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Uitreiking Hoogste Pauselijke
onderscheiding aan
Paul Spijkerman uit Beek

Millingen a/d Rijn, Kekerdom
Erlecom, Leuth, Ooij, Persingen,
Beek, Ubbergen, Berg en Dal,
Nijmegen-oost, Groesbeek,
de Horst, Breedeweg
Heilig Landstichting
Kranenburg, Wyler,
Zyfflich, Keeken, Bimmen
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jaargang 35 nr. 17

Europees kampioen Eliminator
mountainbiker komt uit Leuth
LEUTH. Ook de gemeente Berg en Dal
heeft een EK-winnaar binnen haar
grenzen: vrijdag 13 augustus heeft
Jeroen van Eck voor de tweede keer in
zijn carrière het Europees kampioenschap eliminator gewonnen. Zes jaar na
zijn overwinning in Chies d’Alpago
was de Nederlandse mountainbiker op
het EK in Novi Sad weer de beste en
pakte hij goud.
Van Eck was de enige Nederlander aan
de start van het onderdeel eliminator.

De Nederlander, die uitkomt voor de
ploeg van Bart Brentjens, CST PostNL
Bafang, had zich als zevende geplaatst
en schopte het vervolgens tot de finale.
Daarin versloeg hij de Fransman
Lorenzo Serres, de Zweed Joel Burman
en viervoudig wereldkampioen Titouan
Perrin-Ganier. Na Chies d’Alpago
(2015) was het voor de 28-jarige Van
Eck zijn tweede Europese titel op dit
onderdeel.
Foto: Bert Roodbeen. www.inhetlaag.nl
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Kermis
Paul Spijkerman krijgt de pauselijke onderscheiding opgespeld door pastoor Rudo
Franken
Foto: Frans Bootsma
Tijdens de viering van het parochiefeest van Maria ten Hemelopneming op
15 augustus in de H. Hubertusparochiekerk in Ooij werd door Pastoor Rudo
Franken aan Paul Spijkerman de Pro
Ecclesia Pontifice uitgereikt. Dit is de
hoogste pauselijke onderscheiding die
een leek kan ontvangen. Paul
Spijkerman werd hiermee volkomen
verrast. Er volgde een spontaan staand
applaus en er werd een 'Lang zal hij
leven' gezongen.
Halfweg de jaren zeventig is Paul
begonnen bij de toenmalige pastoor
van Kessel in Beek en heeft Paul zich
verdienstelijk gemaakt en ingezet voor
de parochie en de gemeenschap. Dat

zette hij voort na de samenvoeging van
de parochies uit de voormalige
gemeente Ubbergen. Enkele dingen die
Paul deed voor de kerk waren acoliet,
communie rondbrengen, avondwake,
begeleider communicantjes en vervanging pastoor gebedsdienst.
Terugkijkend op deze viering rest de
volgende conclusie. Het was een prachtige drukbezochte mis, begeleid door
een heel goed gelegenheidskoor
samengesteld uit de diverse kerkdorpen.
Na afloop was er gelegenheid om in de
Sprong met elkaar na te praten en Paul
Spijkerman te feliciteren onder het
genot van koffie en broodjes.

De kermissen in Kekerdom (eind
augustus) en Ooij (2e zondag september) gaan ook dit jaar niet door vanwege de coronabeperkingen.
Wellicht is er toch nog een kansje voor
een “polderkermis”, Leuth maakt nog
een kans voor begin oktober.
Wel wordt er feest gevierd in
Groesbeek (4-8 september) en De
Horst (3-8 september). Reserveren en
een coronatoegangsbewijs zijn noodzakelijk. Zie ook de gemeentepagina.

Gemeente Berg en Dal huldigt kersverse kampioen
Wethouder Annelies Visser van de
gemeente Berg en Dal bracht woensdagmiddag 18 augustus een bezoek aan
de kersverse Europese kampioen
Jeroen van Eck in Leuth. Namens de
gemeente feliciteerde ze hem en overhandigde ze hem bloemen en een pak-

ket met streekproducten. Ze liet weten
dat de gemeente erg trots was om een
dergelijke kampioen binnen haar grenzen te hebben en ze hoopte dat zijn
prestaties een voorbeeld voor de jeugd
zullen zijn.
Foto: Henk Baron

GROESBEEK. Op vrijdag 17 september houdt de Stichting Groesbeek
Airborne Vrienden ter herinnering aan
de gebeurtenissen in september 1944
haar jaarlijkse Monumententocht. Er
vinden die ochtend twee herdenkingsceremonies plaats op twee locaties in
Groesbeek. Dit jaar is Waarheid,
Vrijheid en Vrede het centrale thema
van de herdenkingen.
De filosoof Carl Jaspers (1883-1969)
zei het zo: “Vrijheid wordt pas vervuld
als de waarheid wordt toegewijd. Geen
vrede zonder vrijheid, maar geen vrijheid zonder waarheid. Vrijheid is een
leeg begrip, als niet de waarheid waaruit deze ontstaat wordt gediend.”
Een aantal bijzondere gastsprekers zal
het onderstaande programma verder
gestalte geven:
09:45 uur: Verzamelen bij het Generaal
Gavin Monument (Gen. Gavinstr. 2)
10:00 uur: Aanvang ceremonie
10:30 uur: Einde ceremonie
10:45 uur: Verzamelen bij de replica
Glider op Klein Amerika (tegenover
Klein Amerika 3b)
11:00 uur: Aanvang ceremonie
11:30 uur: Einde ceremonie

Groesbeekse drummer Olaf Fase
wint twee awards
Olaf Fase uit Groesbeek heeft een
drummethode geschreven die is uitgeroepen tot “beste drumboek” door de
lezers
van
tijdschrift
De
Slagwerkkrant. Zodoende heeft hij een

Poll Award in de wacht gesleept. Dat is
een bijzondere prestatie omdat zijn
boek het moest opnemen tegen boeken
van over de hele wereld.
Ook viel Olaf fase in de prijzen toen
zijn band Slagerij van Kampen dit jaar
in dezelfde Poll uitgeroepen werd tot
beste slagwerkgroep. En zo heeft hij
twee Awards gewonnen!
Olaf werkt ook als freelancer mee aan
veel projecten, zoals The Passion op tv,
Holland zingt Hazes en met Waylon in
Ahoy.

Dorpsagenda Leuth: Groenplan krijgt vorm
Wethouder Fleuren opent op 25 september Groenplan Leuth

Drummer wint 2 awards

Kom je vanaf de dijk Leuth binnenrijden, dan zie je het
meteen: kleurrijke borders sieren de voorheen eenzijdige
grasstroken langs de Steenheuvelsestraat. De eerste fase van
het Groenplan, waarin ook de Hoge Kamp, Margrietstraat,
Meester Pontenstraat, Kerkplein en Botsestraat werden
opgeknapt, is klaar. Reden voor een feestelijke “opening”
door wethouder Sylvia Fleuren op 25 september op het
Kerkplein om 11.30 uur.
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Vriendenkring
En dan: Hoe staat het eigenlijk met het vervolg? Als goedkeuring op ontwerp en subsidie-aanvraag wordt verkregen
zal de tweede fase worden uitgevoerd: de vergroening van
het terrein rond de Vriendenkring en Klaproosstraat (zie hierbij geplaatste schets). En dat geldt ook voor de rotonde aan
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Doe je mee?
Aanmelden kan via de mail: contact@dorpsagendaleuth.nl
In september volgt in De Rozet verdere informatie en mensen die zich aanmelden ontvangen natuurlijk ook persoonlijk bericht.

Na afloop wordt koffie en thee
geschonken bij Camping Klein
Amerika. Wij stellen uw aanwezigheid
bijzonder op prijs. Wij vragen u uw
aanwezigheid te bevestigen via
info@groesbeekairbornevrienden.nl
Laten we er samen voor zorgen dat
de herdenking waardig verloopt, met
inachtneming van de geldende
Covid-19 richtlijnen van het RIVM.
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Burendag
Die datum is niet willekeurig gekozen. Dat weekend staan
namelijk in het teken van de nationale Burendag.
Onderhoud aan dit Leuthse Groenplan is een van de daarvoor aangemelde projecten; de door het vruchtbare zomerweer uitbundig groeiende nieuwe aanplant kan wel wat
snoeiende en onkruid wiedende handen gebruiken. Alle
inwoners die daaraan actief willen meewerken zijn van
harte welkom.

Monumententocht
Operatie Market
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Voorlopig ontwerp
buitenruimte De Vriendenkring, Leuth
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Entree van betonklinker, halfsteensverband
Fietsenstalling
Bestaande boom
Blokhaag
Terras ( ondergrond van padvast, langs gevel een plint van
betonklinker)
Verhoogde plantvakken (+40 cm) van stapelmuurtje van her
gebruikte stenen (evt. met zitrand) met gevarieerde
beplanting en meerstammige heester
Bestaande luiken langs gevel
Jeu-de-boulesbaan (3x13m) met stenen rand van trottoirtegel
Uitklapbare bank/picknicktafel
Ruimte voor jeu-de-boules (2 banen van 3x13m en 1 baan van
4x15m mogelijk) met in de ondergrond infiltratiekratten voor
afkoppelen van regenwater gebouw
Bankjes (Saveplastics of GoClean-bankje, door afval in te za
melen, eigen bankjes ontwikkelen)
Trafo-huisje
Ruimte voor extra terras
Opslag jeu-de-boules
Speelplek met speelhuis, glijbaan, opstaande stammetjes,
zandbak, modderkeuken en stapstenen
Beweegtuin met Crosswalk, Bikefit, Powerpull en Pull-up-fit
Beplantingsvakken met gevarieerde beplanting
Nieuwe boom
Nieuwe zuilvormige bomen
Invalide parkeerplaats
Bestaande parkeerplaats blijft grotendeels gehandhaafd
(minus 7 parkeerplaatsen)

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid
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de noord-oostkant van het dorp.
Kortom: Leuth is al flink opgeknapt en wordt nóg mooier.
Laten we als trotse dorpsgenoten op Burendag massaal ons
steentje daaraan bijdragen.
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De Rozet
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Kleding Stomerij
depot
reparatie

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

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

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

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

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

Pedagogisch medewerker gezocht
BSO Nijmegen BV en kinderdagverblijf De Zonnestraaltjes BV zoeken per
direct een invalkracht pedagogisch medewerker, 24 uur per week, iemand
die zowel het team van ons kinderdagverblijf als van onze buitenschoolse
opvang wil komen versterken.

RAMEN - DEUREN - SERRES
Telefoon: (024) - 388 3273

We vinden het belangrijk dat je bekend bent met de antroposofie en deze
praktisch weet te vertalen op de werkvloer. Wij zoeken iemand die met
liefde, aandacht en plezier werkt met kinderen van 3 maanden tot en met
12 jaar. Iemand die denkt in mogelijkheden, open communiceert, kan
reflecteren op eigen handelen, zich wil blijven ontwikkelen én beschikt
over een beroepskwalificatie.
Herken jij jezelf in dit profiel dan komen we graag met je in contact. Je
kunt je cv en korte sollicitatie brief sturen naar Inge de Werd, Fransestraat
30 6524 JC Nijmegen of mailen naar sollicitatieskorvn@gmail.com.

www.vblkozijnen.nl

Wij bieden een prettige werkomgeving en mogelijkheden tot scholing en
verdieping. Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao Kinderopvang.

U heeft (ver)bouwplannen?

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Wat zijn de minimale eisen?
Je bent minimaal in het bezit van het diploma MBO-PW niveau 3 of 4 of
een andere afgeronde opleiding die bevoegdheid geeft om in de dagopvang te werken. Vraag je je af of jouw opleidingsachtergrond geschikt is
om bij ons te werken dan vind je hier meer info over de opleidingseisen:
https://www.kinderopvangwerkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/kwalificatieeis_pedagogisch_medewerker.pdf

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

Wij doen alles voor uw auto

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Of doe de diploma-check:
https://www.kinderopvang-werkt.nl/check-mijn-diploma

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl

Mail je C.V. en motivatie, wij horen graag van je!
Hartelijke groet.

ONDERHOUD

Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

5
,9ltijd
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www.dewijse-timmerbedrijf.nl
Telefoon: 06-38310576

)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

VERBOUW AANBOUW

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

De Treffers – AFC
Zondag 29 augustus - Aanvang: 14.30
Locatie: Sportpark Zuid, Nijerf 1 Groesbeek

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

24 augustus 2021

Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

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

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
-27.8. 10u. KBO-fietstocht
-28.8. 11u. Bol toernooi, PVB
-28+29.8. expo kleine kerkje, v. Lieshout
-29.8. 14u. wandeltocht v.a. Spijker
-2.9. 14.30u. KBO-themamiddag
Mantelzorg
-7.9. Zonnebloem inloop-spelletjesmiddag,
Kulturhus
MILLINGEN A/D RIJN
-28.9. 10-12u. repaircafé, Kulturhus
LEUTH
-6.9. 10u. peutercafé, Kulturhus
BERG & DAL
-29.8. 14u. Kirtan, Kerstendal
-5.9. 15u. concert Mozartkring, kerk
-september, vrij+zat. 13-17u. expo Nimma,
Babylon
UBBERGEN
-weekend augustus expo Jan Rensen
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-28+29.8. foto’s Biesemann, Leupen &
Hermann
-4+5. 9. Rietman & Brenninkmeijer
GROESBEEK
-vrijdagen, 14-16u. zomeropenstelling prot.
kerk
-25.8. 9.45u., wandelen met aandacht, prot.
kerk
-27.8. inloopavond Pion-schaken, Mallemolen
-4.9. volleybalochtend jeugd, Biga
-4-8.9. kermis
-5.9. 14u. natuurwandeling LBG.
-5.9. 15u. Gingerella & the Blontones,
wijnbouwcentrumDerdebaan 12
DE HORST
-3-8.9. kermis
HEILIG LANDSTICHTING
- 29.8. Carmina Latina concert, Orientalis
-5.9. The New Conrad Miller Trio,
Orientalis

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

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

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

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

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

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

Vijverhof verzuchting
zit maar, zit maar en zucht
bij het balken, bij het
kukelend kraaien
zacht zweeft gekwinkeleer
vanuit het bos rond je wangen
blozend op dit bankje
zit maar, zit maar en zucht
kwispelaars snuffelen langs
met mensen aan een lijntje
vol van vertes vlakbij
rij na rij bomen, mos, en jij
jij zit nu hier
even nog, een heel leven nog
dit mijmermoment sust je
omarmd door boslucht rust je
steeds lichter, opgelucht
zit maar
zucht
Rosanne Langendijk

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

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

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

Rozetjes

GROTE OPENLUCHT
VLOOIENMARKT

Tuinman / Klusjesman
actie! €17,50 p/u; tel. 0623113595

Zon. 5 sep. Arnhem 9-16u.
Parkeerplaats naast Rijnhal
Inf. woe.-vrij. tel. 06-39108152

inleveradressen

3,00

Beek:

3,50

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

4,00

Millingen a/d Rijn:

4,50

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

MEETS JAZZ ‘CON ALMA’ @
MUSEUMPARK ORIENTALIS

AVONTUURLIJK
A
VONTUURLIJK
ROMEINS
R
OMEINS

Geen check neg.test of vaccin

Wel 1.5 mtr afstand houden!

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

05-SEP
14u, 15u
OF
16u

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

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

WWW.HEARTFORARTS.NL & WWW.MUSEUMPARKORIENTALIS.NL

Zo veel kaarten,
zo veel belangstelling,
zo veel warme woorden,
zo veel troost

De Rozet
voor al uw familieberichten

’t Is goed om te weten, dat zo veel mensen
met ons meevoelen na het overlijden van
onze broer, zwager en oom

Waar je ook bent
Ik zou het niet weten
Niet in afstand of tijd te meten
Maar ik heb je bij me
Diep in mij
Daarom ben je zo dichtbij

Ron Wolf
Bedankt allemaal!
Bert & Eveline
Kim & Steve
Ivo
Eva & Madse, Sora

Toon Hermans

Met groot verdriet,
maar dankbaar voor de mooie momenten samen,
laten wij u weten dat Cor in alle rust is overleden.
Een fantastische opa, liefdevolle vader, schoonvader en echtgenoot.
Cor, we gaan je vreselijk missen.

Cor Gerritsen
Cornelis Bernardus
Lent, 21 augustus 1937

Beek - Ubbergen, 7 augustus 2021

Weduwnaar van Nellie Gerritsen - van den Bergh

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

In liefdevolle herinnering Eric
Diana
Thijs

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

Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04

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

Wij hebben 12 augustus in besloten kring
afscheid genomen van Cor.
Correspondentieadres: Stibbe 4, 2421 MR Nieuwkoop

www.gallantmetaal.nl
info@gallantmetaal.nl

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Sidone Korse & Eveline de Lange

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

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

ZAKELIJK

Scottish Pimpernel in Kekerdom

Semperflorens gecertificeerd
Fleurop-bloemist ontvangt zilveren
certificaat Barometer Duurzame Bloemist

KEKERDOM. Simone SandgrenDaamen is de komende tijd met haar
bedrijf Scottish Pimpernel weer even
terug op de basis, in Kekerdom.
Van 3 tot en met 12 september zijn de
verkoopdagen in de Waard van
Kekerdom, dagelijks van 11-17 uur.
Scottish Pimpernel specialiseert zich in
kwaliteits breimode. Ze is importeur
van meerdere gerenommeerde kwaliteitsmerken en is trots op de veelzijdige
gebreide collectie. Het exclusieve breigoed wordt met grote zorg geselecteerd
bij veelal kleine breiers in o.a.
Engeland, Scotland en Ierland. De bijzondere wollen collectie bestaat uit
truien, vesten, rokken, capes, jassen,
hoedjes en accessoires en onderscheidt
zich door haar originele karakter en
kwaliteit.
Door de steeds groter wordende vraag
naar natuurlijke materialen met haar
bijzondere en fijne eigenschappen is de
collectie de afgelopen jaren met een
aantal merken en materialen uitgebreid.
Denk aan merinowol, alpacawol, soms
ook gecombineerd met cashmere of
zijde. Ecologische producten en een
prachtige alpaca collectie zijn toege-
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voegd waarbij ontwerp en goede kwaliteit als uitgangspunt hebben gediend.
Naast de mogelijk van de verkoopdagen van Scottish Pimpernel door het
hele land, en nu in Kekerdom, is het
ook mogelijk de beurzen te bezoeken
en online te kijken en kopen.
www.scottishpimpernel.nl

BEEK. Een feestelijk moment voor
Mirjam en Patries. Maandag 23
augustus ontvingen de eigenaren van
Fleurop-bloemenwinkel Semperflorens, gelegen aan de Rijksstraatweg
219 in Beek, het zilveren duurzaamheidscertificaat van het onafhankelijke
keurmerk
Barometer
Duurzame Bloemist.
“Hier zijn we erg trots op”, zeggen
Mirjam en Patries. “Dit certificaat is de
kroon op ons werk. Want je krijgt dit
certificaat niet zomaar. Een groot deel
van de bloemen die je verkoopt moet
duurzaam geteeld zijn. Daarnaast moet
je bedrijfsvoering duurzaam verlopen.
Zo scheiden we afval, verminderen we
ons energieverbruik en gebruiken we
milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Eigenlijk was het voor ons niet
meer dan logisch dat we dit certificaat

moesten behalen. Als bloemist werk je
dagelijks met producten uit de natuur,
als we ook in de toekomst willen genieten van bloemen, moeten we zuinig met
de aarde omgaan.” Wethouder Irma van
de Scheur van de gemeente Berg en
Dal kwam hen deze maandag feliciteren en overhandigde de beide dames
het felbegeerde certificaat.
Trots
Jeroen de Zwart, algemeen directeur
van Fleurop is trots op Bloemisterij
Semperflorens. “Als Fleurop zijnde stimuleren en ondersteunen we onze
bloemisten bij het behalen van het
duurzaamheidscertificaat. Ons motto is
een goed gevoel bezorgen. En daar dragen niet alleen onze boeketten aan bij,
maar ook de manier waarop ze tot stand
komen.”
Foto: Henk Baron

De Rozet

Nieuwe training
bij Nijmeegse
Funrunners
De Nijmeegse Funrunners is een
vereniging waar het plezier in
hardlopen en wandelen voorop
staat!
De hardlooptrainingen vinden plaats
in de omgeving van het park
Brakkenstein, de campus en
Heumensoord en worden gegeven
door deskundige, ervaren en enthousiaste trainers. Doordeweeks zijn de
intervaltrainingen en in het weekend
de duurlooptrainingen.
Naast de hardloopgroepen
hebben
wij
ook
een
groep gezellige en sportieve wandelaars.
Op
woensdag- en
op zaterdagochtend zijn de wandeltrainingen.
We starten 2x per jaar, in maart en
september, met een beginnerscursus
hardlopen. Deze duurt 12 weken en
bestaat uit 2 trainingen per week. Na
de beginnerscursus kun je doorstromen in de bestaande hardloopgroepen
van onze vereniging.
De cursus kost € 75,00.

Vrachtwagen kantelt in Groesbeek
Op
de
Cranenburgsestraat
in
Groesbeek is donderdagavond een
vrachtwagen met 10 ton hooi gekanteld. Het ongeval gebeurde even na de
kruising met de Reestraat en Boersteeg.
De vrachtauto was onderweg van
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Groesbeek naar Brakel. De vermoedelijke oorzaak was dat de chauffeur, die
moest uitwijken voor een tegenligger,
niet in de gaten had dat de berm daar zo
smal en zacht was. Niemand raakte
gewond.

Aanmelden/info:
info@nijmeegsefunrunners.nl
Website:
www.nijmeegsefunrunners.nl

Kulturhus Leuth: klaar voor het nieuwe seizoen!
Volgende week zijn de schoolvakanties voorbij en dat betekent dat het Leuthse Kulturhus weer volstroomt met kinderen die naar de basisschool ’t Bijenveld gaan of naar de kinderopvang van Partou. De bibliotheek is weer normaal
geopend en ook komen mensen weer naar de sportzaal om te
badmintonnen, te volleyballen of op een andere manier aan
hun lichamelijke conditie te werken.

