afgestemd op
de deelnemers.
Door de variatie in de warming up,
spierversterkende en balansoefeningen
en sporten zoals volleybal, dutch tennis
en andere zaalsporten, onze docent
Atika zorgt er voor dat eenieder op zijn
of haar tempo kan meedoen.
Deelnemers zijn welkom, kom kijken,
nog beter, doe meteen mee.
Naast verantwoord bewegen en sporten
staat ook gezelligheid voorop in de lessen. Het samen sporten met leeftijdsgenoten bevordert de sociale contacten.
Hierdoor wordt na de sportactiviteiten
veelal bijgepraat met een kopje koffie
of thee.
Maandagmiddag van 16.45 uur tot
17.45 uur in de sporthal van het
Kulturhus Beek.
De KBO Beek doet meer oa. fietsen,
wandelen, koersballen en natuurlijk
lijndansen
Agenda deze zomermaanden;
iedere maandagmiddag een fietstocht
met Gerrit en Mieke
iedere woensdagmorgen wandelen met
Annie Gielen
laatste vrijdag van augustus grote fietstocht met Magda Hectors
Donderdagmiddag 11 augustus vakantietocht naar de Imkerij
donderdagmiddag 18 augustus KBO
Beek clubmiddag in de brasserie
Lid worden van de KBO Beek, de sportiefste seniorenvereniging van Beek
kan voor € 20 euro per kalender jaar,
kom nu en sluit u aan, velen gingen u
in de loop van de tijd al voor. De KBO
Beek biedt meer oa. educatie, zorg,
welzijn, financiën
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, geeft u graag alle uitleg.
024 3226377.
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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
email: hatertj@live.nl

8 t/m 14 augustus 2022

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

25% korting

www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557

Alle Hertog Jan, Bud of Jupiler*
Bijv. Hertog Jan
Krat 24 flesjes à 0.3 liter**

12.⁹ ⁹

s
Bonuler
knal

1³²

2+1

Invalbezorgers
gezocht
voor de
zomervakantie

gratis

Alle Johma salades 175 gram
Bijv. kip-kerrie
3 kuipjes
De actieprijzen
variëren van 4.50-7.38

5.⁵ ⁰

Week 32

**Voor deze aanbieding geldt: maximaal 6 kratten (of dozen) per klant.

8.²⁵

Kras altijd een
GRATIS product.
Bij elke €15.

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

voor De Rozet
in alle dorpen

22

Aanbiedingen geldig t/m zondag 14 augustus

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN
HEEL FIJNE VAKANTIE !

Op goed bereikbare locaties vind u onze
tankstations met moderne tankzuilen,
precies daar waar u ons nodig hebt,
en dat 7 dagen per week.

Bezorgdienst
Elyseese Hof
Richard Moleman,
tel. 06-23502075

Ruim shop assortiment.
Kempen, Krefeld, Kleve (2x),
Kranenburg, Wyler

bezorgdienstderozet@gmail.com

www.argosretail.de

ZOMERSE PRIJZEN, VOLOP VOORDEEL
Voor thuis en onderweg. 3,6V,
3Ah, max. druk 10 bar. Voor
het oppompen van banden,
ballen en kleinere watersportartikelen. Opladen met USB-C.
Met led-licht. 20 cm slang.
Met ingebouwde accu
en diverse adapters.

Verchroomd rooster
ca. 71 x 46 cm. 2 zijtafels,
inklapbaar. Met warmhoodoo
odod
rooster. Afm. ca. B x H x D
-IN - R O
152 x 136 x 63 cm.
EEM
SY S T

62,99

8,99

OSTER

Houtskoolbarbecue
Ottawa XXL P

OSTER

77,6699
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Bosch accu handpomp
“EasyPump”

RO

Voor 2+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 33.34% korting op de totaalprijs. Voor aanbiedingen met 2 of meer productvarianten geldt: combineren mogelijk.

*M.u.v. gekoeld
De actieprijzen
variëren van 0.45-13.49

199,-

OPRUIMING TUINMEUBELS NU VOLOP
VOORDEEL!

XXL
BARBECUE

169,-

per m2

Bovendien zijn er regelmatig exclusieve
Partner-Card aanbiedingen.
Vraag hem nu aan in onze bouwmarkt!

Laminaat Houtlook. Materiaal HDF, ca. 138 x 19,3 cm.
7 mm dik. Gebruiksklasse 31. Kan vrij worden
gelegd. Dessin “Eiken Senden”.

Accu grasmaaier “PowerS,
ACCU’ IN-1
Max™” 32/36 V P4A
I NCL. 2
2

Voor kleinere oppervlaktes tot 200 m².
2 x 2,5 Ah-18V Power-forAll accu’s.Maaibreedte
ca. 32 cm. Grasvangbak
30 liter. Maaihoogte
centraal instelbaar.

ER EN
OPLADENKRABBER
VOEG

* m.u.v. genotsmiddelen, tijdschriften, statiegeld, directe levering, dienstverlening en
pallethandel. Niet te combineren met andere acties.

329,-

299,-

**Adviesverkoopprijs fabrikant

www.swertz-bauzentrum.de
47574 Goch

47533 Kleve

47608 Geldern

T: +49 (0) 28 23 - 929 40
ma.-vr. van 8 - 19.30 uur
za. van 8 - 18 uur

T: +49 (0) 28 21 - 71 59 60
ma.-vr. van 8 - 19.30 uur
za. van 8 - 18 uur

T: +49 (0) 28 31 - 13 33 80
ma.-vr. van 8 - 19 uur
za. van 8 - 18 uur