Een wagen van Autohulpdienst Ben Heiltjes trekt de gekantelde vrachtwagen uit
de berm
Foto: Waldie Rutten

(Advertorial)

Start workshop hormoonyoga
in de Refter
Heb je overgangsklachten bv. stemmingswisselingen en opvliegers,
menstruele klachten/PMS, moe futloos, vruchtbaarheidsproblemen /
PCOS of wil je ondersteuning bij IVF
of een te trage schildklierfunctie? Dan
kan hormoonyoga je helpen. Door verschillende factoren kunnen hormonen
in hoeveelheid en samenstelling fluctueren en dat kan klachten geven. Met
hormoonyoga brengen we de hormonen weer in balans waardoor klachten
kunnen verminderen en soms zelfs
verdwijnen. De serie is ontwikkeld
door de Braziliaanse Dinah Rodrigues.
In eerste instantie voor de overgangsklachten. Echter na onderzoek kwamen ze erachter dat niet alleen bij de
overgang de klachten veel minder werden maar ook vrouwen met PCOS gingen weer menstrueren en werden
zwanger. Sylvia Mullaart-Bonn heeft
6 jaar bij haar gestudeerd en heeft de
serie aangevuld met de nieuwste
inzichten. Bij haar heb ik de hormoonyogaopleiding gevolgd.
Wat houdt de workshop hormoonyoga in:
Je leert een krachtige serie oefeningen
aan (yogaoefeningen, ademhalingstechnieken, energiegeleiding) die specifiek op je hormonen werken. De
serie kun je daarna thuis in een half
uur doen. De eerste 3 maanden doe je
thuis de serie elke dag, daarna herkent
je lichaam de oefeningen. Vervolgens
blijf je de serie 2 a 3 keer in de week
doen, naar gelang je behoefte en je

Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid
Wist je dat een jeugdabonnement bij de bieb tot 18 jaar
gratis is en dat je voor het lenen van boeken, films en muziek
niets hoeft te betalen? Via de site kun je alles gratis reserveren en naar Leuth laten komen om het daar op te halen. Ook
voor je baby kun je al een pasje laten maken, want ook voor
baby’s zijn er leuke boekjes te leen. (Je krijgt bij aanmelding
een heel leuk koffertje met twee babyboekjes cadeau.)
De bibliotheek in Leuth is alle werkdagen geopend tot
18.00 uur m.u.v. woensdagmiddag. Op maandag (10.0012.00) en donderdag (15.00-17.00) is er een medewerkster
aanwezig om je vragen te beantwoorden of een nieuw pasje
te maken.
De bibliotheek in Leuth organiseert verder nog speciale activiteiten, zoals Vertel eens... op donderdag om 15.00 uur,
waar verhalen worden voorgelezen en samen gedeeld.
Het Taalcafé is elke vrijdag open van 10.00 tot 12.00 uur.
Nederlands- en anderstaligen ontmoeten elkaar dan om in

een ongedwongen sfeer de Nederlandse taal met elkaar te
oefenen. Kom gerust eens binnenlopen om kennis te maken.
Sportzaal en multifunctionele ruimtes
De sportaccommodatie wordt volop gebruikt door verenigingen en particulieren en is daarmee al bijna alle avonden
bezet. Ook voor kinderfeestjes is de zaal beschikbaar; deze
kan daarvoor tegen een aantrekkelijk tarief worden gehuurd.
Verder zijn er nog drie multifunctionele ruimtes die voor
allerlei andere activiteiten geschikt zijn. Zo is er op maandagmiddag Inloop en Ontmoeting van 14.00-16.00 uur,
waar iedereen welkom is om anderen te ontmoeten om
samen het nieuws te delen of een spelletje te doen.
Logopediepraktijk Klaretaal is aanwezig (maandag- en
woensdagmorgen 08.30 – 12.30 uur) en op donderdagmorgen zit er de Prikpost van CWZ van 08.00-09.00 uur.
Daarvoor is het wel nodig digitaal een afspraak te maken:
www.cw.nl/bloedprikken
Contact
Wanneer je gebruik wil maken van de sportzaal, een ruimte
zoekt voor een vergadering of andere activiteit, kun je telefonisch contact opnemen (06 18514735) of per mail: kulturhusleuth@gmail.com.
Wij kunnen dan samen bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Tot ziens in het Kulturhus!

Komt de bus nog terug in Ooij langs de Sprong?
Niet als er geen actie gevoerd wordt
tegen het verzoek van BRENG om
per 21 december 2021 permanent
niet meer langs de Sprong maar via
de Hubertusweg te rijden (en later
ook niet meer via Ubbergen).

klachten voor een blijvend resultaat.
Daarbij krijg je ook uitleg over je hormonen, leefstijl en voeding.
De workshop wordt gegeven in 3
avonden van 2 uur les.
Locatie: De Refter in Ubbergen start 7
-14 – 24 september 19.30 – 21.30 u
Of in oktober 5 -12 – 19 oktober
19.30 – 21.30 u
Ook is er een mogelijkheid om in een
privésessie de serie aangeleerd te krijgen.
Voor meer info: www.shiatsutherapiebeek.nl bij vragen of aanmelding
bel of mail mij 0651887480 h.hukker@upcmail.nl
De Do-In Yoga start weer op woensdag 1 september! Wees welkom

Via een melding bij de bushalte werd
vorig jaar aangegeven dat de bus tijdens de werkzaamheden aan de
Nassaustraat niet langs de Sprong
kwam.
Polderbreed heeft tijdens de raadsvergadering van 29 oktober verantwoordelijk wethouder Fleuren gevraagd wat er
gedaan was om alternatieve oplossingen te vinden omdat ruim negen maanden geen bus in het dorp erg lang is.
Het antwoord was dat er gesprekken
waren geweest maar dat daar niets uitgekomen was. Op ons aandringen zou
de wethouder opnieuw in gesprek gaan
en een aantal tips van ons uit het verleden meenemen. Helaas heeft niemand
iets zien veranderen.
Polderbreed heeft tijdens die raadsvergadering ook aangegeven te weten dat
de busmaatschappij het liefst permanent niet door het dorp zou rijden. De
wethouder antwoordde daarvan op de
hoogte te zijn maar dat de Provincie

gelukkig het doel om door de kernen te
rijden ondersteunt. Dat laatste betwijfelen wij zeer en wij hebben dan ook de
vraag gesteld waar dit antwoord dan op
gebaseerd was. Verantwoordelijk gedeputeerde bij de provincie Gelderland
Jan van der Meer heeft het immers over
vaker te voet en op de fiets naar grotere halteplaatsen gaan. Allemaal nogal
tegenstrijdig dus.
En nu blijkt dat BRENG een verzoek
heeft ingediend om per 21 december
2021, als de nieuwe dienstregeling
ingaat, permanent niet meer lang de
Sprong te rijden. Op dit verzoek kan
door o.a. ROCOV (als belangenbehartiger reizigers Openbaar Vervoer) maar
zeker ook door de gemeente Berg en
Dal uiterlijk begin september gereageerd worden.
Omdat wij niet weten of dit door de
gemeente al gedaan is en de tijd dringt,
hebben we dit ook bij de wethouder
nagevraagd.
Polderbreed vindt het belangrijk dat
onze inwoners op de hoogte zijn van
het verzoek van BRENG om ook te
kunnen reageren. Omdat we nog nergens informatie hebben gezien plaatsen
we dit bericht.
Wat het aan problemen oplevert hoeven

Foto: Henk Baron
we hier niet allemaal te benoemen
maar o.a. afstand en veiligheid zijn
belangrijke zaken.
Er wordt wel gesproken over andere
vormen van vervoer, maar zolang er
geen goede alternatieven zijn kun je
naar onze mening deze busroute niet
wijzigen.
Breng verzoekt tevens niet meer door
Ubbergen te rijden. Dat kan dan nu met
de nieuwe dienstregeling nog niet
ingaan omdat daar de infrastructuur
nog voor aangepast moet worden maar
het is de volgende stap. Wij waarschuwen daar maar alvast voor.
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Romeins uitje in Museumpark Orientalis
Op 5 september vieren we samen de
laatste dag van de Romeinse zomer in
het Museumpark Orientalis, dat wordt
opgeluisterd met optredens van het
jazztrio ‘The New Conrad Miller Trio’.
Zij zijn onlangs voor de Edison
Jazzism Publieksprijs is genomineerd,
dat in de pers steevast wordt aangeduid
als één van de beste en avontuurlijkste
trio’s van Nederland. Met Coen
Molenaar (piano), David de Marez
Oyens (contrabas) & Enrique Firpi
(drums). De titel van hun nieuwste
album Con Album verwijst naar een
compositie van Dizzy Gillespie uit
1954 op zijn LP ‘Afro’. Deze LP belichaamt het begin van de Latin Jazz,
waar uitdagende harmonieën worden
vermengd met Zuid-Amerikaanse ritmes. Bekijk meer: https://www.youtube.com/watch?v=wm_vVmfFDsg.
Op uw ontdekkingstocht door het park

van ca. 30 hectare wandel je heerlijk in
de buitenlucht. In het bosrijke gebied
struin je van het joodse dorp naar de
karavanserai, door naar het Arabische
dorp en de Romeinse straat. U bent
welkom in het Sanhedrin om 14, 15 en
16 uur waar het jazztrio circa 40 minuten een selectie speelt van hun album.
Hiervoor kunt u reserveren via
www.heartforarts.nl, omdat er beperkte
ruimte is maar het is niet verplicht.
Stichting Heart for Arts biedt dit optreden aan, aan de gasten van
Museumpark Orientalis en de
opbrengst van de aparte kaartverkoop
van € 9, online of ter plaatse, komt ten
goede aan Stichting Heart for Arts die
in de regio muziektheaterprojecten verzorgd. Het museum verwelkomt u
graag tussen 11:00-17:00 uur. Kijk op
www.museumparkorientalis.nl voor de
entree- en parkeerprijzen.

Entree en meer informatie
www.museumparkorientalis.nl of aan
de kassa (Normaal € 10,50, kortingen
voor jeugd en gratis voor kaarthouders).
Donatie www.heartforarts.nl of ter
plaatse in het Sanhedrin € 9 per persoon.
Locatie
Museumpark Orientalis
Adres: Profetenlaan 2, 6564 BL Heilig
Landstichting
Website www.museumparkorientalis.nl
E-mail: info@museumparkorientalis.nl
Telefoon: 024-3823110
Organisator
Stichting Heart for Arts
Lankforst 4011, 6538 HN Nijmegen
Website: www.heartforarts.nl
E-mail: eduard@heartforarts.com
Telefoon: 024-7851129

Er was eens “Het Wereldtheater van Nütterden”
NÜTTERDEN. Het plaatsje Nütterden, tussen Kranenburg
en Kleef, beleefde onlangs een bijzondere première. Drie
avonden (12-14 augustus) was het ruim drieduizend inwoners tellende plaatsje het decor van het spektakel
“Welttheater Nütterden”. Een enthousiast en bevlogen team
van kunstenaars en vrijwilligers verraste bezoekers met een
sprankelend interactief wandelprogramma langs 15 stations,
waar telkens ‘iets van Nütterden’ te beleven viel: een verhaal,
een orakel, een bergbeklimming, telkens een uitdaging. Elk
station werd creatief en origineel ingevuld, wat natuurlijk
ook denk- en gespreksstof opleverde. Het Team
Wereldtheater verdient een grote pluim voor inzet, planning
en uitvoering. De vele bezoekers en deelnemers aan het evenement lieten zich maar al te graag aansteken met het
‘Nütterden-virus’. Elk van de drie dagen werd op traditionele wijze afgesloten met een optocht van o.a. de plaatselijke
schutterij, brandweer en muziekvereniging. En helemaal aan
het eind was er bij entertainment, livemuziek, bier en broodje Krakauer een gezellig samenzijn voor de brandweerkazerne. Ook dat hoort ook bij een echt dorpsfeest.
Eigenlijk zouden de organisatoren van dit spektakel een
mooie reportage – in film- of boekvorm – moeten maken. Ze

zouden er veel “Nütteraner” een groot plezier mee doen.

Elk van de drie dagen werd op traditionele wijze afgesloten
met een optocht waaraan o.a. de plaatselijke schutterij,
brandweer en muziekvereniging deelnamen.
Foto: Heinz Maahs

Carmina Latina: jazz in het Latijn!
Op zondag 29 augustus wordt het Plein
van Pontius Pilatus in Museumpark
Orientalis ingericht voor een jazzconcert. Judith Nijland zal samen met haar
band twee jazzconcerten verzorgen in
het teken van Een Romeinse zomer. Nu
denkt u Romeinen en jazz? Jazeker,
Judith brengt deze twee werelden bij
elkaar door te zingen in het Latijn!
Judith Nijland en band
Judith Nijland studeerde af in de Grieks
en Latijnse taal en cultuur en volgde
eveneens een opleiding aan het conservatorium. Deze twee liefdes combi-

Exposities in het
Kerkje van
Persingen
Foto-expositie
Drie fotografen exposeren in het
Kerkje van Persingen op zaterdag 28
en zondag 29 augustus.
Jutta Biesemann komt met een selectie
van haar ’scan-foto’s’. Jan Pieter
Leupen heeft een keuze gemaakt uit
zijn ‘corona-zelfportretten’. Ten slotte
toont Hermann foto’s van achteloos
weggegooide plastic fles doppen in een
nieuw licht.

Schilderijen van Stijn Rietman
& Roderick Brenninkmeijer
Zaterdag 4 en zondag 5 september,
11.00-17.00 uur
Rietman maakt zeer realistische olieverfschilderijen van alledaagse objecten. De onderwerpen zijn meedogenloos precies geschilderd en bevinden
zich vaak in een grijze omgeving. De
schilderijen zijn een zoektocht naar het
ongewone in het gewone.
Brenninkmeijer werkt intuïtief en vanuit gevoel. Ook hij schildert ongewone
voorwerpen. Hij vindt het spannend om
de abstractie op te zoeken en laat de
werkelijkheid daarom steeds meer los.
Twee schilders met een fascinatie voor
dingen waar niemand ook voor lijkt te
hebben. U bent van harte uitgenodigd
om te komen kijken naar de verschillen
en overeenkomsten tussen hun werken
tijdens
de
expositie
‘Blauwiggroengrijs’.

neert zij nu in haar nieuwste project
Carmina Latina. Zij wordt begeleid
door Tico Pierhagen op piano, Pieter
Althuis op contrabas en Enrique Firpi
op de drums.
Liedjes met een verhaal
Tijdens het concert neemt Judith je mee
in de verhalen van de liedjes gebaseerd
op een 2000 jaar oud gedicht van
Catullus. Het zijn verhalen van toen en
nu over liefde en verdriet, maar vooral
verhalen met een glimlach. Je luistert
naar de mooie jazz en het latijn, de oorsprong van zoveel talen die we nu over
wereld nog steeds spreken.
Praktische informatie
Er vinden twee concerten plaats op
zondag 29 augustus op het Plein van
Pontius Pilatus. Het eerste concert is
van 14.00-14.45 uur en het tweede con-

cert is van 15:15-16.00 uur. In verband
met de coronamaatregelen is er beperkte ruimte. Reserveren voor dit concert
is daarom noodzakelijk. Reserveer uw
plaats door een mailtje te sturen naar
info@museumparkorientalis.nl.
Vermeld hierbij welk concert u graag
bijwoont en met hoeveel personen u
wil komen. Let op: vol=vol!

“We’ll Meet
Again”

De Kels gaan
weer repeteren!

Zondag 5 september in Berg en Dal
Beschermvrouwe van de Mozart(k)ring
Eleonore Pameijer gaat het muzikaal
wat rustiger aan doen. Een (beetje)
afscheid dus? De Mozart(k)ring biedt
haar graag de gelegenheid om samen
met haar vertrouwde pianist Andrei
Banciu een mooi concert te geven met
een zeer divers programma.
O.L.V. van het Heilig Hart Kerk –
Oude Kleefsebaan 123a, Berg en Dal
Aanvang: 15:00 uur
Toegang concert: leden op vertoon van
lidmaatschapskaart gratis / niet-leden €
17,00
I.v.m. Covid-19 kan het programma
worden aangepast.

GROESBEEK. Zanggroep De Kèls
hadden vóór aanvang van de Corona al
aangekondigd om na jaren van veel
succes hun activiteiten af te sluiten met
een groots afscheidsoptreden.
Als gevolg van de door de overheid
opgelegde beperkingen in verband met
de pandemie Covid-19 vielen kort na
die aankondiging helaas de repetities
uit en daarmee ook de afscheidsactiviteiten.
Momenteel ziet het ernaar uit dat deze
beperkingen in het najaar 2021 goeddeels zullen worden opgeheven. De
definitieve berichten hierover verwacht
de regering komende september te kunnen verkondigen.
Vooruitlopend daarop en met optimisme starten De Kèls weer met hun repetities in het Cultureel Centrum De
Mallemolen te Groesbeek in de verwachting dat de toegezegde afscheidsconcerten alsnog kunnen doorgaan.
Zodra er duidelijkheid komt van de
overheid zal er nader bericht komen
over de kaartverkoop en dergelijke.
De geplande data van die 2 optredens
zijn:
• weekend van 15 oktober in Dorpshuis
De Sprong Ooij
• weekend van 10 december in
Cultureel Centrum De Mallemolen
Groesbeek

Programma
C.P.E. Bach – Sonate voor fluit en
piano in G, Wotq 123; W.A. Mozart –
Andante voor fluit en piano in C, KV
315; G. Donizetti – Sonate voor fluit en
piano in C; W.A. Mozart – Rondo voor
piano in a, KV 511; G. Enescu –
Cantabile et Presto voor fluit en piano;
Cl. Debussy – Feux d'artifice voor
piano, uit Preludes, Boek II; Cl.
Debussy – Syrinx voor fluit; G. Fauré –
Fantaisie voor fluit en piano, opus 79;
L. Smit – Lento uit Sonate voor fluit en
piano (1943); FR. Poulenc – Sonate
voor fluit en piano

Afgelasting
Euregio Vrijheidswandeling 19
september 2021 in Groesbeek
Gezien nog vele onzekerheden heeft
het bestuur van stichting Wandelen in
Vrijheid na rijp beraad besloten dat ook
dit jaar de Euregio Vrijheidswandeling
geen doorgang zal vinden.
We gaan ervan uit dat we volgend jaar
op 18 september 2022 weer een
Euregio Vrijheidswandeling kunnen
organiseren. Daarover informeren we u
volgend jaar via de gebruikelijke kanalen.
Omdat we U wel willen laten genieten

van de mooie omgeving en verschillende herdenkingspunten rondom Market
Garden bestaat er de mogelijkheid om
tussen 16 september en 9 oktober de
routebeschrijvingen en gps-tracks van
de 10 en 15 kilometer gratis te downloaden van onze website:
www.wandeleninvrijheid.nl.
We wensen u veel wandelplezier en
hopelijk tot volgend jaar!
Bestuur Stichting Wandelen in
Vrijheid

Expositie on]geloof
Suzan van Lieshout
WAT geloof ik nu eigenlijk?
Wat GELOOF ik nu eigenlijk?
Wat geloof IK nu eigenlijk?
Wat geloof ik NU eigenlijk?
Wat geloof ik nu EIGENLIJK?
Solo-expositie van Van Lieshout VI
waarin zij de kijker uitnodigt zich te
verwonderen en prikkelt tot beantwoording van de vraag 'Wat geloof ik nu
eigenlijk?’ Op deze tentoonstelling
wordt een selectie getoond van haar
werk van de afgelopen twee jaar, waarin iedereen zich noodgedwongen terugtrok en alles door de lockdown goeddeels ongezien bleef. Naast recente
fotomontages vind je het 3D-werk dat
in België is tentoongesteld en het
‘quarantainesieraad’ dat ook in het
CODA-museum werd geëxposeerd.

Bartholomeuskerkje
hoek
Rijksstraatweg – Nieuwe Holleweg te
Beek
op zaterdag 28 & zondag 29 augustus
2021, 11.30-17.30 uur
Meer info www.vlvi.nl/expo
Naast de expositie is er ook een
Schrijfwandeling
Geloof jij (nog) in sprookjes? Geloof jij
dat je met kunst kunt praten, dat je
woorden kunt vinden voor wat beweegt
en klinkt? Laat je verrassen door wat je
tegenkomt tijdens een creatieve schrijfwandeling op zondag 29 augustus van
14 tot 16 uur. Ervaren schrijfdocenten
Wilma Eras en Manon Emons begeleiden de wandeling. Kosten € 15.
Aanmelden via manon@emonszaak.nl

Marieke en Boerenmaasjazz spelen bij
Caféhaus Niederrhein in Kranenburg
Boerenmaasjazz en Marieke gaan op
zondag 5 september nazomeren in
Caféhaus Niederrhein aan de
Bahnhofstrasse 15 (voormalige stationsgebouw) in Kranenburg. Het
optreden duurt van 15.00 tot 17.00 uur.
Het trio speelt herkenbare jazzmuziek
met af en toe een uitstapje naar pop. De
Beekse zangeres en songwriter
Marieke is het middelpunt van dit trio
die met nummers als
Billy Jean, Das alles
war niet passiert en Je
veux haar fluwelen stem
veelzijdig en in vele
talen inzet.
Marieke bracht recent
het Nederlandstalige
nummer Zelf Stralen
uit, dat hoog in de charts
staat. Maar met De Boer
en Maas zingt ze overwegend jazz. Gerard de
Boer op tenorsax en
Thed Maas op trompet
completeren het trio.

Het is in verband met de coronabeperkingen wellicht handig als u van te
voren even reserveert, zodat u zeker
bent van een plaatsje. Caféhaus
Niederrhein: 0049-2826-917456. Het
optreden vindt plaats op het terras van
het restaurant, ooit het perron waar de
trein stopte. Aansluitend (of tijdens)
kun u indien gewenst er een lekker
hapje eten.

Een ‘spirituele douche’ van
klanken in Dorpshuis Kerstendal
De kirtaneers Tonny
Bol en Leo de Kruis
verzorgen zondag 29
augustus na lange tijd
weer een kirtan in
Dorpshuis Kerstendal
in Berg en Dal.
Kirtan is een eeuwenoude Indiase yoga-traditie. Woorden waaraan
helende krachten worden toegekend (mantra's), worden gezongen
door afwisselend zangers en muzikanten
(kirtaneers) en de
bezoekers in de vorm
van “Call and Response”.
Tonny en Leo verzorgen regelmatig
kirtans in Nederland en België. Nu
organiseren zij een middag met kirtans
in Kerstendal . Zo zijn ook mensen in
Berg en Dal en omgeving in de gelegenheid zo'n ‘spirituele douche’ mee te
maken.
Tijdens een kirtan ontstaat een bijzondere energie. De mantra's worden doorgaans begeleid door onder meer harmonium, kartals (cimbalen) en mrdanga
(Indiase trommel). Door het herhalen
van de mantra kom je steeds dieper in
je meditatie, terwijl je je laat meevoe-

Foto: Lex Hagen
ren door het geleidelijk variërende
tempo. Van heel langzaam naar soms
heel uitbundig om weer te eindigen in
verstilling.
De kirtan duurt van 14:00 tot 16:00 uur,
met een pauze na ca. 45 minuten.
Wie zondag 29 augustus deel wil
nemen aan dit bijzondere evenement,
moet zich wel vooraf aanmelden bij
Tonny
Bol:
email
namahatta.kirtan@gmail.com of tel. 0630883292.
Entree is gratis, een vrijwillige bijdrage
in de kosten wordt op prijs gesteld.

C U LT U R E E L

Expositie schilderijen Jan Rensen
in de Refter in Ubbergen
De
hele
maand
augustus
exposeert kunstschilder Jan Rensen elk
weekend zijn schilderijen in De Refter
te Ubbergen. Rensen is woonachtig in
Zevenaar, maar hij is geboren in Beek.
Het is zijn derde tentoonstelling in de
gemeente Berg en Dal. De eerste expositie
was
in
de
Kleine
Bartholomeuskerk in Beek, de tweede
in 2019 in het Kerkje van Persingen en

nu deze.
Rensen maakt zowel tekeningen als
acrylwerken op grote doeken. Zijn doeken kenmerken zich door een Gaudien glas-in-loodachtige manier van tekenen en schilderen. Veel mozaïek dus.
Het zijn vaak stillevens.
Komend weekend is de expositie nog
geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Culturele
Agenda
Cafézaal de Comm in Groesbeek
Woensdag 1 september | 20.00 | €15,-,
reserveren via www.bluesmoose.nl |
concert | Bluesmoose Live - Tineke
Schoemaker en Johnny Laporte
Fort Pannerden, fort in de schemering
Donderdag 2 september | 19.00 | reserveren via www.fortpannerden.eu | concert
| Avondopenstelling
Fort
Pannerden - Muziekduo Messingh
Landgoed Mookerheide
Zaterdag 4 september | 12.30 en 15.30 |
concert | Zomer-vogel-concert Frank en
Inga (Natuurmonumenten)
Stevenskerk in Nijmegen
Zondag 5 september | 16.00 | concert
voor ‘Nijmegen Klinkt’ | Vocaal ensemble Omnitet
Orientalis, H.Landstichting
Zondag 5 september | 14.00 | reserveren
via www.heartforarts.nl | concert | The
New Conrad Miller Trio

Foto: Henk Baron

Zangvereniging Vivace Millingen:

“Eindelijk weer zingen!”

LUX
Vrijdag 10 t/m zondag 12 september |
kaartverkoop
via
www.luxnijmegen.nl/nimma | lezing en debat |
Kunst- en klimaatfestival ‘Nimma aan
Zee’
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Huldiging voor schrijvers van
levensverhalen voor Faces to Graves
De stichting Faces to Graves heeft
zaterdag 21 augustus tijdens de bijeenkomst van het Research Team in ’t
Zwaantje te Mook, twee van haar vrijwilligers onderscheiden met de “Faces
to Graves coin.” Dit was de tweede
keer dat deze coin werd gepresenteerd
en uitgereikt. Deze coin is ontworpen
door Ramon Jahn van De Tinnen Roos
uit Millingen aan de Rijn, die er een
prachtig staaltje vakmanschap in heeft
gestoken. De 2 ‘jubilarissen’ waren
Marian Leusink-Straatman en Gijs
Krist. Beiden hebben al 25 levensverhalen voor de website van Faces to
Faces gemaakt. De organisatie vond
dan ook dat daar even aandacht aan
besteed moest worden, hetgeen ook een
motivatie is voor de overige vrijwilligers. Zij kregen een certificaat met de
bijzonder coin.
Voorzitter Alice van Bekkum vertelde:
“Marian Leusink-Straatman is al bij
ons vanaf het eerste uur en heeft met
mij eigenlijk de eerste stappen gezet
naar de huidige levensverhalen toen we
net een stichting waren en we vanaf de
grond een organisatie op moeten zetten. Als lid van het Research Team
heeft Marian heeft nu 25 levensverha-

len op haar naam staan en intussen zijn
er nog een paar klaar en werkt ze nog
aan meerdere verhalen. Zij heeft zich
ook vol ingezet voor ons evenement
“The Faces of Groesbeek”, samen met
haar dochter Sietske die ook de verhalen van Marian in het Engels vertaald.
Marian is een hele tijd administrator
van onze Facebook pagina geweest.
Marian is geboren in Groesbeek, waar
haar ouders nog wonen, maar woont nu
in Boxmeer. Gijs Krist is lid van het
Research Team sinds eind 2018,. Gijs
krijgt nu ook de FTG coin voor zijn 25
mooie levensverhalen. Door Corona
worden nu pas de coins uitgereikt, terwijl Gijs inmiddels al aan zijn 38e
levensverhaal werkt. Gijs komt uit
Heerewaarden en is ook journalist bij
een lokale krant Het Carillion in
Maasdriel. Gijs heeft zich, net als
Marian, vol ingezet voor het fotoproject, voor zover zijn werk dat toeliet.
Gijs helpt voornamelijk bij het samenstellen van verhalen van soldaten,
waarvan al contact met familie is
geweest, en waar het verhaal nog van
moet worden geschreven. Hij heeft ons
Instagram account opgezet en is tevens
de beheerder”.

De Hortus Nijmegen
Zondag 12 september | 14.00 | concert |
De Draadloze Rolero-show
Cultuurkerkje in Winssen
Zaterdag 11 en zondag 12 september |
11.00-17.00 | toegang gratis | expositie
| WeefKWRT - Anneke Kersten, Roos
Cox, Marleen Jongen en Gera Hultink

Muzieklessen
in Ooij
MILLINGEN. Dinsdagavond 31
augustus start het gemengd koor Vivace
weer met de repetities. De enthousiaste
leden staan te trappelen en verheugen
zich er bijzonder op. Samen zingen
geeft veel plezier en voldoening, je
bent er echt even helemaal uit en het is
bovendien goed voor de longen.
Ook dirigent Frans Coerwinkel heeft er
weer echt zin in en is met de voorbereidingen begonnen.
Meezingen?
Omdat de laatste repetities al zo lang
geleden plaatsvonden, moet iedereen er
weer helemaal in komen, het lijkt als
het ware op een nieuwe start.
Heeft u ook zin om te zingen? Dan zou

dit een goed moment zijn om het eens
vrijblijvend te proberen. Immers het is
nu voor iederéén weer even wennen.
Vivace verwelkomt graag geïnteresseerde dames en heren.
Uiteraard worden de veiligheidsregels
met betrekking tot Corona gehandhaafd.
De repetities vinden plaats op dinsdagen om 20.00 uur in de Spiegelzaal van
Sporthal de Duffelt. Kijk voor meer
informatie over het repertoire en méér
op de website vivacemillingenadrijn
Aanmelden kan via
info@vivacemillingenadrijn.nl
Wij nemen dan contact met u op.

Erevoorzitter schutterij O.E.V.
Rein Driessen werd 90 jaar!
MILLINGEN. Het was een feestelijke
dag voor erevoorzitter van de Millingse
schutterij O.E.V. dhr. Rein Driessen.
Op woensdag 11 augustus bereikte
onze erevoorzitter de heugelijke leeftijd van 90 jaar. Schutterij O.E.V. heeft
een bezoek gebracht aan de jarige om
dit samen met hem en zijn familie te
vieren. Voor Rein was het een grote
verrassing, dat we bij hem aan kwamen. Na de felicitaties aan de deur
werd er het 'Lang zal hij leven' voor

hem gezongen. Daarna is Rein feestelijk ontvangen in het gebouw alwaar de
koffie en het gebak klaarstonden. Als
extra verrassing mocht Rein het mooie,
nieuwe vaandel onthullen op deze bijzondere dag. Dat deed hij uiteraard met
veel plezier. Na de onthulling proostte
iedereen op Rein.
Rein, nogmaals van harte gefeliciteerd
namens schutterij O.E.V. We hopen
nog heel wat jaren van jou te mogen
genieten.

De Stichting Muziekopleiding Ooij
start in september weer met de
muzieklessen.
Voor leerlingen van groep 4 en 5 in het
basisonderwijs bestaat de mogelijkheid
om een introductiecursus van 2 jaar te
volgen, bestaande uit 1 ½ jaar blokfluitles, waarin de basis wordt gelegd,
gevolgd door ½ jaar introductielessen
riet- koper- en slagwerkinstrumenten.
De lessen worden gegeven door ervaren
enthousiaste muziekdocenten die goed
met kinderen van deze leeftijd kunnen
omgaan. De lessen worden gegeven op
basisschool “Op Weg” in Ooij en zijn
ook toegankelijk voor kinderen die niet
op basisschool “Op Weg” zitten
Verder is voor iedereen de mogelijkheid om individueel les te krijgen in het
spelen op een koper- riet- of slagwerkinstrument. Deze lessen worden op
maandagmiddag of maandagavond
gegeven, en gaan alleen door bij voldoende deelname.
Heeft u of uw kind interesse ? Neem
contact met ons op, email muziekopleiding.ooij@gmail.com of bel Kees Rijk,
tel 06 13688763 of 024 3224833.

Gingerella &
The Blondetones
Zondag 5 september 2021, 15:0017:00 uur.
Terras
Nederlands
Wijnbouwcentrum Groesbeek.
Gingerella & The Blondtones
Reserveren bij: nederlandswijnbouwcentrum.nl/activiteiten
Tickets inclusief gratis glas wijn.
Gingerella speelt lichte Jazz vintage
swing- en amusementsmuziek. Uit de
allerdaagsheid overvol van prikkels
neemt Gingerella u mee. Met zachte
hand, natuurlijk. Nooit tegen uw wil.
Met een kleur aan verfijnde miniaturen,
subtiele schetsen en rake taferelen
schildert zij u een heel andere wereld –
die toch niet helemaal vreemd zal zijn.
Met the Blondtones, een handzaam
maar ongedacht rijk palet, kleurt
Gingerella de grauwheid van het huidige bestaan, een lichte toets hier, een
accent daar.
Laat u meenemen door Gingerella &
the Blondtones naar de wondere wereld
van het herkenbare.
www.gingerellablondtones.nl

V.l.n.r. Gijs Krist, voorzitter Alice van Bekkum en Marian Leusink-Straatman
Foto: Henk Baron

Toneel Beek zoekt nieuwe leden
In 2019 maakte Toneel
Beek een voorzichtige
start voor toneelspelers
uit Beek en omgeving.
In 2020 hebben we
onze activiteiten rustig
voortgezet.
In juni 2021 hebben we
met een kleine groep
volwassenen,
onder
leiding
van
onze
Beekse regisseur Micha
Elout, een eerste voorstelling gespeeld en
gefilmd.
We hopen in het seizoen van 2021 –
2022 een nieuwe voorstelling te gaan
spelen en iedere twee weken met elkaar
te oefenen in een grote zaal van het
Kulturhus. Samen kijken we welke
voorstelling het beste bij de groep past.
Lijkt het jou ook leuk om je te verdiepen in een rol, te spelen met emoties en
met elkaar een verhaal op de planken te

Uit eerdere voorstelling
zetten, dan ben je van harte welkom om
kennis met ons te komen maken.
Onze eerste bijeenkomst is op maandag
6 september van 19.30 tot 21.30 uur in
het Kulturhus. Meld je van te voren aan
bij
Jeanette
jvanderzande8@upcmail.nl. Ook als je vragen
hebt, kun je die stellen via dit adres.

Picknickconcert Dr. Bird Co
bij de Refter in Ubbergen
Zondagmiddag 22 augustus vond in de
tuin van De Refter in Ubbergen een
picknickconcert plaats. Met name
bewoners van de Refter vormden het
publiek.
De Nederlandse band Dr. Bird Co ver-

maakte het publiek met hun ska/reggaejazz-muziek met Caribische grooves
en heerlijke melodieën, in de traditie
van onder andere the Skatalites. De
band bestaat uit minimaal 8 muzikanten.

Foto: Tonnie Hol (BD1)

De Rozet
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Uitnodiging seizoen
afsluiting Speulplek

Oproep aan de kinderen die in 2019 hebben
meegezongen tijdens de herdenkingsceremonie op
17 september bij het Gavinmonument

OOIJ. Op zondag 29 augustus van
11:00-15.00 is iedereen welkom op de
Speulplek in Ooij voor een gezellige
seizoen afsluiting. Er zal een springkussen staan voor de kinderen, je kan
stokbrood bakken op een kampvuurtje
en er zijn nog leuke andere activiteiten
om creatief bezig te zijn. Heel graag tot
dan! Aanmelden is niet nodig.
Hartelijke groet, de vrijwilligers van
de Speulplek

Schatkamers van Gelderland
VR-Game in De Bastei
In De Bastei kunnen bezoekers zich nu
tijdelijk begeven in een historische
wereld via een Virtual Reality-game
van 18 augustus t/m 5 september. In dit
spel moeten twee spelers gestolen historische objecten terugplaatsen in de
juiste periode om het verleden te herstellen. Beleef de Gelderse geschiedenis nu op geheel nieuwe wijze in De
Bastei.
In de VR-Game heeft een kwaadaardige tijdreiziger historische objecten
gestolen uit het verleden. De objecten
moeten teruggebracht worden naar hun
eigen tijd, om het natuurlijke verloop
van de Gelderse geschiedenis te herstellen. Twee spelers reizen met behulp
van Virtual Reality door de tijd, van de

prehistorie tot de twintigste eeuw.
Spelenderwijs ontdekken de gamers de
geschiedenis van Gelderland. Een speler draagt de VR-bril, de ander geeft
aanwijzingen. Door puzzels op te lossen en goed samen te werken, kunnen
zij de Gelderse geschiedenis herstellen.
Je kunt de 3D-objecten ook online in
detail
bekijken
op
CollectieGelderland.nl. Het projectteam digitaliseerde 70 collectiestukken
tot interactieve 3D-replica’s.
De Bastei is gevestigd aan de Waalkade
83 in Nijmegen, ingang via het entreegebouw aan de Lange Baan 4, telefoon
024 - 3297070. Voor meer informatie:
www.debastei.nl.

GROESBEEK. In 2019 hebben klassen
van De Sieppe, Op De Horst, Breedeweg en ’t Vossenhol gezongen bij de
grote herdenkingsceremonie van
Market Garden bij het Gavinmonument. Theo Giesbers had in de klassen
de volgende liederen aangeleerd: Het
Wilhelmus; Het Amerikaanse volkslied
The Star-Spangled Banner; You raise
me up en Give me joy in my heart. De
groepen werden begeleid door een professioneel symfonieorkest. De herdenking maakte een onuitwisbare indruk
op de kinderen, vooral ook de ontmoeting met de veteranen.
De afgelopen maanden heeft de
Stichting
Groesbeek
Airborne
Vrienden hard gewerkt aan een WOIIroute voor de jeugd. Graag willen we
de kinderen die toen meegezongen
hebben, vragen of zij mee willen werken aan de try-out van de route. Deze
route voert langs historische plekken in
Groesbeek die een relatie hadden met
de Tweede Wereldoorlog. Daarbij kun
je denken aan: Klooster Mariëndaal;
begraafplaats Protestantse Kerk; Villa
Vogelsangh; oefenbommen Kerkstraat;
schuilkelder Binnenveld; woning Ellen

GROENEWOUD
tandprothetiek

Uw tandprotheticus voor Beek, Nijmegen en omgeving!
U kunt bij mij terecht voor:
- Reparatie en aanpassen van uw prothese (90% basisverzekering)
- Vernieuwen van uw prothese (75% basisverzekering)
- Klikgebit (83% basisverzekering)
- Second opinion
- Flexibele prothesen en frameprotheses
(alleen vergoeding uit AV-verzekering)

Uw kunstgebit is mijn zorg.
Marilyn Donker
Rijksstraatweg 171, Beek - Groenewoudseweg 60, Nijmegen

www.024kunstgebit.nl - 024-2022094

Kinderen met de speciale blauwe herdenkingscaps wachten voorafgaand aan de
ceremonieplechtigheid om hun liederen ten gehore te brengen.
Foto: archief Groesbeek Airborne Vrienden
Scharp; Krómbuukelaon; Bommenbos;
Adolf Hitlerallee (Mooksebaan); evacuatiemonument etc. etc. Op veel plaatsen zullen unieke, echt gebeurde verhalen verteld worden.
We beginnen op zaterdag 11 september
om 14.00 uur bij het station van de
Draisine in het centrum van Groesbeek.
We eindigen de route om 15.45 uur bij

de IJssalon Passione in de Kerkstraat.
Deelname is geheel gratis, ook de ijsjes.
Lijkt het je wat? Meld je dan aan bij
Theo Giesbers. Je mag een briefje in de
bus gooien: Binnenveld 21, 6562 ZW
Groesbeek. Je mag uiteraard ook mailen: wilmagiesbers@hotmail.nl

Kindervakantie-activiteiten in Beek van start
Maandagmorgen 23 augustus
zijn de kindervakantie-activiteiten van start gegaan op het
terrein van het Wylermeer in
Beek.
Maar liefst 120 kinderen meldden zich maandagmorgen, verdeeld over drie groepen. De
jongste groep, geel, bestond
uit 40 kinderen. Rood, de middengroep, bestond uit 50 kinderen en de blauwe groep
waren de oudste kinderen. De
jongste groep bleef bij het
Wylermeer, de rode groep ging
naar Park Tivoli in Berg en Dal
en de blauwe groep bracht de
dag door in zwembad-west in
Nijmegen.
Voor het eerst heeft de organisatie dit jaar de beschikking
over eigen tenten op het terrein, mogelijk gemaakt door
de diverse sponsoren, zoals
vishandel Jaco de Graaf en
autogarage Ooij, die elk een
partytent geschonken hebben.
Ook vele andere sponsoren
hebben er voor gezorgd dat er
nu ook in eigen tenten geslapen kan worden. Voorheen

De jongste deelnemers in actie bij het touwtrekken tegen de leiding
Foto: Henk Baron
slokte de huur van de tenten een groot
deel van het budget op.
Overigens had de vergunning-verlening nogal wat voeten in de aarde.
Omdat volgens de APV van Berg en
Dal het organiseren van deze activiteiten onder een evenement viel, moest er

nogal wat geregeld worden, maar toen
bleek, dat het in andere gemeentes
anders was geregeld en met de volle
medewerking van de gemeente Berg en
Dal, is het toch gelukt. De maandag
werd afgesloten met het gezamenlijk
pannenkoeken eten.

Telefonisch bereikbaar op ma / di / woe tussen 9.00 en 13.00

Politie op bezoek bij
Peutercafé Leuth
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LEUTH. Anderhalf jaar was er geen peutercafé in het
Kulturhus. Dit doordat ouders en kinderen door de
coronamaatregelen niet tegelijk aanwezig mochten
zijn. Het peutercafé is blij om weer te starten op maandag 6 september van 10.00 tot 11.30 uur in het
Kulturhus Leuth aan de Reusensestraat 4. Deze eerste
editie is er een speciale gast uitgenodigd!
Hoeveel kinderen dromen er van om later brandweer of
politieagent te worden. Het is nu hun kans om kennis
te maken met een echte politieagent. Er komen twee
wijkagenten werkzaam in de polder vertellen over hun
werk. Peuters kunnen al hun vragen stellen en wie
weet mogen ze ook nog even een kijkje nemen in de
politiewagen, spannend!
In het peutercafé kan je kind lekker spelen en fruit
eten. Daarnaast kun je ook andere ouders, opa’s, oma’s
of gastouders ontmoeten.
Heb je nog leuke ideeën voor een bijeenkomst of is er
een onderwerp waarover je meer wil weten? Laat het
weten, dat geeft het peutercafé inspiratie! Je kunt mailen naar jesse.jansen@fortewelzijn.nl of bellen met 0682 61 26 12.
Peutercafé Leuth wordt georganiseerd door een aantal
ouders uit Leuth in samenwerking met Forte Welzijn,
Partou en Kulturhus Leuth. Voor dit peutercafé hoef je
je niet aan te melden. De activiteit is vrij toegankelijk
voor inwoners van Leuth en omliggende dorpen.
Hopelijk tot
dan, gezellig!
Meer informatie over
Forte is te
vinden
op
w w w. f o r t ewelzijn.nl.
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Zwembad De Lubert gesloten van
13 september tot 4 oktober
We gaan de vloer van zwembad
De Lubert vervangen. Dit gebeurt
van maandag 13 september tot
maandag 4 oktober 2021. Het
zwembad is dan gesloten voor
publiek.
Vervangen vloer
We hadden de werkzaamheden
aan de vloer eigenlijk in 2022
gepland. De werkzaamheden zijn
naar voren gehaald omdat de huidige zwembadvloer sneller achteruit
gaat dan voorzien. De beschermlaag op de vloer komt namelijk
steeds losser te liggen. Dit zorgt
voor gevaarlijke en onhygiënische
situaties. Een zwembadvloer moet
waterdicht, antislip en goed te reinigen zijn.
De nieuwe vloer voldoet aan alle
wettelijke regels voor hygiëne en
veiligheid.
In de drie weken dat het zwembad
gesloten is passen we ook een aan-

tal technische installaties aan.
Hiermee voorkomen we dat het
zwembad nog een keer een periode dicht moet.
Wat betekent de sluiting voor
zwembadgebruikers?
Door de sluiting schuiven de lesroosters voor zwemlessen drie
weken op. Pashouders krijgen drie
extra weken op hun pasje bijgeboekt. Verenigingen die gebruik
maken van het zwembad krijgen
uiteraard geen rekening voor de
drie sluitingsweken.
Wethouder
Annelies
Visser:
“Hygiëne en veiligheid voor onze
zwembadgebruikers staan voorop.
Daarom moeten we helaas De
Lubert voor korte tijd sluiten. We
doen er alles aan het zwembad
vanaf 4 oktober weer te openen.
Zodat bezoekers weer baantjes
kunnen trekken en de zwemlessen
opgepakt kunnen worden.“

■ Meld u aan voor ‘Berichten over uw
buurt’
Wilt u op de hoogte blijven van
alle besluiten van ons als
gemeente? Meld u dan aan voor
’Berichten over uw buurt’. Dit
kan via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
Wekelijks
ontvangt u per mail berichten
over vergunningen voor activiteiten in uw buurt, zoals evenementen en bouwplannen. Ook vindt u
hier de bekendmakingen van
nieuwe regelgeving.
U geeft uw e-mailadres, postcode
en eventueel uw huisnummer op bij
het aanmelden. Hierna bepaalt u uit

welk gebied rondom uw adres u
berichten wilt ontvangen.
Wet elektronische publicaties
Sinds 1 juli 2021 is er een nieuwe
wet: de Wet elektronische publicaties. Dit betekent dat alle regels,
kennisgevingen en vergunningen
verplicht online moeten staan. U
kunt dus nu als inwoner alle besluiten die belangrijk zijn voor uw
omgeving online bekijken op
www.officielebekendmakingen.nl.
Of meld u aan voor de ‘Berichten
over uw buurt’.

■ Vrijwilligers gezocht
Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ook
in de gemeente Berg en Dal. Lijkt
het u leuk om als vrijwilliger aan
de slag te gaan? Dan is onderstaande vacature misschien iets
voor u.

de tuin bij te houden.

Maatje gezocht
Voor meerdere inwoners van de
gemeente Berg en Dal is Forte
Welzijn op zoek naar maatjes; een
vrijwilliger die regelmatig bij iemand
op bezoek wil gaan.
Dit kan zijn voor een praatje, spelletje te spelen, wandelen, fietsen of
samen erop uitgaan. Door uw
gezelschap zorgt u ervoor dat
iemand zich minder alleen voelt.
Naast gezelschap zijn er ook mensen die iemand nodig hebben die
helpt met de boodschappen of om

Andere vacatures
Misschien wilt u een maatje voor
iemand zijn? Bijvoorbeeld bij
Humanitas, Pluryn, of Forte
Welzijn. Of zoekt u nog wat
anders? Kijk voor meer vacatures
en mogelijkheden op
www.geldersehanden.nl/bergendal.
Forte Welzijn gaat graag met u in
gesprek. Contactpersoon is Anke
Jacobs. Mail naar
vspbergendal@fortewelzijn.nl of
bel 085 - 0406066.

Wilt u een maatje worden? Geef u
dan op bij Petra Kregting via
06 - 53 76 48 09 of
petra.kregting@fortewelzijn.nl.

■ Spoorbruggetje over fietspad spoorkuil afgesloten
Het spoorbruggetje in Groesbeek
is afgesloten voor al het verkeer.
Dit is de brug over de spoorkuil,
tussen de Schietbaan en de
Biesseltsebaan. We gaan namelijk groot onderhoud uitvoeren
aan de brug. Dit duurt tot aan
november.
Fietsers kunnen het fietspad onder
de brug wel gewoon gebruiken. De
mountainbikeroute die over de brug
loopt leiden we om.
Wat gaan we doen?
▪ het brugdek vervangen;
▪ de leuningen herstellen;
▪ het metselwerk herstellen;
▪ de brug opnieuw schilderen;
▪ het talud opnieuw bestraten.

■ Heeft u leuke herinneringen aan het spoorbruggetje?
Deel ze met ons!
Het oude spoorbruggetje in
Groesbeek over de spoorkuil,
tussen de Schietbaan en de
Biesseltsebaan, wordt op dit
moment opgeknapt. Een goed
moment om herinneringen op te
halen.
Heeft u leuke verhalen of herinneringen aan het bruggetje? Deel ze
met ons via
communicatie@bergendal.nl o.v.v.
Spoorbruggetje. De mooiste verhalen delen wij dan weer op deze
gemeentepagina.
Wethouder Sylvia Fleuren: "Het
spoorbruggetje betekent veel voor
Groesbekers. Onze ouders en eerder nog onze opa’s en oma’s liepen
voor een romantische wandeling
naar ‘van Pabst’. Het bruggetje
herinnert daarmee aan mooie
momenten. We gaan het in oude
glorie herstellen. Het is een aantrekkelijke verbinding voor fietsers
en wandelaars.“

■ Denk en doe mee op www.samenbergendal.nl
Samenwerking is de basis voor
een succesvol initiatief! Daarom
hebben
we
sinds
kort
www.samenbergendal.nl.
Hét

platform om uw idee of initiatief
te plaatsen, mee te denken en
mee te maken. Samen maken we
Berg en Dal

Op de homepagina ziet u welke
projecten op dit moment actief zijn.
Elk project heeft een bepaalde
fase. Dit kan zijn ideeën ophalen,
informatie ophalen door middel van
een enquête, etc. Als inwoner kunt
u zich registreren op het platform
en meepraten en meedoen.
Al verschillende projecten
Er staan al verschillende projecten
online. Denk aan: Nieuwe woningen Kekerdom of het project: ‘Meer
groen in uw wijk’. Hierbij kunt u
aangeven of en waar u bomen of
ander groen bij u in de straat wilt.
Zelf een initiatief?
Maar, deze site kunt u ook zelf
gebruiken. Wilt u bijvoorbeeld
weten wat uw dorpsgenoten vinden
van uw initiatief? Dat kan. Neem
dan contact op met Jelle Blijham
via j.blijham@bergendal.nl. Dan
bekijken we samen de mogelijkheden voor op het platform.
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www.bergendal.nl

Mededelingen

■ Helpt u mee om uw wijk schoon en groen te houden?

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

Dar onderhoudt het groen in de
gemeente Berg en Dal. Het is
belangrijk om samen goed te zorgen voor het groen in uw wijk.
Op die manier kunt u blijven
genieten van de plek waar u
woont en werkt. U helpt toch ook
een handje mee?

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Kadastraal sectie B perceel 3405 (nabij De Geest 33), plaatsen
geluidsschermen (aanvraag)
▪ Hasseltstraat 2, realiseren serre (aanvraag)
▪ Hazeldonklaan 8, kap boom (verleend)
▪ Raailand 1, realiseren pianostudio (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 74, kap boom (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 211, wijzigen gebruik van horecagelegenheid naar 4
zelfstandige appartementen (verlengen beslistermijn)
▪ Rijksstraatweg 261, uitbreiden woning (aanvraag)
Berg en Dal
▪ Kon. Julianalaan 7, aanleggen zwembad (verlengen beslistermijn)
Erlecom
▪ Erlecomseweg 66, uitbreiden woning (verlengen beslistermijn)
Groesbeek
▪ Ambachtsweg 3, verzoek om nieuw huisnummer (verlengen
beslistermijn)
▪ Biesseltsebaan 34, brandveilig gebruik (aanvraag)
▪ Bosstraat 7, renoveren en verduurzamen dak door plaatsen
zonnepanelen (verleend)
▪ Cranenburgsestraat 27, bouw woning met carport (aanvraag)
▪ Faunastraat 21, plaatsen kachelpijp (aanvraag)
▪ Industrieweg 25, realiseren kantoor en showroom (verleend)
▪ Industrieweg 25, realiseren opslaghal (verleend)
▪ nabij Ketelstraat 13, plaatsen bankje (aanvraag)
▪ nabij Lage Horst 16a, wijzigen van in- en uitrit i.v.m. herontwikkeling
Lage Horst 18 (aanvraag)
▪ Mooksebaan 12, organiseren van een evenement op 20, 21 en 22
augustus 2021 (verleend)
▪ Reestraat 24, aanbouw achterzijde woning (aanvraag)
Heilig Landstichting
▪ Biesseltsebaan 48, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Kon. Davidlaan 32, bouw woning (aanvraag)
▪ Petruslaan 22, renoveren villa (verleend)
Kekerdom
▪ Duffeltdijk 34, uitvoeren nevenactiviteiten (verleend)
Leuth
▪ Kadastraal Sectie E Perceel 352 (nabij Lieskes Wengs 10),
aanvragen huisnummer i.v.m. splitsen perceel (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Heerbaan 169, tijdelijk plaatsen woonunit (aanvraag)
▪ Heerbaan 174, vergroten deuropening (aanvraag)
▪ Heerbaan 242, tijdelijk bewonen bijgebouw i.v.m. verbouwen woning
(verlengen beslistermijn)
▪ Heerbaan 252, uitbreiden woning en bouw bergruimte (aanvraag)
▪ Molenweg 26, uitbreiden bedrijfshal (verlengen beslistermijn)
▪ Sint Willibrordstraat 1-0001, aanpassen en creëren huiskamer
gasthuis (aanvraag)
Ooij
▪ Kerkdijk 6, uitbreiden woning (verleend)
▪ Kerkdijk 26, verbouwen pastorie tot 7 woonappartementen
(verlengen beslistermijn)
▪ Kerkdijk 32, renoveren woning (aanvraag)
▪ Marialaan 14, vernieuwen dak en gevels (aanvraag)
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan telefonisch contact op 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.

Zelf de handen uit de mouwen
steken
Met kleine dingen kunt u al een
groot verschil maken. Door iets van
de stoep te rapen, doet u al iets
tegen zwerfafval. Wilt u zelf of met
anderen de handen uit de mouwen
steken om uw leefomgeving groen
en netjes te houden? Meld u dan
aan als Wijkheld. Wijkhelden zijn
kinderen en volwassenen die
zwerfafval opruimen. Speciale zakken en knijpers krijg je van Dar.
Meld u ook aan via
www.wijk-helden.nl.
Positieve effecten van groen
Een groene omgeving heeft veel

voordelen. Het heeft een positief
effect op de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van een
wijk. In een groene en frisse wijk is
het fijner verblijven. In een schone
buurt spelen bijvoorbeeld ook meer
kinderen buiten.

Meer informatie of vragen?
Kijk op www.dar.nl/wijkonderhoud
voor meer informatie of neem contact op met het klantencontactcentrum van Dar. Bereikbaar op
info@dar.nl of 024-3716000 van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 17.00 uur.

■ Scholen beginnen weer
Na een lange zomervakantie is
het opeens zover... de scholen
gaan weer beginnen!
Let daarom extra op in het verkeer.
De drukte in het verkeer neemt toe
en dat is voor iedereen even wennen. Niet alleen voor de kinderen
en jongeren in het verkeer. Maar
ook voor autorijders. Wist u dat er
vlak na de zomervakantie duidelijk
meer ongelukken gebeuren onder
fietsende scholieren?
Zo zorgen we ervoor dat onze
jeugd veilig naar school kan:
1. Pas uw snelheid aan
2. Rij mobielvrij
Neem bewust deel aan het verkeer en voorkom afleiding.
3. Vermijd schoolzones
Rond de opening en sluiting van
de scholen is het vaak extra druk
in de schoolomgeving. Is een
andere route mogelijk? Vermijd
dan wegen langs scholen.

Rustiger voor u en voor de scholieren.
4. Werk vanuit huis
Is thuiswerken ook voor u een
mogelijkheid? Zo helpt u zeker in
deze periode mee aan veiliger
verkeer!
5. Vertrek op tijd
U heeft meer tijd om veilig van A
naar B te komen. Ook bent u
geduldiger naar uw medeweggebruikers toe.

6. Pak de fiets
Is het niet echt nodig om met de
auto op pad te gaan? Dan is het
een idee om op de fiets te stappen in deze periode. Dit zorgt
voor minder gemotoriseerd verkeer en is nog gezond ook.
Waar vindt u meer informatie?
Meer informatie en tips over verkeersveiligheid bij scholen vindt u
op www.vvn.nl/oszwb.

■ Informatiepunt Digitale Overheid in Bibliotheek
Groesbeek
Vragen over overheidszaken
zoals huur- en zorgtoeslag,
belasting, rijbewijs, (verkeers)boetes, pensioen of uitkering?
Sinds 17 augustus kunt u voor al
deze vragen en meer terecht bij
het gratis Informatiepunt Digitale
Overheid
in
Bibliotheek
Groesbeek.
Bibliotheekmedewerkers zitten elke
dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur
klaar om advies te geven. U bent
welkom zonder afspraak en u hoeft
geen lid te zijn van de Bibliotheek
Gelderland Zuid.
Kijk voor meer informatie en een
overzicht van alle Informatiepunten
Digitale
Overheid
van
de
Bibliotheek Gelderland Zuid op
www.obgz.nl/digitaleoverheid.
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■ Als moeite doen, geen moeite kost, is het de moeite
waard, de moeite te nemen!”
2021 is het Nationaal Jaar
Vrijwillige Inzet. Een jaar waarin
het belang van vrijwilligerswerk
centraal staat. Dit jaar laten we
vrijwilligers uit onze gemeente
aan het woord. Lees wat hen
beweegt om iets voor een ander
te doen. Dit keer het verhaal van
Caroline
Piepenbrock
uit
Groesbeek.
“Ja hoor, veel mensen denken dat
een vrijwilligerstaak zwaar is om te
doen. Dat het meer tijd kost dan het
oplevert. Nou, je krijgt er juiste
energie van! Vaak denkend aan de
mooie spreuk van onze oud-voorzitter Thijs Bekers: Als moeite doen,
geen moeite kost, is het de moeite
waard, de moeite te nemen!”

Caroline Piepenbrock is al jaren
actief in het korfbal. Traint op dit
moment de kinderen vanaf 5 tot 7
jaar. Er worden op sportpark de
Horst bij voetbalvereniging DVSG
meer dan 85 actieve jeugdleden
begeleid.
“Het gaat hier niet om de sportieve
prestaties alleen, het gaat om het
leren van sociale vaardigheden, om
het samen zijn, om het leuk te hebben met elkaar. Korfbal is een sportief middel, maar goed met elkaar
leren omgaan is het doel.”

“De vereniging wordt gerund met
vrijwilligers. Mede door corona verloren we ineens een groot aantal

trainsters, coaches en scheidrechters. In mei stelden we onze hulpvraag tijdens de ouderavonden met
de nieuwe jeugdteams, wie zou
kunnen helpen met de begeleiding
van de kinderen. Tot onze vreugde
boden zich meteen een aantal
ouders aan. Wij gaan deze ouders
weer begeleiden in hun nieuwe rol,
in combinatie met de dames van
het 1e team. Zodat ze zich hopelijk
vlug enthousiast gaan voelen als
nieuwe train(st)ers, coaches of
zelfs als scheidsrechter van De
Horst.”
Krijg je leuke reactie van de
ouders terug?
“Dit is wel één van de leukste: een
kind vertelt aan mama dat ze
gewonnen heeft. Waarop de moeder antwoordt dat haar team toch
met 24-1 verloren heeft? Het kind
apentrots: Maar we hebben toch
een doelpunt gemaakt...”
Helpen of hulp nodig?
Wil je ook graag anderen helpen of
zoek je hulp? Kijk dan op
www.geldersehanden.nl/bergendal.
Wil je liever persoonlijk met iemand
spreken? Bel dan naar
085 040 60 66 en vraag naar het
vrijwilligerssteunpunt van Forte
Welzijn.
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■ MKB-ondernemers aan de slag met
toegankelijkheid
Het project ‘MKB Toegankelijke
Route’ gaat op 31 augustus van
start in Millingen aan de Rijn en
Groesbeek. MKB Toegankelijke
Route is een initiatief van VNONCW en MKB (Midden- en kleinbedrijf)-Nederland. Met het project willen de initiatiefnemers
winkelgebieden toegankelijker
maken. Om dit te bereiken gaat
een team van MKB Toegankelijk
langs bij ondernemers in een
winkelgebied. Ondernemers die
mee willen doen laten hun winkel
of horecazaak toetsen op toegankelijkheid.
Een gespecialiseerde keurmeester
voert de toets ter plekke uit. De
ondernemers krijgen ook praktische tips en handvatten. Op die
manier kunnen ze zelf aan de slag
om hun bedrijf (nog) toegankelijker
te maken.
Een bedrijf dat aan het basisniveau
toegankelijkheid voldoet, krijgt het
keurmerk voor toegankelijkheid:
www.keurmerktoegankelijkheid.nl.

MKB Toegankelijke Route bezoekt
het komende jaar 22 winkelgebieden door heel Nederland. De aftrap
is op 31 augustus in onze gemeente.
Wethouder Sylvia Fleuren
“De gemeente Berg en Dal wil dat
iedereen mee kan doen in de
samenleving. Dat betekent dat ook
mensen met een beperking zonder
obstakels moeten kunnen deelnemen aan het openbare leven. Daar
hoort ook recreëren, winkelen en
een hotel- of restaurantbezoek bij.
Daarom is de toegankelijkheid van
winkels en horeca zo belangrijk.
Met kleine aanpassingen is vaak al
een grote verbetering mogelijk.
Denk bijvoorbeeld aan een drempelhulp of een menukaart in groter
lettertype.’’
Meer informatie?
Heeft u vragen over de MKB
Toegankelijke Route? Neem dan
contact op met Ingrid Verheij via
mkbtoegankelijk@ongehinderd.nl.

■ Kermis Groesbeek gaat door
De kermis in Groesbeek gaat
door. De prikkelarme kermis start
op zaterdag 4 september om 15.00
uur en duurt tot 18.00 uur. Hierna
gaan de lichten en het geluid
zachtjes aan en is de kermis tot en
met woensdag 8 september van

12.00 uur tot 00.00 uur geopend.
Door de coronamaatregelen is het
wel een andere kermis dan andere
jaren. De kermis is op afgesloten terrein met een in- en uitgang. Er mag
een beperkt aantal bezoekers tege-

lijk naar binnen. Is het druk? Kom
dan later terug en ga niet in de rij
staan. Verder is er op het terrein een
verplichte looproute, staan de
muziek en het geluid zacht en is er
geen entertainment. Ook alcohol is
niet toegestaan.

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

De wandel pagina
Wandelgroepen 55 plus
Groesbeek zoeken deelnemers

Wandelen met aandacht

GROESBEEK. Al sinds 1999 gaat iedere
veertien dagen in de oneven weken, op zowel
woensdag als donderdag, een groep enthousiaste wandelaars een route wandelen van
circa 10 km.
We starten weer op woensdag 1 en donderdag
2 september. Het verzamelpunt is altijd het
parkeerterreintje in de Alb. Schweitzerstraat
nabij de Mooksebaan. Van daaruit vertrekken
we om precies 9.00 uur of direct met de wandeling, of we gaan eerst met auto’s naar een
ander startpunt (maximaal 10 minuten rijden). Heeft u geen auto, dan kunt u meerijden
met een andere deelnemer.

GROESBEEK. Op woensdag 25 augustus is er
een meditatieve zomerwandeling rond Groesbeek.
De start is bij de Serre van de Protestantse kerk,
Kerkstraat 18 te Groesbeek. De wandeling begint
om 9.45 uur. Het thema voor de wandeling is:
oogsten. Welke oogst zien we in ons eigen leven?
Welke vruchten bij anderen? Zo maar twee vragen om in stilte over na te denken tijdens de wandeling.
Er wordt een uur gewandeld in een rustig tempo.
De natuur kan met aandacht ervaren worden. Het
eerste half uur is de wandeling in stilte, het tweede half uur kunnen gedachtes met elkaar gedeeld
worden, maar dat hoeft niet. Wie wil kan ook in
stilte verder blijven wandelen. Rond 11.00 uur is
de afsluiting in de kerk met het aansteken van een
kaarsje voor iedere deelnemer en daarna is er een
kopje koffie/thee. Iedereen is van harte welkom.
Ook vakantiegangers.
De wandeling wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Groesbeek, er zijn geen kosten aan verbonden. Ria Hopman en Jannie Bakker
begeleiden de wandeling.

Na ongeveer 5 km wordt een rust gehouden
voor een kopje koffie of dergelijke, in een
restaurant, gemeenschapshuis of kantine van
een sportvereniging. Rond 12.00 uur uur zijn
we weer terug bij het startpunt.
De wandelingen gaan door het buitengebied
en door de bossen in of in de directe omgeving van Groesbeek over goed begaanbare
wegen en paden. We beschikken over een
verzameling van circa 40 wandelingen,
welke zeer afwisselend zijn.
Er wordt gewandeld zonder wandelstokken
en honden, goede wandelschoenen zijn aan te
raden. Ook is een goed humeur vereist, zodat
onderweg gezellig gebabbeld kan worden.
Uiteraard houden we ons aan de vigerende
regels rond covid-19.
Deelnemen kunnen diegenen die 55 jaar of
ouder zijn, in Groesbeek, De Horst of de
Breedeweg wonen en vlot kunnen wandelen,
ook in heuvelachtig gebied. De woensdaggroep is momenteel groot genoeg. Bij de
donderdag groep zijn nu een aantal plaatsen
vrij gekomen. Probeer het eens uit en wandel
mee.
Is het iets voor u, dan kunt u voor verdere
informatie contact opnemen met de organisator Paul van den Boogaard (0650481054 of
pjvdboogaard49@gmail.com).

Opgave is in verband met corona nog wel nodig
en kan per mail:
riahopman@xs4all.nl , maar mocht u geen toegang tot internet hebben, kan het ook telefonisch:
0243976154
Foto: Jannie Bakker

Ontdek de onbekende heuvelrug

Vanuit het dorpje Beek lopen we via de wat onbekendere kleine paadjes steil omhoog de heuvelrug
op en kijken of we nog leuke planten en dieren
kunnen ontdekken.
Dit is een wandeling van klimmen en dalen en dat
moest het trammetje over het beroemde bergspoor
van vorige eeuw ook. We kijken of hier nog sporen van terug te vinden zijn.
Daarna steken we de oude Duitse grens over en
komen in het lieflijke dal van Palland.
In dit oude cultuurlandschap met vlechtheggen,
boomgaarden en graften genieten we van het onNederlandse landschap met uitzichten en vergezichten.
Trek stevige schoenen aan.
Start: Hotel-restaurant ’t Spijker
Rijksstraatweg 191, 6573 CP Beek
Zondag 29 augustus 14.00u -16.00 u
Meedoen kan alleen na aanmelding.
Aanmelden via e-mailadres: niekx66@gmail.com
met vermelding van naam en aantal deelnemers.
Er kan een beperkt aantal deelnemers mee.
Tijdens de wandeling houden we 1,5 m afstand.
Kosten: 2 € voor volwassenen, gratis voor jongeren onder 16 jaar, voor IVN en KNNV-leden en
leden van Groei en Bloei.

Natuurwandeling LBG
GROESBEEK. Zondag 5 september organiseert
Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) haar eerste
natuurwandeling van dit jaar. We starten om 14.00 uur
bij de familie Poelen op Het Balkon van Groesbeek
gelegen aan de Derdebaan 12 te Groesbeek, voor een
twee uur durende natuurwandeling door de bossen van
het Nederrijk.
Vanwege Covid-19 vindt de wandeling ‘onder beperkende voorwaarden’ plaats en meelopen is op eigen
verantwoordelijkheid. Aanmelden is verplicht, dit kan
tot uiterlijk
1 september.
Deze middag zullen
we
extra
aandacht
besteden
aan
de
natuur en
cultuur.
Maar ook de
historie van
dit voormalige landgoed, dat ooit eigendom was van de familie
Jurgens, zal uitgebreid aan bod komen. In Jurgens’ tijd
was het landgoed 425 ha groot en er hoorden toentertijd 10 pachtboerderijen bij. In het bos liggen nog oude
wegen die naar eeuwenoude, watervoerende sprengen
lopen waar poelen ontstonden met historische namen
als Varkensput en Beukenput. Het water in deze poelen
diende tot 1956 als drinkwater voor mens en dier.
Daarnaast zijn er in dit gebied nog verschillende oude
paden met historische namen als Waldgraaf,
Voerendaol, de Hooge Klaef, het Bonnestaekebuske,
de Dinne van Gistere.
Bij goed weer hebben we een prachtig uitzicht op de
Duitse stuwwal waar we aan de ene kant Kleef en de
andere kant het kerkje van Hoog Elten kunnen zien liggen. Als het helder is zie je zelfs de brug bij Emmerik.
Aanmelding voor deze wandeling per mail bij Peter
Pouwels: p.pouwels@t-mobilethuis.nl
of Paul Leenders: pleenders33@gmail.com
Voor meer informatie: 06 57390742

De Rozet
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Rijwielhandel
Bruinewoud

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

Brompton-dealer

van Nijmegen en omstreken

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

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Arno's
Haarmode

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

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

Tel. 0481-433407

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

Actie
Horren in vele soorten

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

ACTIE
meten en montage gratis

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
per krat
Heineken of Brand krat
Alle varianten
Krat 24 flesjes à 0.3 liter**

Buitenzonwering
in vele soorten

15.⁵⁹-1²⁹

2+2
gratis

Alle A-merk deodorant,
bad- en doucheproducten*

Combineren mogelijk
Bijv. Nivea Men fresh active deodorant spray
4 bussen à 150 ml
*M.u.v. babyverzorging
De actieprijzen
variëren van
1.98-20.98

⒎⁹⁸

15.⁹⁶

Laa
t

Week 00

ste

Zomer

krasfeest
Dat
is het

Krassen voor week
zomerse cadeaus

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

Vo 2+2
Voor
+2
2 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

ACTIE
meten en
montage
gratis.

12.⁹ ⁹

s
Bonuler
knal

van Albert Heijn
24

Waterstraat 16 • 6573 AC Beek-Ubbergen • Tel. 024-6841128
www.meubelstoffeerderij-gero.nl

Krassen voor zomerse cadeaus
Krass

Aanbiedingen geldig t/m zondag 29 augustus

SENIOREN&WELZIJN

Mevrouw Nelly van den
Brink-Awater is 90 jaar!
OOIJ.
Maandag
9
augustus werd
K B O - l i d
mevrouw Nelly
van de BrinkAwater uit Ooij
90
jaar.
Gelukkig konden het bestuur
door de versoepelde Covid 19
maatregelingen
nu weer op de
vertrouwde
manier
een
bezoek brengen aan de jarige, om haar
met deze heugelijke mijlpaal
Meer op www.inhetlaag.nl
te feliciteren. Foto/tekst: Bert Roodbeen
Dit
werd
gedaan door de voorzitter Sjef Wieland reeg ze uit handen van Mientje
en bestuursleden Mientje Huisman met Huisman.
ondergetekende. Hij benoemde Nelly Twee dagen eerder had ze samen met
tot ERELID van de KBO Ooij de kinderen en kleinkinderen genoten
(Katholieke Belangen Organisatie 50+) van een goed Diner in restaurant De
overhandigde haar de daar bij behoren- Wolfsberg in Groesbeek, zo vertelde
de oorkonde, een mooi boeket bloemen Nelly.

Maandag 13 september
Alzheimercafé in de kerk!
Een beetje anders…
In de Historische Kerk Groesbeek kunt
u van 15 tot en met 22 september de
schilderijen bewonderen van Herman
van Hoogdalem. Hij schilderde portretten van mensen met dementie. Het
Alzheimer Café Berg en Dal sluit hierop aan door het eerste café na corona
op 13 september in de kerk te laten
plaatsvinden. Een beetje anders dus
dan u gewend bent en uiteraard met in
achtneming van de geldende RIVMvoorschriften in verband met corona.
Na een rustige start met koffie en gebak
vertelt de gespreksleider iets over de
schilderijen die rondom u in de kerk
hangen. Daarna gaat ze in gesprek met
schilder en creatief inspirator Ingrid
Giesbers. Hoe kun je samen met
iemand die dementie heeft, schilderen?
Wat zijn geschikte onderwerpen en hoe

pak je dat aan? U krijgt een schetsblok
en kleurpotlood, zodat u die avond
voorzichtig aan de slag kunt. Samen
tekenen of schilderen… het is eens iets
anders dan samen naar de dokter of
supermarkt.
Waar: Historische kerk (protestantse
kerk), Kerkstraat 18 Groesbeek
Inloop vanaf 19.00 uur, start programma om 19.30 uur; afsluiting om 21.00
uur.
Maximaal aantal bezoekers is 50.
Aanmelding uiterlijk 8 september,
graag via mail met uw naam, mailadres, telefoonnummer en met hoeveel
personen u komt. Mensen met dementie en/of mantelzorgers hebben voorrang. Aanmelden via mail naar: g.poorterman@alzheimervrijwilligers.nl of
bellen naar: 06-44900806

Prikken zonder
afspraak nu
mogelijk in
Wijchen, Tiel
en Culemborg
GGD Gelderland-Zuid gaat de
komende weken onverminderd door
met het prikken zonder afspraak.
Mensen zonder vaccinatie kunnen er
terecht op een vrije inloop. Dat betekent dat zij géén afspraak hoeven te
maken om geprikt te worden tegen
corona. Dat kan op de priklocaties in
Wijchen, Tiel en Culemborg. Het is
ook nog altijd mogelijk om je wel via
een afspraak te laten vaccineren.
Het aantal vaccinatie-afspraken is flink
is gedaald en daardoor zijn er locaties
gesloten. Dat komt omdat steeds meer
mensen zich hebben laten vaccineren.
Doel blijft het verhogen van de vaccinatiegraad in de regio. GGD-medewerkers gaan de wijken in om inwoners te
informeren over het vaccineren. En er
worden mobiele vaccinatieteams ingezet.
De actuele openingstijden per locatie
staan op de website www.ggdgelderlandzuid.nl. Wilt u liever toch een
afspraak maken voor een coronavaccinatie? Dat kan nog altijd via www.planjeprik.nl of via 0800 - 7070. Dit nummer is 7 dagen per week bereikbaar van
8.00 tot 20.00 uur.

Zonnebloem in
het Kulturhus
in Beek
BEEK. Op 7 september vindt er weer
een Zonnebloem inloop- en spelletjesmiddag plaats in het Kulturhus in Beek.
I.v.m. het eten na de spelletjesmiddag
zou ik graag een opgave willen hebben
van de gasten die mee willen eten. Dit
omdat we allemaal even moeten wennen aan de verandering die er plaats
heeft gevonden.
Graag voor 1 september opgeven bij
Marian Bekker de Roos 06-23202962.

Berichten van Forte Welzijn
Inloop en Ontmoeting
zoekt vrijwilligers
Op diverse plaatsen in de gemeente
Berg en Dal wordt er Inloop en
Ontmoeting gerealiseerd. In het dorpshuis of in een andere setting kunnen
mensen elkaar ontmoeten. Er worden
spelletjes gedaan, gezellig gekletst en
samen gegeten. De Inloop en
Ontmoeting is voor alle inwoners van
de gemeente Berg en Dal, jong en wat
ouder.
Iedereen kan zo binnenlopen, we stimuleren deelnemers om mee te helpen
en nodigen uit om zelf ideeën voor activiteiten naar voren te brengen.
De inloop wordt begeleid door professionals en vrijwilligers. De begeleiders
bieden maatwerk en spelen in op bijzondere behoeften bij de begeleiding
van bezoekers.
Vindt jij het leuk om met hele diverse
mensen een gezellige dag te beleven.
Spelletjes te doen of lekker voor een
groep te koken? Ben je geïnteresseerd
in anderen ontmoeten en ervoor te zorgen dat mensen een goede tijd hebben
bij de inloop? Dan is dit vast iets voor
jou!
Heb je interesse neem dan contact op
met Paulien Willems, 06-30741626 of
Ester Greve, 06-22189214.

Voorlichtingsavond over
dementievriendelijke kernen en verenigingen Berg
en Dal
Op 15 september organiseert Forte
Welzijn samen met de werkgroep
Dementievriendelijk Berg en Dal een
voorlichtingsavond van 19.30 uur tot
21.30 uur voor inwoners, ondernemers
en verenigingen in dorpshuis
Kerstendal.
Tijdens deze avond delen we informatie over het herkennen van de ziekte

dementie en het omgaan met mensen
met de ziekte dementie. Ook geven wij
informatie over scholingsmogelijkheden over het omgaan met dementie als
vereniging.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor 8 september 2021 via:
Petra.kregting@fortewelzijn.nl

Maatjes in de polder gezocht
Forte Welzijn is voor een aantal inwoners uit Millingen op zoek naar een
maatje. Vind jij het leuk om één keer
per week of twee weken bij iemand op
bezoek te gaan voor een kop koffie en
een praatje? Of er met mooi weer op uit
te gaan voor een lekkere wandeling of
fietsrit door de polder? Of misschien
ben je handig met klusjes of computers
en wil je iemand daarbij helpen? Dan
zijn we op zoek naar jou!
Wil jij er voor iemand anders zijn en
maatje worden? Neem dan contact op
met Jesse Jansen, opbouwwerker bij
Forte
(06
82612612
of
jesse.jansen@fortewelzijn.nl). Een
klein beetje aandacht maakt een wereld
van verschil.
Meer informatie over Forte is te vinden
op www.fortewelzijn.nl.

Bloemschikken en Koffie
met… mantelzorgers Berg
en Dal
Naast de maandelijkse mantelzorgtafels heeft Forte Welzijn er in september
nog twee gratis activiteiten op het programma.
Bloemschikken donderdag 9 september
Ben je mantelzorger en woon je in
gemeente Berg en Dal? Kom dan even

lekker je hoofd leegmaken en genieten
van de heerlijke bloemengeur en kleur! Op donderdag 9 september van
14.00 tot 16:00 uur kun je in dorpshuis
De Sprong, Prins Bernhardstraat 3 in
Ooij bloemschikken. Deze activiteit is
gratis.
Door de coronaregels is aanmelden
verplicht. Dit kan door voor 5 september je naam, adres en telefoonnummer
te sturen naar: info@mantelzorgbergendal.nl of telefonisch 085- 0406066.
Koffie met… maandag 13 september
Het woud van de zorg, wegwijs door
de mantelzorgmakelaar.
Op maandagavond 13 september is er
weer een “Koffie met…” georganiseerd
door Mantelzorg Berg en Dal.
Wil jij alle ins en outs weten over mantelzorg? Op maandag 13 september van
19:30 – 21:00 uur komt er tijdens
Koffie met… een mantelzorgmakelaar.
De volgende onderwerpen komen aan
bod:
• Wie is de mantelzorgmakelaar
(MZM)
• Voor wie is de mantelzorgmakelaar
• Hoe schakel je een mantelzorgmakelaar in
• Wat doet een mantelzorgmakelaar
• Wie betaalt?
Deze gratis bijeenkomst vindt plaats in
cultureel centrum De Mallemolen,
Kloosterstraat 11, 6562 AT Groesbeek.
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Dagreis Ooijse KBO
naar Deurne en Asten
Vorig jaar kon de dagreis van de Ooijse
KBO niet doorgaan, maar op donderdag 19 augustus had het bestuur van de
Ooijse KBO toch weer een dagreis
georganiseerd voor haar leden.
Donderdagmorgen omstreeks 09.00
uur vertrok een bus met ongeveer 60
leden (meer konden niet mee) van de
370 leden van de KBO naar “Zaal van
Bussel” in Deurne, waar ze werden
ontvangen met koffie en appelgebak.

Leden KBO Ooij in Asten

Daar verzorgde troubadour Tonny
Wijnands (afkomstig uit Deurne) een
geweldig optreden, gevolgd door een
uitstekende Brabantse koffietafel.
Vervolgens werd koers gezet naar
Asten, waar het Museum Klok en Peel
werd bezocht. De dag eindigde in
Alverna, waar bij UMBERTO gedineerd werd.
Voor allen werd het een prachtige, goed
verzorgde dag.

Foto: Henk Baron

KWF Kankerbestrijding collecteert 5 t/m 11 september in Ooij
Doneren kan contant of via QR-code
Tijdens de nationale collecteweek
van KWF Kankerbestrijding (5 tot
en met 11 september) wordt in Ooij
weer huis-aan-huis gecollecteerd.
Inwoners van Ooij die iets over hebben voor het goede doel kunnen op
twee manieren doneren: contant,
door munt- of briefgeld in de collectebus te doen. Of met hun telefoon,
door een QR-code te scannen. Die
staat op de collectebus afgebeeld.
Joyce van de Ven en Maria Arnts, vrijwilligers van het KWF-collecteteam in
Ooij, zijn blij dat er dit jaar weer volop
gecollecteerd kan worden. Door de
coronacrisis was de landelijke
opbrengst vorig jaar ongeveer een
derde lager dan normaal: € 4,2 miljoen
in plaats van € 5,8 miljoen.
1 op de 3 krijgt kanker
We hopen dit jaar weer meer geld op te
halen voor kankeronderzoek en -zorg.
Dat is hard nodig, want nog altijd krijgt

1 op de 3 Nederlanders kanker.
Bovendien heeft de kankerzorg flink te
lijden gehad onder de coronacrisis.
Veel operaties zijn uitgesteld, diagnoses later geconstateerd. Voor al die
patiënten is het belangrijk dat zorg snel
weer op volle sterkte komt.
Doneren via je mobiel
Inwoners uit Ooij kunnen tussen 5 en
11 september een collectant aan de
deur verwachten. Behalve een donatie
met contant geld kun je ook contactloos
via een QR-code doneren. Die scan je
met je mobiele telefoon. Je betaalt vervolgens veilig, anoniem en eenmalig
via iDEAL.
Collectanten gezocht
Wil je ook helpen om zoveel mogelijk
geld op te halen, aan de deur of via je
mobiel? Het collecteteam in Ooij is nog
op zoek naar collectanten. Meld je aan
via a.arnts4@upcmail.nl

KBO Beek nieuws en themamiddag
Woensdag 25 augustus, O.V. middag
in het Kulturhus, aanvang 14.30 uur
Vrijdag 27 augustus start om 10.00
uur vanaf het tunneltje onze grote fietstocht, deze keer uitgezet en begeleid
door René Hendriks, de foto is van de
laatste tocht van René. Goed weer toegewenst en veel plezier allemaal.
Donderdag 2 september om 14.30 uur
vindt in hotel `t Spijker onze themamiddag doorgang, die 12 maart 2020
wegens de uitbraak van corona in
Brabant, helaas moest worden afgelast.
Het thema deze middag is Mantelzorg
Berg en Dal in de breedste zin van het
woord, het wordt een kennismaking
met Hanneke Klievink, inmiddels ingewerkt in onze gemeente bij Forte
Welzijn.
Een bekend gezicht is Miel Fransen,
zij gaan u een heel inormatieve middag
bezorgen.
Ontvangen doet de KBO Beek u met
een kopje koffie of thee en nadat u de
eerste stromen informatie heeft ontvangen en er natuurlijk volop door u zijn
vragen gesteld, zorgt de KBO Beek dat
u een consumptie ontvangt.
Na de pauze wordt ook uw parate kennis getest in een aardig en ludiek vraag

en antwoord spel.
Het wordt een middag die u niet mag
missen, wanneer u op de hoogte wilt
blijven.
Wij volgen nog steeds de corona regels;
afstand houden, blijven zitten en als u
zich niet lekker voelt, komt u niet naar
deze middag
Natuurlijk is deze themamiddag met
Forte Welzijn voor u als lid van de
KBO Beek gratis te bezoeken, niet
leden van de KBO Beek betalen bij
binnenkomst € 5,=.
Dinsdag 15 september organiseert
onze penningmeester, Antoinette een
middag digitale vaardigheden in hotel
`t Spijker. Heeft u moeilijkheden met
bv. uw laptop, tablet, op deze middag
krijgt u alles over uw apparaat uitgelegd.
Inschrijven kan tot 1 september bij
Antoinette, tel. 0623422444
Lid worden van de KBO Beek kunt u
altijd, maar doe het nu en u maakt al
onze activiteiten van dit jaar nog mee
en dat zijn er nog veel. Voor 20 euro per
kalender jaar bent u erbij.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek

Door de coronaregels is aanmelden
verplicht. Dit kan door voor 10 september je naam, adres en telefoonnummer
te sturen naar info@mantelzorgbergendal.nl of telefonisch 085- 0406066.
Meer informatie over Mantelzorg Berg
en Dal is te vinden op www.mantelzorgbergendal.nl.
Forte Welzijn ondersteunt Mantelzorg
Berg en Dal, www.fortewelzijn.nl.

Foto: René Hendriks
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Nieuws uit Nijmegen
Verplaatsing kunstwerk en verkeersIndische
maatregelen rondom Kelfkensbos
Literaire Salon
Op 23 augustus begint de verplaat- Afsluitingen
29 augustus
sing van het kunstwerk van Narcisse De Voerweg is vanwege het werk afgeTordoir op het Kelfkensbos. Het stalen kunstwerk verhuist omdat de
gemeente start met de herinrichting
van de Hoogstraat (bij de kop van de
Burchtstraat) en omgeving.
Dit duurt van 30 augustus tot half
december. De weg verschuift richting
oosten en de omgeving wordt opnieuw
ingericht. De komende maanden zijn
enkele straten daardoor enige tijd afgesloten. De parkeergarage Eiermarkt
blijft steeds bereikbaar.
Het bedrijf Kunstwacht start 23 augustus met het demonteren van het grote
stalen frame van het kunstwerk van
Narcisse Tordoir. Het blauwe buizenkunstwerk van 35 bij 6 meter, gaat nu
eerst in delen in de opslag en verhuist
als de vergunningen rond zijn naar de
hoek Van Boetbergweg en Van
Apelterenweg in Dukenburg. Samen
met het verwijderen van de fundering
duurt dit werk een week.
Hoogstraat
Direct daarna, vanaf 30 augustus, gaat
de gemeente aan de slag op de
Hoogstraat, aan de centrumkant bij de
Burchtstraat. Het Kelfkensbosplein
krijgt de komende jaren ook een nieuw
ontwerp en een nieuwe inrichting. Dat
proces loopt nog.
Met de aanpassing van het gebied tussen de Ridderstraat, Voerweg, Hertogstraat, Burchtstraat en Kelfkensbos verbeteren we de verbinding tussen binnenstad, benedenstad en Valkhofkwartier. Door de rijweg aan te passen
maken we meer ruimte voor voetgangers. De rijweg verschuift zo’n 20
meter en de snelheid wordt hier max 30
km/uur. Ook komt er meer groen en
aandacht voor cultuurhistorie en pakken we de Lindenberg (straat) aan.

sloten vanaf 30 augustus. Dit duurt tot
10 oktober. De Eiermarktgarage blijft
steeds bereikbaar. Hiervoor wordt,
vanaf 6 september tot en met 1 oktober,
het verkeer met verkeerslichten geregeld. Ook het Groene Balkon, Cultuurhuis De Lindenberg en het Casino blijven zoveel mogelijk bereikbaar via de
Lindenberg, met uitzondering van de
periode tussen 6 en 12 september. Voor
de bereikbaarheid van hulpdiensten
nemen we maatregelen en we geven
voor het verkeer omleidingsroutes aan.
Vanaf 11 oktober tot en met 29 oktober
is volgens de planning het kruispunt
Burchtstraat/Hertogstraat/Kelfkensbos
afgesloten. In deze periode kan de
Voerweg alleen gebruikt worden om de
Eiermarkt en Lindenberg te bereiken.
Tijdens de werkzaamheden rijdt het
openbaar vervoer via de singels en de
markt blijft op het Kelfkensbos.
Meer informatie: nijmegen.nl/mijnwijkplan
Valkhofkwartier, Kelfkensbos en
parken
In de omgeving van het Kelfkensbos en
het Valkhof is een hoop te zien en te
beleven. Het is de plek waar iedereen
kennis kan maken met de geschiedenis
van Nijmegen. De komende jaren
wordt het hele gebied stukje bij beetje
aangepakt. De afgelopen jaren knapten
we de Waalkade en de Lindenberghaven op en bouwden we het centrum
voor natuur en cultuurhistorie De
Bastei. De komende jaren, na de reconstructie van de Hoogstraat, wil de
gemeente samen met andere organisaties onder andere aan de slag met het
Valkhofpark, de verbouwing van
Museum Het Valkhof en het
Kelfkensbosplein.

Red Hat Society, Chapter
Nijmegen 1 bestaat 14 jaar
Donderdag 12 augustus vierden de Novio Madams, de dames van de Red Hat
Society Chapter Nijmegen 1, hun 14-jarig bestaan! Ter ere hiervan troffen zij
elkaar voor het heffen van het glas bij Café Biessels in Nijmegen. Op naar het
derde lustrum in 2022!
Foto: Geert Timmer

UNIT Academie

Films in Museum Het Valkhof
Reserveer nu je plekje voor de boekpresentatie & filmvertoning op 4-5
september a.s.
Op 4 en 5 september vinden de boekpresentatie
van
‘Uniek
Uitzonderlijk’ én de filmvertoning
van ‘In Vacuüm’ plaats in Museum
Het Valkhof. Een mooi podium waarmee we de kunst van de UNIT in het
zonnetje kunnen zetten. Wij nodigen
iedereen van harte uit om dit mee te
maken en in jullie omgeving te delen.
Vanwege de coronamaatregelen is er
beperkte capaciteit in de twee zalen van
het museum. In de ene zaal wordt ieder
half uur de film vertoond en in de andere zaal is de boekpresentatie.
Reserveren via:
1. Ga naar https://tickets.museumhetvalkhof.nl/
2. Kies het aantal kaartjes dat je nodig
hebt (volwassenen, jeugd of kinderen)

3. Vul onderaan (bij: ‘vul hier uw kortingscode in’) de code ‘unit’ in en klik
op controleer
4. Kies de dag en het tijdstip dat je wil
komen.
5. Vul je gegevens in en de e-tickets
zullen naar het opgegeven e-mailadres
gestuurd worden.
Deze reservering is alleen geldig op de
dag en het tijdstip van je keuze en is
gratis en geeft geen toegang tot de rest
van het museum. Hier kan je eventueel
apart een kaartje voor reserveren.
Vanaf 20 augustus wordt de kaartverkoop opengesteld voor publiek en
vanaf dan geldt: vol = vol.
Kijk voor meer informatie over de presentatie ook op unitacademie.nl/nieuws
en meld je alvast aan op het Facebook
evenement. Deel het evenement met al
je vrienden, zo zorgen we dat het weekend én de verkoop van het boek een
succes wordt.

Stichting Pelita presenteert Indische
Literaire Salon. Elke laatste zondag van
de maand in het OBG. Te beginnen op
29 augustus met: ‘De Dodenspoorweg
van Birma-Siam. Het verhaal achter de
dwangarbeiders' door Aarnout Mijling
en Eric Sinninghe en een voordracht
van Diederik Samwel over zijn nieuwe
roman ‘Tropenvader’.

De eerste windturbine staat
In de vorige Rozet werd melding gemaakt van de aanbouw van twee windmolens
in Nijmegen-West, nabij Wijchen. Toen stond alleen de paal van de eerste windmolen er nog. Inmiddels zijn de wieken geplaatst en is de totale hoogste van 171
meter bereikt. Op de foto (helemaal rechts) zijn de onderdelen voor de tweede
windturbine al reeds te zien.
Foto: Onno Zwart

Zondag 29 augustus
Nicolaaskapel Oud Burgeren Gasthuis
(OBG), Prof. Cornelissenstraat 2
Tijd: 13:00 uur
Entree: 5 euro (inclusief koffie)
Aanmelden:
steunpuntnijmegen@pelita.nl
Informatie: 06 135 230 93
Overige activiteiten
Zondag 26 september
Marcel van Kanten ‘Wortelzucht. De
geschiedenis dat ben ik’
Philip Dröge ‘Moederstad. Jakarta, een
familiegeschiedenis’

Demonstratie Unmute Us

Zondag 31 oktober
Ko van Geemert ‘Verstoten uit het
paradijs. Jakarta, Bandung en Surabaya
door de ogen van schrijvers’
Reggie Baay ‘Het Lied van de Goden’
Zondag 28 november
Yvonne Schoutsen ‘Tokiko. Geschenk
aan een geisha’
Ineke van der Wal ‘De tempel van de
chrysanten. Krijgsgevangene in Tokio’

Bachcantates
vooraankondiging
Beste Bachvrienden,
We gaan volgende maand weer van
start met de cantate-uitvoeringen en wij
verheugen ons daar natuurlijk zeer op!
Voor het organiseren van (kleinschalige) evenementen is er gelukkig weer
van alles mogelijk. Zo kunnen we weer
als vanouds bij elkaar komen in de
Petruskerk, mits iedereen een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats
heeft
Mocht u van plan zijn om binnenkort
naar een evenement of concert te gaan,
dan is het goed om u hierop voor te
bereiden, zodat u weet hoe u de zg. QRcode kunt krijgen (digitaal of op
papier). U leest er alles over op de website coronacheck.nl.
U kunt het coronatoegangsbewijs digitaal (op uw smartphone) laden of uitgeprint op papier meenemen. Daarnaast
hebt u een toegangskaartje nodig (gratis te bestellen via bachcantate.eventbrite.nl) en dient u zich te kunnen identificeren.
Hopelijk is of wordt het u allemaal duidelijk. Leest u vooral de uitleg op de
webpagina's van de overheid waarnaar
we in dit bericht naar verwijzen. Er is
ook een pagina met allerlei vragen en
antwoorden.
Komt u er niet uit, vraagt u dan een
kennis of een familielid om u een handje te helpen of neem contact op met de
Helpdesk Coronacheck via het gratis
telefoonnummer 0800-1421 of stuur
een e-mail naar helpdesk@coronacheck.nl.

Foto: Henk Baron
In een aantal steden in Nederland is
zaterdag gedemonstreerd om de evenementenbranche eindelijk te openen.
Met als motto “Unmute Us!” uitte de
evenementenbranche hun gevoelens
van onbegrip over het kabinetsbeleid
rondom evenementen.
Dat gebeurde ook in Nijmegen. Op de
Waalkade waren een aantal sprekers,
zoals raadslid Lisanne Bouwman,
Brent van Roozendaal van “Drift om te
Dansen”, en nachtburgemeester Cees
de Beer. Vanaf een open oplegger spraken zij de duizenden mensen op de
Waalkade toe. Vooral zangeres Linde
maakte indruk met een vlammend
betoog. Ze benadrukte het belang van
extase en magie in ieders leven, ook als
medicijn tegen somberheid: “Wij zorgen ervoor dat je wilt leven!”
De demonstranten eisen dat per 1 sep-

tember 2021 evenementen weer mogen
plaatsvinden met een volledige capaciteit. Unmute zegt: ‘Wij allemaal missen
de saamhorigheid, het opgaan in de
massa, het ontdekken, de creativiteit en
de vrijheid. De evenementenbranche
creëert dé kostbare momenten en herinneringen waarin we het leven vieren, de
liefde vieren en iedereen accepteren.
Waar we mogen lachen, dansen, connecties maken en groeien. Dat kan al
een jaar niet, wat een ernstige zaak is,
die de mensen er gelukkig niet van
weerhield er toch een feestje van te
maken.”
Na de sprekers volgde een tocht met
muziek en dans over de Waalkade en
langs het Kronenburgerpark. De tocht
eindigde zonder problemen bij de
Vasim, waar nog een tijdje “feest
gevierd” werd.

Gratis taxatiedag voor gouden en
zilveren sieraden en voorwerpen,
kunst in het algemeen en curiosa

Wij hopen u in goede gezondheid te
kunnen begroeten op 12 september!
Namens de stichting Bach Cantates
Nijmegen,
Bart Bossers, secretaris
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Die lade met wat oude sieraden en
goud, is dat nog wat waard? Waar is dat
porseleinen servies eigenlijk gebleven?
Levert mijn speelgoedverzameling nog
wat op? En zijn die Aziatische beeldjes
bestemd voor de prullenbak of... herkenbaar?
U bent niet de enige met vragen over
een verzameling kunst, curiosa, gouden
sieraden of oud zilver. Vaak gekregen
van familie, vrienden of zelf verzameld. Het ligt er al jaren maar wat is
het eigenlijk waard?
Om die vraag te beantwoorden,
houdt
Heritage
Auctions

Europe in Nijmegen een gratis taxatiedag op woensdag 1 september. Wie
deze dag zijn of haar stukken deskundig wil laten beoordelen, kan zonder
afspraak tussen 12.00 en 16.00 uur
terecht in 't Sfeerhuys, Looimolenweg
15 te Nijmegen, taxaties geheel gratis.
Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor
meer info: HAE, 030-6063944
Woensdag 1 september van 12.0016.00 uur
’t Sfeerhuys, Looimolenweg 15
Nijmegen
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Nieuws uit Nijmegen
Poëzie en beeld
De relatie tussen poëzie en beeldende kunst
Zaterdag 4 september om 14.00 u staat
in het Poëziecentrum Nederland,
gevestigd achter in de bibliotheek De
Mariënburg, Nijmegen, de relatie tussen poëzie en beeldende kunst centraal.
De middag maakt deel uit van de
opstartweek van het Poëziecentrum die

van 4 t/m 11 september bol staat van
poëzieactiviteiten.De bijeenkomst kan
worden bijgewoond indien (vanwege
corona nog steeds) tevoren een plaatsbewijs is gereserveerd, telefonisch (0653856040) of via e-mail: poeziecentrumnederland@gmail.com

Tehuis gezocht voor maquette
van het Beekse wasvrouwtje
BEEK. We zoeken een goed tehuis
voor de maquette van het Beekse wasvrouwtje en het waterrad. Dit iconisch
beeld voor een stuk van de Beekse
geschiedenis heeft jarenlang onderdak
gevonden in het voormalig onderstation van tramlijn 2 op de Van
Randwijckweg, bij achtereenvolgens
museum ‘Mooi Nederland’, de stichting ‘Van Steen en Natuur’ en als laatste antiquariaat Supplement.
De maquette vormt een tableau van het
wasvrouwtje dat op haar knieën de was

doet in de vijver. Op de achtergrond
draait het waterrad. Door middel van
een pomp kan het water constant vloeien.
De voorkeur gaat uit naar een plek die
ook voor publiek toegankelijk is opdat
velen van het tafereel kunnen genieten.
Bij belangstelling kunt u contact opnemen met antiquariaat Supplement. Dat
kan via email info@supplementboek.nl
of via de winkel op de Van
Randwijckweg 2 waar de maquette te
bezichtigen is.
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Dansen in
wijkcentrum
Ark van Oost
Zondag 12 september 2021 dansen in
wijkcentrum
Ark
van
Oost,
Cypresstraat 154 Nijmegen, tussen
14:00 en 17:00 uur met "live-muziek".
Entree €3,-. Info:0610748973.

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

Bowlen voor 50+ zoekt nieuwe
spelers en speelsters
NIJMEGEN. Nog even wachten en dan
kunnen we weer aan de bak. Aan de bal
beter gezegd. Intussen wordt er al wel
volop getraind, maar de eerste donderdag van september wordt weer een
nieuwe competitie gestart. Iedere 50+ ser/ster kan daaraan meedoen. Als je
nog niet kunt bowlen is dat niet erg, dat
leer je vanzelf. Kom meebowlen met
ongeveer 100 andere senioren. Wij hebben weer plaats voor nieuwe aanmeldingen. Het gaat wel om de punten,
maar toch staat de gezelligheid voorop.
Iedere deelnemer betaalt € 7 deelname
geld per speelmiddag. Daarbij is een
drankje inbegrepen. Speel je een keer
niet mee, dan betaal je niet. Er wordt
geen contributie geheven. Naast het
wekelijkse bowlen -in sinterklaas- en
kersttijd met extra prijzenmiddagen- is
er ook nog de jaarlijkse afsluiting met
een Olround buffet en in de maand mei
is er het jaarlijkse uitje, een dagtocht
met de touringcar, waarvoor gespaard
kan worden.
De competitie bestaat uit 33 wedstrijddagen. Er wordt gespeeld in teams van
5 personen m/v. Je kunt je individueel

of met partner aanmelden. Bowlen is
een toffe sport, probeer het maar eens
uit. Dat kan iedere donderdagmiddag
tussen 13.30 en 15.30 uur in Olround
Nijmegen, want dat is de speeltijd.
Op donderdag 2 september begint seizoen 2021-2022. Hopelijk wordt een
nieuwe coronagolf geen spelbreker.
Laat je niet weerhouden om te komen.
Je kunt al direct meespelen, maar eerst
kijken en sfeer proeven kan natuurlijk
ook.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Kom
gerust
naar
Olround
Heijendaalseweg Nijmegen om je aan
te melden voor een van de leukste competities die er bestaat.
Ben je verhinderd, kom dan een donderdag later. Voor extra informatie kun
je e-mailen of bellen met
Anne Marie Egbertzen, de leidster van
de competitie. Lukt dat niet, dan kan
het ook bij Joop Peeters.
annemarie_egbertzen@hotmail.com
(let op liggend streepje tussen voor- en
achternaam.
Mobiel nummer 06 53882203
jooppeeters@upcmail.nl 06 29166206

Gezelligheidskoor De Daalse
Nootjes zoekt accordeonist/gitarist
Het koor zingt Nederlandstalige liederen met muzikale begeleiding. Het koor
zingt voor plezier en gezelligheid.
Geen optredens/repetities. Bijeenkomst
tweede en vierde maandag van de
maand tussen 19:30-21:30 in wijkcentrum "Daalsehof", Nijmegen-Oost. De
eerstvolgende bijeenkomst is op 13
september. Ook nieuwe leden zijn welkom. Muzikale begeleiding en leden

bepalen het repertoire.
Bel of kom langs!
Accordeonist gezocht
Wegens overlijden van vaste accordeonist wordt gezocht naar een vaste
accordeonist/gitarist. Maar ook als je
mee wil zingen ben je welkom.
Interesse? Info: Marinus: 0610748973,
e-mail J.Nyenkamp@gmail.com

Lindenberg presenteert najaarsprogramma seizoen 21/22
De Lindenberg kijkt uit naar een fris
en prikkelend najaarsprogramma.
Een programma vol nieuwe voorstellingen én programma wat we dankzij
lockdowns nog tegoed hebben. Met
cabaretiers als Tim Fransen, Stefano
Keizers, Micha Wertheim en Pieter
Derks; jeugdvoorstellingen van
dansgezelschap De Stilte en een kinderbakshow met Heel Holland Baktwinnaar Rutger van den Broek én de
nieuwe programmatak voor en door
Nijmegenaren Doe-het-zelf. Het
nieuwe theaterprogramma gaat op
maandag 30 augustus om 10.00 uur
in verkoop.
Coronatoegangsbewijzen
Vanaf de start van het nieuwe theaterseizoen in september werkt de

Lindenberg tot nader order met coronatoegangsbewijzen. Dit houdt in dat
bezoekers van 13 jaar en ouder welkom
zijn bij voorstellingen op vertoon van
een entreekaart en een coronatoegangsbewijs die kan worden verkregen via de
CoronaCheck app of geprint via
CoronaCheck.nl. Voor bezoekers tot en
met 12 jaar is een coronatoegangsbewijs niet nodig. Voor meer informatie:
www.rijksoverheid.nl
Praktische informatie
Het complete theaterprogramma t/m
december 2021 is vanaf heden op de
website van de Lindenberg te vinden.
De kaartverkoop voor deze voorstellingen gaat van start op maandag 30
augustus om 10.00 uur via www.delindenberg.com.

Repareer Café Hengstdal
In oktober 2020 ging het destijds
genoemde ‘Herstelcafé Duurzaam
Hengstdal’, toen gevestigd in STIP
Oost, van start.
In de tussenliggende periode is er veel
gebeurd: Zoals bekend was opening
lange tijd vanwege regeringsmaatregelen niet toegestaan. Daarbij kreeg het
café te maken met verplaatsing van
STIP met als gevolg dat het ook op
zoek moest naar een ander adres.
De nieuwe locatie ‘De Kentering’, een
rustig en mooi gelegen pand aan de
Limoslaan 10 (op het Limos-terrein), is
het nieuwe werkterrein. Met de verhui-

zing werd tevens de naamgeving gewijzigd; nu dus Repareer Café Hengstdal.
Als de omstandigheden het toelaten
gaat het café op zaterdag 11 september
a.s. van 13.00 tot 15.30 uur van start, en
vervolgens alle 2de zaterdagen van de
maand. Buurtbewoners met te repareren spullen zijn dan van harte welkom.
Ook voor een kop koffie of een gezellig
praatje.
Uiteraard wordt rekening gehouden
met de dan geldende regelgeving. Meer
informatie is mogelijk via e-mailadres:
repareercafehengstdal@gmail.com

Repair- en
Internetcafé
Millingen

Expo Nimma
1 september in Babylon
Expo Nimma, Huiskamerrestaurant
Babylon, 1 sept – 1 okt 2021
Kwakkenbergweg 150, Berg en Dal.
Visit: Vrij en Za 13- 17.00 Info: philpoffe@hotmail.com.
Het Babylon collectief van kunstenaars
heeft zich laten inspireren door de
Keizerstad. Alles rood, zwart en groen?
Niet alles. Er is wel het groene balcon.
Beter gezegd : Het Hoge Rad gezien
vanuit het Groene balcon. Als oudste
stad van Nederland verschijnt er een
Romeins masker. Ook markante gebouwen worden meegenomen in acryl en
olieverf. Kunstwerken van de Stevens,
het Belvédère, Kronenburgerpark en
St. Anthoniusplaats. Ik zie een eigentijdse Mariken van Nimwegen de
Nimma-dans opvoeren. Ik zie de
Snelbinder die als groentje concureert

Repair- en Internetcafé Millingen
gaat weer van start, telefonisch aanmelden verplicht.

met de alweer bijna 100 jarige
Waalbrug. Als decorum voor de Kaaij,
het meest levendige stukje Nimma,
mag deze kolos van concreet en staal
rustig op een schilderwerkje pronken.
Als symbool van de stad.
Deelnemers zijn: Aagje Reijnders,
Joop Speekenbrink, Lauwe Kunst,
Cornélie Metselaar, Colette van der
Bom, Annemieke Dister, Rinus van der
Schans, Suzan Pecht en Phil Poffé.

Werkgroep Verlaging Snelheid
Nieuwe Ubbergseweg
NIJMEGEN/UBBERGEN. De werkgroep Verlaging Snelheid Nieuwe
Ubbergseweg (VSNU) heeft in januari
2020 bij burgemeester, wethouders en
gemeenteraadsleden gepleit voor de
verlaging van de snelheid op een klein
stukje van de N325 van het
Trajanusplein tot ten minste de eerstvolgende t-splitsing, waar fietsers en
voetgangers oversteken.
Een meerderheid van de gemeenteraadsleden van de gemeente Nijmegen
heeft het voorstel overgenomen en vervolgens naar de Provinciale Staten
gestuurd, want de N325 is een provinciale weg.
De werkgroep heeft steeds contact
gehouden met Wouter Witteveen, lid
van de Provinciale Staten. Hij en
gemeenteraadslid Volkert Vintges, beiden van Groen Links, zijn wegen blijven zoeken om de belangstelling voor

dit probleem op de N325 warm te houden. Zij hebben daartoe contact
gezocht met collega’s van D’66, PvdA
en CDA om het platform te verbreden.
In de afgelopen maanden zijn de
gevaarlijke
verkeerssituaties
in
Gelderland, waaronder deze op de
N325, geïnventariseerd. De resultaten
zullen snel na de zomervakantie worden gepubliceerd.
Aan allen die indertijd onze actie voor
snelheidsverlaging op dit stuk van de
N325 hebben gesteund zouden we willen zeggen: blijf erop vertrouwen dat
wensen van burgers gehonoreerd kunnen worden. Er zijn politici die luisteren en handelen.
Leden van de werkgroep VSNU,
Iris en Jan Willem Bennema,
Annelies de Bont en
Loïse van der Sloot.

Heel veel Ooievaars
Op woensdagmiddag 18 augustus kwam een enorme invasie van honderden ooievaars even rusten in de weilanden op De Horst in Groesbeek. Foto: Piet Spanjers

Op zaterdag 28 augustus van 10.0012.00 uur is weer het repair- en
Internetcafé in het Kulturhus, Heerbaan
115 in Millingen aan de Rijn.
Om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM zijn de volgende
voorwaarden van toepassing:
• Aanmelden is verplicht. Dit is mogelijk t/m donderdag 26 augustus telefonisch van 09.00-11.00uur op telefoonnummer 0481-431105 of per mail
swom@hetnet.nl
• Er kan 1 klus per persoon worden
aangemeld;
De 3 categorieën waarvoor een klus
mogelijk is zijn: technisch, naaiwerk en
vragen over internet/mobiel. Er is maar
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar: vol=vol.
De reparaties zijn gratis, materiaalkosten zijn voor eigen rekening. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Helaas is het niet mogelijk om even
binnen te lopen voor een kopje koffie.
Als deze manier van werken goed gaat,
is het volgende repair- en Internetcafé
op zaterdag 25 september 2021.
Graag tot ziens,
Bestuur SWOM

Open yogales op
eiland Veur Lent
Yogacentrum Anahata in Nijmegen
begint in september aan haar 4e seizoen. De docenten organiseren op
zaterdag 4 september een gezamenlijke
open yogales op het eiland Veur Lent,
op het grasveld voor “Het Gezicht van
Nijmegen” tegenover Oosterhoutsedijk
26 in Nijmegen. De toegang is gratis.
De dag staat in het teken van het openen van je hart, voor elkaar, èn voor de
wereld. Er is één yogales van ruim 1,5
uur waarin je kennis kunt maken van
verschillende vormen van yoga en
meditatie, door verschillende docenten.
De les is buiten om elkaar voldoende
ruimte te kunnen geven. Na afloop is er
gelegenheid voor een hapje en drankje
en om even bij te praten. De les is voor
iedereen, ervaring is niet nodig.
Belangstellenden kunnen later die middag eventueel het yogacentrum bezoeken, vlakbij het Keizer Karelplein.
Inloop vanaf 13.00 uur. De les begint
om 13.30 en duurt tot 15.15 uur. De
toegang is gratis. Opgeven is niet
nodig. Neem eventueel een eigen yogamatje mee. Voor inlichtingen zie
www.AnahataNijmegen.nl
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Iconen èn klassieke muziek in
Protestantse Kerk Groesbeek

PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen:
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Gelegenheid voor
Contactpersoon
gebed en kaarsje:
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Leuth Mariakapel elke
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
dag 9.00-17.00 uur
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Beek Mariakapel Grote
Bartholomaeus elke dag
Misintenties (€11,-)
9.30-17.30 uur
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Beek kapel kerkhof elke
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
dag
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Millingen dagkapel elke
dag 9.00-17.00 uur
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
Millingen Fatimakapel,
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum) Schoolstraat 4, elke dag
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
Bijzondere ervaring in Ooij
Het parochiefeest op zondag 15 augustus in Ooij voelde ook als een feest. Van
Beek tot Millingen en zelfs velen daarbuiten kwamen we samen in Ooij voor
een eucharistieviering, voor een ontmoeting daarna in De Sprong en een
korte afsluiting in de kerk. Het deed
goed om met zovelen (157) samen te
komen. Ook online namen velen deel
(111) via livestream Millingen dankzij
BD1 die dit wederom uitstekend verzorgde. Voor een viertal kinderen werd
een kindernevendienst gehouden. Bij
terugkomst in de kerk deden zij de voorbede en droegen de gaven aan naar het
altaar; het gelegenheidskoor samengesteld uit de vijf dorpen van de parochie
straalde verbinding uit. Niet toevallig
zijn atomen met elkaar verbonden, zo
zei een niet-gelovige Franse bioloog
Jean Rostand, die niet vrolijk werd of
vrede kreeg van zijn afstand nemen van
God. Zo ook komen wij mensen niet
toevallig uit bij elkaar en vinden wij niet
toevallig vreugde in God. Dat toeval de
schuilnaam is van God, ervaren we
zeker beter als we zelf tot rust komen,
bv bij de eucharistieviering of in de stille aanbidding, zoals we onze dag afsloten. Over het belang van rust en
beschouwing spreekt onze paus
Franciscus hieronder. Ook het getuigenis van de bekeerling werd goed ontvangen. Dank aan allen die deze dag tot een
onvergetelijke hebben gemaakt. Op
BD1 kunt u eucharistieviering, ontmoeting en afsluiting nog bekijken.
Pro Ecclesia et Pontifice
Tijdens het parochiefeest heeft Paul
Spijkerman uit Beek de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice
ontvangen. (zie de voorpagina)
Paus Franciscus wijst op belang van
rust en beschouwing
Als de apostelen uitgeput terugkeren
van de missie en enthousiast beginnen te
vertellen, zegt Jezus liefdevol: ‘Komt nu
eens zelf mee naar een eenzame plaats
om alleen te zijn en rust daar wat uit’.
Hij nodigt hen uit o te rusten en leert ons
zo iets kostbaars. Ook al is Hi blij om
zijn leerlingen zo gelukkig te zien, verzandt Hij niet in complimenten en vragen, maar maakt zich druk om hun
fysieke en mentale vermoeidheid. Hi
doet dat om hen te waarschuwen voor
een gevaar dat ook voor ons altijd op de
loer ligt: het gevaar dat we ons laten
meeslepen door het fanatieke doen,
waarbij de resultaten die we bereiken en
het gevoel dat we zelf de absolute
hoofdrolspelers zijn, de belangrijkste
dingen worden.
Dat gebeurt ook heel vaak in de Kerk:
we zijn altijd bezig en we geloven dat
alles van ons afhangt. We lopen het risico dat we Jezus vergeten en onszelf
steeds centraal stellen. Daarom nodigt

Hij zijn leerlingen uit om zich terug te
trekken met Hem. Het gaat dan niet
alleen om de r5ust voor het lichaam,
maar ook voor het hart.
Hoe doe je dit? Door terug te keren naar
de kern van de zaak: halt houden, in stilte verkeren, bidden, niet van de drukte
van het werk meteen overgaan in de
drukte van de vakantie. Jezus wendde
zich niet af van de noden van de menigte, maar trok zich elke dag als eerste
terug in gebed, in stilte, in de intimiteit
met de Vader. Pas op voor het altijd
maar efficiënt bezig zijn. Laten we de
hectiek die onze agenda’s beheerst tot
stilstand brengen. Laten we leren te pauzeren, de telefoon uit te zetten, stil te
staan bij de natuur en de dialoog met
God weer leven in te blazen.
Desondanks wordt er in het Evangelie
verteld dat Jezus en zijn leerlingen niet
konden uitrusten zoals ze wilden. De
mensen komen overal vandaan aansnellen. O dat moment wordt de Heer door
medelijden bewogen. En dat is het tweede aspect: medelijden. Dat is Gods stijl:
nabijheid, medelijden en tederheid. We
treffen in de Bijbel talloze malen deze
zin aan: “Hij had medelijden”. Ontroerd
begint Jezus de menigte weer te onderwijzen. Het lijkt een tegenstelling, maar
dat is het niet. In feite is alleen het hart
dat zich niet door haast laat meeslepen,
in staat te worden bewogen, oftewel
zich niet door alle actiepunten te laten
meeslepen en anderen en hun noden op
te merken. Medelijden komt voort uit
contemplatie. Als we leren echt uit te
rusten zullen we in staat zijn tot echt
medelijden; als we een contemplatieve
blik ontwikkelen, zullen we onze activiteiten kunnen voltooien zonder de
heerszuchtige houding van iemand die
alles wil bezitten en consumeren; als we
in contact blijven met de Heer zullen de
dingen die we moeten doen niet de
macht hebben ons te verslinden. We
hebben behoefte aan een ‘ecologie van
het hart’ die bestaat uit rust, contemplatie en medelijden. Laten we de zomertijd hiervoor gebruiken.
Lourdesgrot
Nieuw in de kerk van Millingen is een
Lourdesgrot achter het hoogaltaar. Deze
grot is te bereiken zowel linksom als
rechtsom. Lourdes is niet nieuw in
Millingen. In de tuin van het Gasthuis
St. Jan de Deo en in de Rivierstaat
bevond zich al een Lourdesgrot. En in
februari 2020 kwam er vanuit de grote
Bartholomaeus van Beek een groot
beeld van Onze Lieve Vrouw van
Lourdes naar Millingen. Dit heeft een
tijd in de kerk van Millingen gestaan –
achter het hoogaltaar - en was op die
plek voor mij als pastoor een inspiratie
om er een grot omheen te bouwen. Dit
beeld was echter zo broos dat er een
ander voor in de plaats kwam. Een beeld
van Bernadette Soubirous aan wie

Maria in Lourdes is verschenen, volgde.
Met een creatieve vriend Martijn van
Kringloop Groesbeek kwam de grot tot
stand. Mooi dat we in deze coronatijd
waarin reizen veel lastiger is geworden,
ook in Millingen naar Lourdes kunnen
gaan. Ook vanuit de dagkapel is er zicht
op deze Lourdesgrot. Een kaarsje bij
Maria in de dagkapel brandt voortaan
ook bij Onze Lieve Vrouw van Lourdes.
Rondleiding kerk Millingen
Tot en met 24 augustus is de kerk van
Millingen elke dinsdag open van 10.0012.00 en van 14.00 -16.00 uur. Cas
Blom is aanwezig en kan desgewenst
zelfs een rondleiding verzorgen. U kunt
ook zelf gewoon eens rondkijken, eventueel aan de hand van een folder.
Uiteraard bent u welkom voor een gebed
en het opsteken van een kaars. Een
rondleiding kan ook al van tevoren bij
Cas worden aangevraagd via 0631952674.
H. Missen en Misintenties
Dinsdag 24 augustus 19.00 uur H. Mis
Beek b.g.v. H. Bartholomaeus: Apok.
21,9b-14, ps.145,10-13.17-18, Joh.1,4551.
Woensdag 25 augustus 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: 1Tess.2.9-13,
ps.139,7-12ab, Mt.23,27-32.
Donderdag 26 augustus 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. 1Tess.3,7-13, ps.90(89),
3-4.12-13.14,17, Mt.24,42-51.
Vrijdag 27 augustus 09.00 uur H. Mis
Millingen; 1Tess.4,1-8, ps.97,1.2b.56.10-12, Mt.25,1-13.
Zaterdag 28 augustus 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed.
1Tess.4,9-12,
ps.98,1.7-9,
Mt.25,14-30.
Zaterdag 28 augustus 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel en voorzang) – 22e zondag
door het jaar: Deut.4,1-2.6-8, ps.15,23a.3c-5, Jak.1,17-18.21b-22.27, Mc.
7,1-8.14-15.21-23.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Zondag 29 augustus 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel en voorzang) (zie
boven)
Jozef en Toos Heijmink en dochter
Annemien, Theo en Cor van der Velden
en zoon Theo.
Dinsdag 31 augustus 19.00 uur geen
Mis Leuth
Woensdag 1 september 09.00 uur
gebedsdienst Beek kl. Bartholomeus:
Kol.1,1-8, ps.52, 10.11, Lc.4,38-44.
Donderdag 2 september 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Kol.1,9-14, Ps. 98,2-6,
Lc.5,1-11.
Vrijdag 3 september 09.00 uur H. Mis
Millingen: Kol.1,15-20, ps.100,2-5,
Lc.5,33-39.
Zaterdag 4 september 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Kol.1,21-23, ps.54,3-4.6.8, Lc.6,15.
Zaterdag 4 september 19.00 uur H. Mis
Ooij; (orgel en voorzang) - 23e zondag
door het jaar: Jes.35,4-7a, ps.146,7-10,
Jak.2,1-5, Mc.7,31-37.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Frans
en Tilly Kester-Arts.
Zondag 5 september 9.00 uur H. Mis
Kekerdom (orgel en voorzang) (zie
boven)
Gerrit en Doortje Haukes-Verheijen.
Zondag 5 september 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel en voorzang) (zie
boven)
Rita Megens-Janssen, Truus Gesthuizen-Berns, Overleden ouders BernsGerritsen.
Dinsdag 7 september 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Kol.2,6-15, ps.145,12.8-11, Lc.6,12-19.

Van 6 augustus t/m 3 september
exposeert de bekende Groesbeekse
iconenkunstenares Toos Zegers een
aantal van haar – vooral - handbeschilderde iconen. Voor meer informatie: www.ikonenatelier.nl .
En kom luisteren naar live muziek in de
Protestantse Kerk in Groesbeek. Een
afwisselend programma: op 27 augustus speelt het Stekkenberg Gamba
Consort.
Net als in voorgaande jaren stelt de
Protestantse gemeente in Groesbeek
haar historische gebouw in de zomermaanden weer open voor het publiek.
Iedere vrijdagmiddag van 14.00-16.00
uur staat de deur van het gebouw aan
de Kerkstraat 18 in Groesbeek weer
open. U bent van harte welkom. Onze
gastvrouwen en –heren leiden u graag
rond en vertellen u over het gebouw
met haar rijke geschiedenis. Zo zijn er
diverse panelen te bewonderen over de
geschiedenis van de kerk. Of bezoek
het prachtig onderhouden kerkhof met
enkele historische graven, een urnenwand en de gedenkboom. Uiteraard

Toren Protestantse Kerk Groesbeek en
De Serre
Foto: Jannie Schaapman
kunt u ook gewoon plaatsnemen om te
mediteren, voor een gebed, voor een
gesprek of om te luisteren naar
muziek. Ten overvloede: bij de kerkopenstelling gelden ook hygiëneregels
als handen ontsmetten en afstand houden.
De komende weken wordt steeds een
vraag gesteld. Het antwoord kunt u tijdens een rondleiding te horen krijgen.
Vraag van de week: Waar werden de
balken die voor de kerk liggen en die
vaak als zitbank dienen vroeger in de
kerk voor gebruikt?

Ontmoetingsviering ZLTO
Rijk van Nijmegen
U bent van harte welkom bij de eucharistieviering op het terrein van Camiel
Jansen, Bijsterhuizenstraat 15 te
Nijmegen (bereikbaar via de schoenaker, de verlengde Wilhelminalaan en
Elsenpas) op zondag 5 september 2021,
11.00 uur. Met medewerking van
Mazing Joy, olv Ilja van Luijk.
Voorgangers zijn: Bisschop Gerard
de Korte en Jack Steeghs (geestelijk
adviseur ZLTO).

Vanwege de coronamaatregelen is
het noodzakelijk om u vooraf aan te
melden
Graag het totaal aantal personen dat bij
uw huishouden hoort en naar de viering
komt uiterlijk woensdag 1 september
doorgeven aan Truus Laurant:
HYPERLINK
"mailto:mhm.laurant.4@hetnet.nl"
mhm.laurant.4@hetnet.nl of 0246414514.

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
In de kerk blijft de regel van anderhalve meter voorlopig nog van kracht.
Vieringen:
Zondag 29 augustus, Startzondag
aanvang 10.00 uur
Voorganger is da. Janneke Ruijs, in
deze dienst zal Wim Moll worden
bevestigd als ouderling.
De diaconiecollecte is bestemd voor
Casey Troy Foundation, een kleine
stichting die kansen wil verbeteren
voor gehandicapte kinderen in
Kameroen.
Digitaal doneren? NL 08 INGB
0000961922
tnv Diaconie Prot.
Gemeente Groesbeek, Casey Troy
Na de dienst is er koffie- en theedrinken bij goed weer buiten en anders binnen in de Serre en de kerk.
Zondag 5 september, aanvang 10.00
uur
Voorganger: ds. J. Brezet uit Duiven
De diaconiecollecte is bestemd voor
Epafras; Epafras steunt Nederlanders
die vastzitten in buitenlandse gevangenissen.
Digitaal doneren? NL 08 INGB
0000961922
tnv Diaconie Prot.

Foto: Jannie Schaapman
Gemeente Groesbeek, Epafras
Na de dienst koffie- en theedrinken.
De vieringen zijn ook online mee te
vieren:
Ga naar de website www.pkn-groesbeek.nl en klik op "Diensten" en
daaronder "Deze maand" U ziet
daar de link.
Tijdens de zomermaanden is de kerk
ook elke vrijdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur geopend. U kunt dan binnenlopen voor het bezichtigen van de kerk,
informatiepanelen over de geschiedenis
van de kerk of gewoon gaan zitten en
luisteren naar mooie (live) muziek.

Prachtig Mariabeeld in Rooms
Katholieke kerk Groesbeek
Het Mariabeeld dat
altijd meegaat op bedevaart naar Kevelaer is
tot 1 september nog te
bezichtigen in de
Cosmas
en
Damianuskerk
te
Groesbeek, op doordeweekse dagen van 9.30
tot 12.00 uur.

Gedoopt:
Jim Kievits op 8 augustus in Millingen

Op zondag 15 augustus
is dit beeld bij het altaar
geplaatst. Toen was het
hoogfeest van Maria
Tenhemelopneming, in
aanwezigheid van de
Broederschap Kevelaer.
Het St. Caeciliakoor
zong prachtige Marialiederen in een sfeervolle kerk met veel
kerkgangers.

Overleden Millingen:
Henri Erinkveld 70 jaar
Siny Koenders – Arntz 81 jaar

Het beeld is prachtig
‘aangekleed’ door kosteres Rikie Straatman
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Mitsubishi Eclipse Cross
Plug-in Hybrid
Mitsubishi heeft de vernieuwde Eclipse Cross geïntroduceerd, die in
Nederland alleen als ‘Plug-in-Hybrid’ wordt geleverd. Dat heeft te maken met
het Nederlandse fiscale regiem. Mitsubishi borduurt met het nieuwe model
voort op de huidige, tijdens zijn introductie dankzij belastingvoordelen zeer
succesvolle, Mitsubishi Outlander PEHV, die op termijn uit Europa zal gaan
verdwijnen. De Mitsubishi Eclipse Cross heeft dezelfde techniek aan boord en
bleek in deze test een kampioen in zuinigheid.

Herkenbaar is een Mitsubishi altijd. Dat komt in het bijzonder door het opvallende Dynamic Shield-design. Bij de Mitsubishi Eclipse Cross is dat familiegezicht nog beter zichtbaar met een forse grille met chromen details ernaast
De nieuwe Misubishi Eclipse Cross is
beduidend groter ten opzichte van de
voorganger. De carrosserie meet nu
4,55 meter lang en daarmee liefst 14
cm langer dan voorheen. Verder heeft
het nieuwe model ten opzichte van de
vorige Eclipse Cross nu 10% meer
bagageruimte en een langere bagagevloer (+8 cm). Voorheen kon men
slechts Apple Carplay gebruiken voor
navigatie, maar met het nieuwe model
is nu ook met een TomTom-systeem op
een 8-inch touchscreen ingebouwd.
Naast Apple Carplay kan men nu ook
Android Auto gebruiken voor het centrale informatiedisplay.
Betere wegligging
Doordat de ‘plug-in’ hybride meer
accu’s onderin de carrosserie heeft, is
het zwaartepunt 3 cm lager komen te

liggen, wat de stabiliteit en het rijgedrag ten goede komt. Tijdens de test
ondervonden we, dat de auto comfortabel rijdt en solide aanvoelt. Dat geeft
vertrouwen in bochten. Het onderstel
kent een prettige demping, zodat het
ook op de langere afstanden voor de
passagiers aangenaam blijft. Dat komt
door de verbeterde schokdempers en
een nieuw veersysteem. Ook de goede
stoelen dragen bij aan het comfort. De
toegenomen grootte van de carrosserie
komt ten goede aan de interieurruimte.
Het blijft even - vanwege de aflopende
daklijn - bukken bij het achterin instappen, maar achterin hebben de passagiers beduidend meer beenruimte
gekregen.
Twin Motor 4WD-systeem
De Mitsubishi Eclipse Cross heeft

Volvo XC40 P8
Op de basis, waarop ook de brandstofauto’s van Volvo zijn gebouwd, is de
Volvo XC40 P8 de volledig elektrisch aangedreven variant. De Volvo XC40 P8
is maar in één uitvoering leverbaar en voorzien van een 78 kW accu gekoppeld aan twee elektromotoren. Daarvan drijft één de vooras aan en de andere elektromotor de achteras. Samen zijn ze goed voor 408 pk.

De Volvo XC0 P8 kan werkelijk snel laden bij de nieuwe hyperchargers langs de
snelweg.
De XC40 P8 is een SUV met een comfortabele hoge zit en aan de onderkant
genoeg ruimte voor de accu’s, die in de
vloer verwerkt zijn. Het ontbreken van
een brandstofmotor zorgt voor extra
ruimte onder de ‘motorkap’. Zodoende
vinden we voorin in de Volvo een 31
liter grote frunk, die onder de kap een
een eigen afdekdeksel heeft om putjes
van binnen uit, veroorzaakt door het
dichtgooien van de voorklep met net
iets te grote dingen erin te voorkomen.
Fraai model
Veel automobilisten vinden de Volvo
XC40 een mooi model. In de elektri-

sche versie is zijn aantrekkelijkheid
behouden. Het imposante trekgewicht
heeft de Volvo XC40 P8 eveneens
behouden en mag een relatief zware
aanhanger van 1.500 kg trekken. De
testauto had een fraaie wegklapbare
trekhaak en toonde zich een stabiele
trekker met veel koppel dankzij de
twee elektromotoren.
Scandinavisch design
Het interieur straalt klasse uit en heeft
het bekende Scandinavisch design wat
we van Volvo gewend zijn. Het is strak
en modern, maar niet afstandelijk en
koud. De gebruikte materialen voelen

Road Test
Mitsubishi Eclips Cross Plug-in
hybrid
Koets: 5-deurs
Prijs: € 40.500,- (vanaf € 37.990,-)
Gewicht: 1875 kg
Cil.inh.: 2360 cc
Vermogen: 188 pk (gecombineerd)
Top: 162 km/uur
Acc.0-100: 10,9 sec.
Gem. verbr.: 1 : 18,1
Lengte: 454,5 cm
Breedte: 180,5 cm
Kofferruimte: 359 liter (maximaal
1108 l)
Aanhangergewicht: 1500 kg
altijd vierwielaandrijving, omdat de
SUV behalve over een 2,4-liter benzinemotor met 98 pk, ook over twee
elektromotoren beschikt. De elektromotor op de vooras is 82 pk sterk, terwijl het achterste exemplaar 95 pk
levert. Uiteindelijk komt het maximale
systeemvermogen neer op 188 pk.
Het is dezelfde aandrijftechniek als de
huidige Outlander PHEV heeft. De
Mitsubishi Eclipse Cross kan hiermee
theoretisch op een volle tank benzine
en volle acculading 600 km rijden.
Het verbrandingsproces van de 2,4 liter
turbobenzinemotor verloopt via de
zogeheten Atkinson cyclus. Hierbij
blijft de inlaatklep tijdens een deel van
de compressieslag nog even open,
waardoor de compressieslag kleiner
wordt dan de arbeidsslag. Met een op
zichzelf arm mengsel van brandstof en

De Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in
Hybrid rijdt het lekkerste als de accu’s
zijn opgeladen. Zo heeft men de maximale efficiency en kan men extreem zuinig rijden.

Road Test
Volvo XC40 P8
Koets: 5-deurs
Prijs: € 56.495,Gewicht: 2088 kg
Cil.inh.: twee elektromotoren
Vermogen: 408 pk
Top: 180 km/uur
Acc.0-100: 4,7 sec.
Gem. verbr.: 22,8 kWh/100km
Lengte: 442,5 cm
Breedte: 187,3 cm
Kofferruimte: 413 l achter + 31 l
voorin
Aanhangergewicht: 1500 kg
goed aan en zien er chic uit. Het interieur is ten opzichte van de standaardXC40 - op het infotainmentsysteem na
- ongewijzigd. Op het dashboard prijkt
een compleet nieuw 12,3-inch display
waar Android Automotive op draait.
Het Android-systeem heeft veel typische toepassingen van haar ontwikkelaar, Google.
Zo is Google Maps de standaard navigatie-app. Ook Google Assistent is aanwezig en men kan de auto van alles
vragen, waar men normaal gesproken
naar zou googelen. Men kan de auto
ook verbaal opdrachten geven om bijvoorbeeld de stoelverwarming aan te
zetten of van radiozender te wisselen.
Opmerkelijk is het easy-to-use wegrijden. Met de sleutel op zak herkent de
auto de aanwezigheid van de rechtmatige gebruiker en ontgrendelt de Volvo
haar portieren. Vanaf dat moment voldoet instappen, de rem in te trappen en
de automaat in D (vooruit) of R (achteruit) te duwen en men rijdt weg. Er is
geen startknop. Die is feitelijk overbodig geworden in een elektrische auto.
Met de Volvo XC40 P8 rijdt men
gemakkelijk weg en ook het rijden is
supersimpel, want zelfs one-pedal rij-

lucht kan de motor maximaal profijt
van de arbeidsslag hebben, waardoor
de motor heel zuinig wordt. Maar dit
gaat wel ten koste van de opgewekte
kracht omdat de compressieverhouding
afneemt. De 2,4 liter motor wekt maar
98 pk op. De twee elektromotoren
compenseren het gemis aan paardenkrachten van de verbrandingsmotor
ruimschoots. Zodoende lijkt de benzinemotor vooral een generator voor de
elektromotoren.
Met een volle batterij kan de
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 45
kilometer elektrisch rijden, met een
topsnelheid van 135 km/u. In de praktijk ligt die EV-range tussen de 35 en
45 kilometer, afhankelijk van rijgedrag,
buitentemperatuur en wegdek.
Met de verbrandingsmotor bedraagt de
topsnelheid 162 km/u en kan de SUV
vanuit stilstand in 10,9 seconden naar
de 100 km/uur sprinten. De Plug-In
Mitsubishi Eclipse Cross mag overigens een 1.500 kg zware geremde aanhanger trekken. Ruim voldoende voor
een caravan. Men vindt in de auto ook
nog een 230 Volt wandcontactdoos,
zodat men de elektrische luxe in de
caravan van stroom kan voorzien.
Batterij
Er ligt een 13,8 kWh lithium-ion batterij in de auto, die via een AC-laadpunt
(16 A) in circa vier tot vijf uur volledig
is opgeladen. Zo nodig kan men de batterij in 25 minuten tot 80% opladen bij
een DC-snellaadstation via de
ChaDeMo aansluiting.
Bijzonder is dat de Mitsubishi Eclipse
Cross Plug-in Hybrid ook stroom kan
leveren aan huis, bekend als V2H
(Vehicle to Home) systeem. De Eclipse
Cross PHEV kan dus samenwerken
met een thuisnetwerk. Zo kan men
overdag opvangen stroom welke geleverd wordt door zonnepanelen, opslaan
in de batterij van de auto. De stroom
kan dan weer terug geleverd worden
aan het thuisnetwerk als daar bijvoorbeeld in de avond behoefte aan is.
Vehicle to Grid
Daarnaast kan de Eclipse Cross PHEV
ook stroom leveren aan het netwerk,
beter bekend als V2G (Vehicle to Grid).

den is mogelijk. In deze modus remt de
auto af tot stilstand en bij het remmen
laadt de accu met de remenergie weer
bij.
Krachtige motor en dientengevolge
goede prestaties
De Volvo XC40 Recharge P8 heeft
vierwielaandrijving en 408 pk vermogen met zijn twee motoren, die elk 204
pk leveren. Het onderstel is op comfortabel afgesteld en de vering en demping is goed afgestemd op de relatief
hoge en korte carrosserie. De XC40
rijdt zo voorspelbaar als we van een
Volvo gewend zijn. Met 408 pk is de P8
de sterkste XC40 en dat kan bij het
stoplicht hilarisch zijn. Niemand verwacht dat deze compacte SUV er zó
rap vanuit stilstand kan accelereren. In
minder dan vijf seconden sprint de
meer dan twee ton zware SUV vanuit
stilstand naar de 100 km/uur en de topsnelheid ligt bij de 180 km/uur.
Opmerkelijk sportieve waarden.
Goede range
Het extra gewicht komt voornamelijk
van het 78 kWh accupakket, waarmee
men theoretisch 418 kilometer ver kan
rijden. Dat is niet ver van de praktijk,
want wij reden gemiddeld 375 km op
een acculading. Bij een snellader kan
men met laadsnelheden tot 150 kW bijladen en zodoende is de accu in zo’n 40
minuten weer tot 80% opgeladen.
Thuis of op een openbare laadpaal kan
de Volvo tot 11 kW laden en dan duurt
het acht uur voordat de accu helemaal
vol zit. Uiteraard hebben weersomstandigheden en het rijgedrag van de
bestuurder veel invloed op de actieradius. Er liggen namelijk twee 204 pk
sterke elektromotoren in de auto, die
direct koppel leveren van maximaal
660 Nm. Dat verleidt gemakkelijk tot
sportief en onzuiniger rijden.
Genoeg bagageruimte
Door het accupakket en de elektromo-

V2G houdt in dat tijdens een overschot
op het landelijke netwerk de elektriciteit in de HV-batterij van de Eclipse
Cross PHEV opgeslagen kan worden.
En vervolgens op het moment van een
te kort juist door de batterij aan het landelijke netwerk terug gegeven kan worden. Hiermee kan de batterij ingezet
worden om het energienetwerk in
balans te houden. Het in balans houden
van het netwerk wordt voor de netbeheerder door de windmolens en zonnepanelen een steeds grotere uitdaging.
Als vraag en aanbod niet met elkaar in
balans zijn, kunnen er verstoringen op
het netwerk ontstaan.
Uitrusting en prijzen
Mitsubishi levert de Eclipse Cross
Plug-in Hybrid in vier uitrustingsniveaus. Tot de standaarduitrusting
(Intense) behoren onder andere 18-inch
lichtmetalen wielen, LED-dagrijverlichting, dual zone climate control en
het multimediasysteem Smartphonelink Display Audio (SDA). Ook verwarmbare voorstoelen, een achteruitrijcamera en de actieve veiligheidssystemen Forward Collision Mitigation,
Lane Departure Warning en Automatic
High Beam zijn inbegrepen.
Prijzen beginnen bij € 37.990,-. Het
topmodel, de Instyle, kost € 44.490,-.
Die heeft als extra’s een panoramisch
schuifdak, zwart lederen bekleding,
een verwarmbare achterbank, elektrisch verstelbare passagiersstoel en het
Mitsubishi Premium Audio Sound
System (510W) met acht speakers.

Voorheen had de Mitsubishi Eclipse
Cross een gesplitste achterruit. Niet
heel goed voor het zicht naar achteren.
De achterklep is nu aangepast: meer
plaatwerk, meer raamoppervlak.

tor achterin meet de kofferbak 47 liter
minder, maar er is nog altijd 413 liter
bagageruimte overgebleven, wat relatief veel is. Bovendien krijgt men aan
de voorkant in de 31 liter trunk, de
opbergruimte die men achterin verliest,
er voor een groot gedeelte aan de voorkant weer bij.
Beperkte keuze
De Volvo XC40 met benzinemotor is er
vanaf € 38.779. De elektrische vanaf €
56.495,00. Fors duurder, maar dan
heeft men wel een supersnelle 408 pk
sterke variant van de hoge Volvo SUV.

De XC40 P8 kan bij thuislaadpalen en
openbare laadpalen met 3-fasen 11 kW
geladen worden. Langs de snelwegen
bij de snelladers kan het laden met
maximaal 150 kW. Niet continue, maar
ten opzichte van de concurrentie laadt
de Volvo extreem snel.

De elektrisch aangedreven Volvo XC40
P8 is in één uitvoering verkrijgbaar,
maar er zijn wel meerdere accessoires
verkrijgbaar, zoals de two tone lak en
het panoramadak op onze testauto.
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Zwischen Rhein & Maahs
Das Ende einer Ruine?
WYLER.
„Na Endlich... Wurde
auch Zeit…. Eine
Schande…“, nur einige
Reaktionen. Das verkommene Gebäude (die
alte Güterabfertigungsstelle an der Hauptstraße in Wyler) hat
seine längste Zeit hinter
sich. Medienberichte
zufolge werden auf
dem Gelände, seit 2019
Eigentum von Bob
Rutten (Uitzendbureau
Flexteam),
mehrere Auf dem Gelände der Grenzruine ist Wohnungsbau
Wohnungen gebaut. geplant. Wann genau ist noch unklar
Foto: Heinz Maahs
Wann genau das Alte
verschwindet und das
Neue erscheint ist noch unklar. Rutten durch Naturkatastrophen wie z.B. den
dazu in dagblad De Gelderlander: „Der Ausbruch eines Vulkans (vgl. hierzu
Bauplan Wyler hat momentan keine Pompeji).“ Das Wort Ruine kommt
Priorität, auch muss die Gemeinde die vom Lateinischen ruere („stürzen“).
formale Prozedur erst abrunden.“
Ein direkter Anwohner sagte De Rozet Besser nicht zu lange gefackelt mit
dass er davon ausgeht, dass die Ruine dem Abriß, sonst fällt die Ruine gleich
innerhalb eines Jahres Geschichte ist. noch unter Denkmalschutz und wird
Apropos „Ruine“: laut Wikipedia ent- sie zum Weltkulturerbe erklärt.
steht eine Ruine „entweder durch Vergessen wir zum Schluss nicht die
natürlichen Zerfall, wenn Pflege und „Berliner Option“: Vielleicht möchten
Erhalt des Bauwerks aus wirtschaftli- einige einen Teil des Gebäudes als
chen, sozialen oder politischen Souvenir haben. Kann es sein, dass ich
Gründen unterbleiben, durch gewaltsa- da jemanden auf eine (Schnaps-?) Idee
me Einwirkung wie Krieg, oder auch gebracht habe? (HM)
KRANENBURG. Seit einigen Wochen steht in
Kranenburg vor Große
Straße Nummer 72 ein
buntbemaltes
Fahrrad
(noch immer nicht geklaut).
Die
Niederländische
„Gazelle“ soll, wie auch
die fliegende Kraniche, den
historischen Ortskern ein
wenig attraktiver machen.
Ein
Mitglied
des
Initiativkreises
„Von
Bürgern für Bürger“ hat
das alte Fahrrad auf dem
Trödelmarkt gekauft und in
den Kranenburger Farben
gelb und rot gesprayt.

Mit Milch, Charme und Humor: Gästeführerin
Hildegard Liebeton als „Melkerin Änneke“
SCHENKENSCHANZ. Am Samstag, den 28. August 2021
können Interessierte mit der „Melkerin Änneke Schenk“ das
Örtchen Schenkenschanz und seine Geschichte kennen lernen. Die Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve GmbH bietet
die ca. 90-minütige Themenführung mit Gästeführerin
Hildegard Liebeton an. Start ist um 11.00 Uhr am Parkplatz
am Ortseingang von Schenkenschanz. Bei dem Rundgang
über die „Insel“ erfährt man allerhand Wissenswertes über
die Geschichte der ehemaligen Festung Schenkenschanz
sowie über das Leben einer einfachen Melkerin und das des
schillernden Martin Schenk. Voraussetzung für die
Teilnahme ist, getestet, geimpft oder genesen zu sein.
Eine Anmeldung unter Angabe von Name und Anschrift bei
der Wirtschaft, Tourismus und Marketing Stadt Kleve GmbH
(Telefon 02821/84806) ist unbedingt erforderlich. Die
Teilnahmegebühr von 5 € sollte passend bezahlt werden und
ein Mund-Nasen-Schutz muss bereitgehalten werden.
Mit Milch, Charme und Humor: Gästeführerin Hildegard
Liebeton als „Melkerin Änneke“

Übergabe Föderbescheiden an die Gemeinde
Kranenburg durch Ministerin Scharrenbach
KRANENBURG. Frau Ministerin Ina Scharrenbach,
Ministerin für Heimat,
Kommunales, Bau und
Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, konnte
mit erfreulichen Nachrichten die Gemeinde Kranenburg
besuchen. Bürgermeister Ferdi Böhmer begrüßte die
Ministerin zuerst im Sitzungssaal des Rathauses, wo sich die
Ministerin in das Goldene Buch der Gemeinde eingetragen
hat. Anschließend ging es über die Große Straße im historischen Stadtkern und über den Marktplatz bis zum
Bürgerhaus, welches auch gleichzeitig den Großteil der
Förderung für eine Umgestaltung und Sanierung erhält. Der
Bürgermeister erläuterte der Ministerin im Rahmen der
Begehung die besonderen Herausforderungen einer ländlich
geprägten Grenzgemeinde und bedankte sich im Namen der
Bürgerschaft für die Förderung.
Das Ministerium von Frau Scharrenbach fördert in der
Gemeinde Kranenburg Maßnahmen im Gesamtwert von
rund 3,9 Mio Euro mit 2,37 Mio. Euro. Die verbleibenden
Investitionen i. H. v. 1,53 Mio Euro wird die Gemeinde
Kranenburg als Eigenmittel einbringen. Gefördert werden
aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes die
Umgestaltungen der Dorfplätze in Niel und Nütterden. Aus
dem Städteförderungsprogramm des Bundes und Landes

KLEVE. Das B.C. Koekkoek-Haus hat aus dem Förderprogramm NEUSTARTKultur (Förderung pandemiebedingter Investitionen in Kultureinrichtungen der
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien) eine Aufstockung seines Veranstaltungsmobiliars erhalten. Durch die Corona-bedingten
Beschränkungen musste das Museum auf ein größeres Publikum bei seinen
Konzerten und Veranstaltungen im Haus verzichten. Damit in Zukunft mehr
draußen stattfinden kann- im Garten und auch vor dem Haus (Koekkoekplatz) konnte das Museum aus dieser Förderung acht Bühnenpodeste und einen großen
Faltpavillon anschaffen. Das schöne Haus im Herzen von Kleve freut sich über
diese Unterstützung!

Vortrag Helga Ullrich-Scheyda
im Caféhaus Niederrhein
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werden im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes lebendige Zentren-" insbesondere die Umgestaltung und
Sanierung des Bürgerhauses "Katharinenhof" sowie die
Errichtung eines Naturerlebnisraumes neben der St.
Christophorus Grundschule im Ortsteil Kranenburg gefördert.

Wenn das Karussell sich wieder dreht

Koekkoek „on stage“

KRANENBURG. Am Freitag, den 17.
September (19.00 Uhr) ist die
Historikerin Helga Ullrich-Scheyda zu
Gast in Caféhaus Niederrhein um über
ihr Buch „Alte Grenzfeste im neuen

v. l. Bürgermeister Ferdi Böhmer, Ministerin Ina
Scharrenbach, Dr. Günther Bergmann MdL

Deutschland - Kranenburg in der Zeit
des Nationalsozialismus“ zu sprechen.
Der Vortrag beginnt um 19.00 Uhr. Im
Anschluss an dem Vortrag gibt es
Gelegenheit zur Diskussion.
Das Buch packt die Geschichte
Kranenburgs hautnah an. Zur
Aufarbeitung ging die Autorin chronologisch von 1933 bis etwa 1945 an das
Thema heran: der Weg in die Diktatur,
Leben
unterm
Hakenkreuz,
Grenzfragen und Leben im Krieg.
Höchst
anschaulich
mit
250
Abbildungen illustriert lassen sich
Denunziationen, Veränderungen des
sozialen Klimas und Anpassungen
nachvollziehen. Das Buch soll auch
sensibilisieren zu hinterfragen, warum
damals die Hellsichtigen keinen ausreichenden Einfluss hatten, um die
Geschichte abzuwenden. Die Hoffnung
liegt auch auf einer Verbreitung in den
grenznahen Niederlanden.
Organisator des Vortrages ist der
Kranenburger Initiativkreis „Von
Bürgern für Bürger“. Eine Anmeldung
ist erforderlich. Das Buch (18 Euro) ist
auch am Vortragsabend erhältlich.
Möchten Sie den Vortrag am 17.
September besuchen? Anmeldung und
Infos: Heinz Nielen (02826-1733,
heinz.nielen@online.de) oder Heinz
Maahs
(0031
614505539,
h.maahs@telfort.nl)

Neugier und Feierlust gleichermaßen trieb nicht nur den
Kranenburger Bürger letztendlich auf den Kirmesplatz.
KRANENBURG. Gewagt – gehofft – gewonnen – so lautet
nunmehr wohl in Kranenburg das andere „Drei-G-Prinzip“.
Nach einem fantastischen Neustart im Jahr 2019 wurde dem
neu gebildeten Komitee im vergangenen Jahr zunächst einmal eine „Zwangspause“ verordnet, die sich auch in diesem
Jahr corona-bedingt fortzusetzen drohte. Da brauchte man
schon besonderen Mut, eine Kirmes zu organisieren, ohne
natürlich die reale „Drei-G-Regel“ außer Acht zu lassen,
denn an der Sicherheitskontrolle im Einlassbereich kam niemand unkontrolliert vorbei. Doch das Resultat kann sich durchaus sehen lassen.
Neugier und Feierlust gleichermaßen trieb nicht nur den
Kranenburger Bürger letztendlich auf den Kirmesplatz.
Traditionell wurde am Freitagabend die Kirmes mit einem
Fassanstich durch den neuen Bürgermeister Ferdi Böhmer
eröffnet, gefolgt von drei kräftigen Böllerschüssen. Dieses
Spektakel wollte sich -neben den politischen Vertretern der
Gemeinde Kranenburg- selbst der Parteikollege Stefan
Rouenhoff, der eigens aus Berlin angereist war, nicht entge-

hen lassen. Beim anschließenden Freibier konnten die
Erwachsenen mit gebührendem Abstand die lang ersehnte
Geselligkeit genießen, während sich die Kinder auf den
Fahrgeschäften vergnügten durften.
Leider war Petrus den Kranenburgern nicht an allen Tagen
gut gesonnen. Dies allerdings schreckte den Kirmesfan nicht
ab, dennoch mit einem „kühlen Blonden“ im „luftdurchlässigen“ Festzelt bei entsprechender Disco-Musik in die
Biergartenatmosphäre einzutauchen. Nach diesem „feuchtfröhlichen“ Abend wollte man am Sonntagmorgen dann aber
erst mal um Gottes Segen bitten. Die deutsch-niederländische Schützenmesse, mitgestaltet von der Instrumental- und
Gesangsgruppe Momente, wurde erstaunlicherweise nicht
nur zur Freude von Dechant Scholten von zahlreichen
Gläubigen besucht. Im Anschluss durch das Kirmeskomitee
mit einer Tasse Kaffee verwöhnt, ging’s beinahe nahtlos zu
einem ausgiebigen Frühschoppen mit dem Dweilorkest
Fantatime über, während am Nachmittag der Kranenburger
Musikverein die Besucher mit einem umfangreichen
Repertoire in seinen Bann zog.
Der Montag stand im Zeichen der Familie. Insbesondere
waren Mama und Papa, Oma und Opa eingeladen, mit ihren
„Sprösslingen“ am Kirmesrummel teilzunehmen. Riesige
Freude bei den Kids, die endlich wieder ihren Freund
„Clown Pepe“ begrüßen durften, mit dem sie sich bei Spaß
und Spiel amüsierten, während Eltern und Großeltern reichlich den Umsatz von Kaffee und Kuchen steigerten. Ein
Feuerwerk als krönender Abschluss verwandelte trotz einiger skeptischer Klimaaktivisten den Himmel über
Kranenburg am späten Abend in ein wahrhaftiges
Sternenzelt und ließ tatsächlich – dem diesjährigen Motto
entsprechend – die „Kranenburger Kirmes knallbunt“
erscheinen. (Bericht: AnnNick).

Niedergermanische Limes jetzt Weltkulturerbe
NIEDERGERMANIEN/GERMANIA INFERIOR. Das
UNESCO-Welterbekomitee hat den Niedergermanischen
Limes mit seinen Fundplätzen in Nordrhein-Westfalen, den
Niederlanden und Rheinland-Pfalz in die Liste der
Weltkulturerbestätten aufgenommen. Die Entscheidung löst
beiderseits
der
deutsch-niederländischen
Grenze
Begeisterung aus, bei Historikern, Städten, Gemeinden und
Tourismusverbänden. Die Anerkennung gilt auch den deutschen und niederländischen Antragspartner, die seit Jahren
gemeinsam an dem Projekt gearbeitet haben.
Der Niedergermanische Limes war eine der wichtigsten
Grenzen des Römischen Reiches. 400 Kilometer lang reichte er von Remagen bis Katwijk an der Nordsee und bestand
mehr als 450 Jahre. Aus vielen Kastellen und Legionslagern
entlang der „nassen Grenze“ (Rhein, bzw. Stromgebiet
Rhein-Maas) sind bedeutende Städte und vielfältige
Kulturlandschaften entstanden. Die Bandbreite der LimesFundplätze reicht von kleinen Wachttürmen bis zu riesigen
Legionslagern, von Marschlagern im Wald bis zum
Statthalterpalast.
Der Rhein spielt eine zentrale Rolle in der geplanten

Auf www.roemer.nrw findet man vieles zum Limes und alles
zur Landesaustellung „Roms fließende Grenzen“ in NRW.
Archäologische Landesausstellung „Roms fließende
Grenzen“. An fünf Ausstellungsorten (u.a. Archäologischer
Park Xanten) sind Neufunde, Modelle und Aktionen den
Alltag in der ehemaligen römischen Provinz
Niedergermanien und den angrenzenden Gebieten zu sehen.
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SPORT
De Treffers houdt stand op Het Kasteel
Het duel Jong Sparta – De Treffers was het laatste in de
rij van de eerste serie wedstrijden van wat tegenwoordig
Jack’s League (Sjaak z’n competitie) wordt genoemd.
Het werd 1-1. Dat is geen onverdienstelijk resultaat op
het Spartakasteel. Minder is het, dat er weer twee verdedigers geblesseerd uitvielen: Pim Balkestein (hamstring)
en Rick Wouters (gebroken pols).
De Groesbekers begonnen sterk: Gavin Vlijter was in de openingsfase dicht bij een doelpunt. Zijn inzet verdween helaas
over de lat. Maar daarna nam Jong Sparta het heft in handen.
Patrick Brouwer loste al een waarschuwingsschot (eveneens
over doel) en toen verkeek de Treffersverdediging zich op de
snelheid Marouane Afaker. Die ging er op de linkerflank
vandoor en verraste doelman Kornelis met een schuiver in de
hoek. Ruim vijf minuten later voorkwam Kornelis, dat Tahiri
de Sparta-voorsprong zou verdubbelen. Nog voor rust moest
laatste man Balkestein het veld met een hamstringblessure
verlaten. Good old Robin Janssen was zijn vervanger. De
Treffers leek de eerste helft met een achterstand te moeten

beëindigen, maar vlak voor het rustsignaal was daar Bram
Zwanen, die met een van richting veranderd afstandsschot
zijn ploeg op gelijke hoogte bracht. In blessuretijd kregen de
roodzwarten nog een prima kans om zelfs op 1-2 te komen.
Het schot van Tije den Den spatte uiteen op de paal. Na rust
was het opnieuw Vlijter, die voor het eerste gevaar zorgde:
zijn poging ging rakelings naast het doel van keeper Rijk
Janse. Hoewel het spel in evenwicht was, waren de meeste
kansen toch voor de Groesbekers. In de 73e minuut had
Zwanen zijn tweede doelpunt kunnen maken, maar nu ging
de bal net over. En zo leek de wedstrijd toch naar een gelijkspel te kabbelen. Gelijk bleef het ook, maar niet dan nadat
Rick Wouters verkeerd terecht kwam en met een gebroken
pols te strijd moest beëindigen. De langdurige behandeling
op het veld had tot gevolg, dat er maar liefst tot de 97e
minuut werd doorgespeeld onder leiding van scheidsrechter
Van Leeuwen. Maar een verandering in de stand leverde dat
niet meer op. De Treffers kan redelijk tevreden zijn over dit
resultaat, maar de problemen in de verdediging worden nu
toch wel erg groot met al die geblesseerden.

SDE huldigt jubilarissen
Tijdens de jaarlijkse barbecue van de
biljartclub SDE op 14 augustus werden
de jubilarissen gehuldigd.
Gert Verriet is 40 jaar lid van de biljartclub. Hij vervulde van 1994 tot 2013 de
functie van penningmeester.
Ton Lamers is inmiddels 26 jaar lid.

Maar omdat de feestavond vorige jaar,
vanwege Corona, niet doorging, werd
hij nu alsnog gehuldigd voor zijn 25jarig lidmaatschap. Ton is sinds 2006
secretaris van de biljartclub SDE.
De beide mannen ontvingen van de
voorzitter een cadeaubon en de echtgenotes kregen een bos bloemen.

Everesting challenge voor het
Amalia kinderziekenhuis
Everesting is een uitdaging waarbij je
met de fiets op 1 heuvel net zoveel
hoogtemeters maakt als de Mount
Everest hoog is: 8848 meter. De uitdaging moet in een keer worden volbracht. Pauzeren mag, maar slapen
niet.
Op zaterdag 4 september gaat Gert
Hilbrands op een mountainbike 123
keer de Nieuwe Holleweg in BeekUbbergen oprijden en weer afdalen. Hij
verwacht er 20 uur over te doen.
Gert, werkzaam in het Radboudumc,
wil met deze sportieve uitdaging geld
inzamelen voor het Radboudumc
Amalia kinderziekenhuis. Je kunt Gert
sponsoren via https://amaliakinderfonds.voorradboudfonds.nl
de
opbrengst komt ten goede aan extra
voorzieningen die het verblijf van kinderen in het Amalia kinderziekenhuis
veraangenamen.

09.00 - 10.00 uur: basisschool groep 3
t/m 5
10.00 - 11.00 uur: basisschool groep 6
t/m 8

Start nieuwe seizoen
2 september
LEUTH. Deze total workout is een
gevarieerde, intensieve training op
muziek voor je hele lichaam. De workout bestaat uit conditietraining en
spierversterking.
Het conditionele gedeelte is een dynamische cardio workout waarin je kunt
kiezen voor de high of low impact versie (je kunt dus springen maar het hoeft
niet). Het spierversterkende gedeelte
bestaat uit oefeningen voor buik en rug
(core-training), benen, billen en armen.
Om deze verschillende spiergroepen te
versterken maken we gebruik van
dyna-bands en het gewicht van je eigen
lichaam.
Kortom in deze total workout ben je
actief bezig op leuke muziek, verbetert
je conditie en werkt je aan een steviger
lichaam. Maar natuurlijk is het ook
gewoon leuk om samen met anderen te
doen; lekker bewegen op muziek;
inspannen en daarna heerlijk loslaten
en ontspannen. Je kunt op je eigen
niveau meedoen. Deze workout is dan
ook voor iedereen en elke leeftijd
geschikt.
Wil je weten of deze total workout ook
iets voor jou is?
Doe dan mee met een gratis proefles!
Vanaf 2 september, elke donderdag
van 19.45 tot 20.45 uur in de gymzaal
van basisschool ’t bijenveld, in Leuth.
Voor meer informatie of om je aan te
melden: Patricia 0628148282 of Els
024 6631534.

Eindelijk weer
live schaken!

Open training voor kinderen bij
volleybalvereniging Ikaros
GROESBEEK. Het nieuwe volleybalseizoen voor jong en oud van Ikaros
gaat binnenkort van start. Na alle Covid
19 perikelen kunnen we op zaterdag 4
september eindelijk weer beginnen!
Op die ochtend wordt in de Biga aan de
Cranenburgestraat 112 b een open volleybalochtend georganiseerd voor alle
kinderen uit Groesbeek en omstreken.
Als je eens wilt kijken en uitproberen
of volleybal iets voor jou is, maar ook
als je al lid bent van Ikaros, ben je van
harte welkom.

Total Workout
Leuth

Meerdere trainers zorgen voor een
gezellige ochtend met leuke spelletjes
en sportieve uitdagingen. Op een speelse manier ga je kennis maken met volleybal.
Deelname is gratis en verplicht tot
niets. Aanmelden graag en voor de
ouders staat de koffie klaar.
Voor vragen of aanmeldingen stuur een
mail naar secretariaat@ikaros.nl
Ben je ouder dan 12 jaar en geïnteresseerd in volleybal en wil je graag een
keer mee trainen, stuur dan even een
mail naar secretariaat@ikaros.nl. Wij
zoeken dan een passend team voor jou
om mee te trainen.

MILLINGEN. Het is eindelijk zo ver.
We kunnen weer open. Op 2 september (dus niet 24 augustus zoals eerder
per abuis was gemeld) opent de schaakvereniging Millingen SV haar deuren
voor het nieuwe seizoen. We zijn wel
wat kleiner geworden en onze financiële lasten helaas wat groter. Daarom
heeft het bestuur besloten om de eerste
clubavond van het seizoen te starten
met een ledenvergadering. Hierin moeten stevige knopen doorgehakt over
clublokaal, extern schaken, uitwisseling met Kleve en lid blijven de bond en
niet te vergeten de wedstrijdleiding tijdens de clubavonden.
Na de vergadering is er ruimschoots
tijd voor een stevig partijtje schaak.
Ook schakers die eens een kijkje willen
nemen op de club zijn dan van harte
welkom. Vanaf 21.30. Meld je aan hiervoor bij de voorzitter René Severijnen
tel 0616666305
De clubavond is ieder donderdagavond
en begint op 2 september om 20.00 uur.
Uiteraard nog steeds in De duffelt. Bij
voldoende belangstelling overwegen
wij ook een schaakuur voor de jeugd te
organiseren voorafgaand aan de clubavond.
De secretaris

Rood Wit wint
Berg en Dal
Cup 2021
Op zaterdag 14 augustus streden acht
voetbalclubs uit de gemeente Berg en
Dal om de jaarlijkse Berg en Dal Cup.
Na de overwinning op De Treffers in
het finaleduel nam Rood Wit uiteindelijk de beker mee naar huis. BVC’12
werd derde na het verslaan van gastheer
Groesbeekse Boys.
VVLK, SC Millingen, SVO en DVSG
waren de overige clubs die streden om
de titel. Achilles ‘29 en Germania
deden dit jaar niet mee.
De Berg en Dal Cup is een jaarlijks
terugkerend sportevenement waaraan
alleen voetbalvernenigingen uit de
gemeente Berg en Dal mee mogen
doen. Dat zijn er tien in totaal. Vorig
jaar ging het toernooi niet door vanwege corona. De eerste editie was in 2018.

BOL-toernooi
bij PVBeek
Zaterdag 28 augustus wordt in Beek
een BOL-toernooi gespeeld met de polderdorpen Ooij, Leuth en Beek. We
beginnen om 11.00 uur. Er is dit jaar
geen competitie van het Bol-gebeuren
vanwege de coronamaatregelen. Toch
hebben veel mensen behoefte aan een
toernooitje. Vandaar dit toernooi met
een mindere bezetting dan normaal.
Ook publiek mag er niet aanwezig zijn.
Het bouleplezier zal er daarom niet
minder om zijn en er zal ongetwijfeld
serieus gespeeld worden.
Bij PVBeek wordt weer volop gespeeld
op de maandagavond, de woensdagmiddag, de donderdagavond en de
zaterdagmiddag waarbij wel iedereen
van harte welkom is. Met het spelen
geldt de anderhalve meter niet, alleen
tijdens de pauzes moet wel afstand
gehouden worden.

Walking Tennis bij tv
De Oorsprong voor 55+
Speciaal voor dames en
heren boven de 55 jaar
introduceert tennisvereniging De Oorsprong uit
Beek dit jaar Walking
Tennis. Het is een ‘tragere’ variant van tennis, op
een kleiner veld, met lichtere bal en rackets. De rally’s worden langer, zodat
er veel spel te beleven is.
U kunt zich vanaf heden
melden voor vier oefen- Loesan Bottema (Forte Welzijn) met Andries Visser en
bijeenkomsten onder des- Hans van Dijck van TV De Oorpsrong
kundige begeleiding van
een trainer. Op de donderdagen 23 en wil gaan met deze vorm van tennis.
30 september en 7 en 14 oktober 2021, Walking Tennis heeft als doel om fit te
steeds van 11.30-12.30 uur, krijgt u de blijven. Maar plezier in het spelletje en
techniek en de regels aangeleerd. de gezelligheid eromheen zijn even
Gratis, want vanuit het Sportakkoord is belangrijk.
er steun voor dit initiatief. Ervaring met
tennis, badminton of tafeltennis is niet U kunt zich vanaf nu aanmelden voor
nodig. Rackets en ballen worden deze oefensessies. Stuur een mail naar
beschikbaar gesteld. U hoeft alleen in info@tvdeoorsprong.nl of bel/app naar
sportieve kleding te verschijnen en 06 11004305 (Hans van Dijck). Er is
natuurlijk met een goed humeur.
plaats voor 16 personen. Bij overNa afloop van de les is er een kop kof- inschrijving zoeken we naar extra
fie en na vier instructielessen bespre- dagen om iedereen de kans te gunnen
ken we met elkaar wie er graag door kennis te maken met Walking Tennis.

Schaakclub PION gaat van start
op vrijdag 27 augustus
GROESBEEK. Bijna een jaar geleden
moest de Groesbeekse schaakclub
PION zijn deuren sluiten wegens de
lockdown. Sindsdien moesten schaakliefhebbers zich beperken tot internet
als zij een partij wilden spelen, maar
binnenkort kan PION weer van start.
Op vrijdag 27 augustus is er een
inloopavond, waarin informatie wordt
gegeven over het komende seizoen en
men een potje kan schaken. Vanaf 3
september wordt wekelijks op vrijdagavond vanaf 20 uur een interne competitie gespeeld. De speellocatie is de
Mallemolen.
Wie een tijdje op proef wil komen spe-

len, is welkom. Tot 1 januari hoeft er
geen contributie te worden betaald.
Voor meer informatie, zie de website
van PION: www.piongroesbeek.nl.
De jeugdclub gaat van start op vrijdagavond 10 september vanaf 18.30 uur. Je
krijgt dan schaakles, je kunt veel oefenpotjes spelen en er is een jeugdcompetitie. Ook voor nieuwe jeugdleden geldt
dat tot 1 januari 2022 geen contributie
hoeft te worden betaald. Je kunt je aanmelden via de website
www.piongroesbeek.nl/jeugd, maar je
kunt je ook gewoon bij aankomst in de
Mallemolen aanmelden.

Oncologen en patiënten duiken
samen de Spiegelwaal in tijdens
Swim to Fight Cancer
Normaal gesproken zitten ze tegenover
elkaar in de spreekkamer in het ziekenhuis. Arts en patiënt. Maar zondag 29
augustus staan ze naast elkaar om
samen in de Spiegelwaal te springen
tijdens de Nijmeegse editie van Swim
To Fight Cancer. Het jaarlijkse zwemevenement dat geld inzamelt voor
wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Dit jaar is door Swim to Fight
Cancer Nijmegen gekozen voor het
onderzoek naar kanker in de weke
delen (myxofibrosarcomen) om te steunen als regionaal doel.
Kanker in de weke delen is een zeldzame vorm van kanker. Het onderzoeksteam is verheugd dat hun onderzoek als
regionaal doel is gekozen. ‘Het is een

harde wet: hoe minder patiënten, hoe
minder aandacht de kanker krijgt’ vertelt Ingrid Desar, internist-oncoloog bij
het Radboud. ‘Wie voor duizenden
patiënten het verschil kan maken, krijgt
gemakkelijker geld bij elkaar van de
overheid en goede doelen.’
Meer informatie over het onderzoek
naar myxofibrosarcomen is te vinden
op de website van het Radboud
Oncologie Fonds. Wil je ook meedoen
tijdens Swim to Fight Cancer?
Meld je aan via
https://www.fightcancer.nl/event/swim
-to-fight-cancer-nijmegen/ . Of ondersteun dan het Radboudumc team door
te doneren via de website.
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Uitnodiging
Scottish Pimpernel
presenteert haar
nieuwe inspirerende
wollen najaars- en
wintercollectie
U bent
van harte welkom
Simone Sandgren

3 t/m 12 september
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Nederlands specialist in wollen kwaliteits knitwear

(2.ǣ&0&ǣ%,((/,!

Shop online: www.scottischpimpernel.nl
Merino - alpaca - cashmere - possum - mohair - lamswol en combinaties
Áine - Araña - Astrifa - Avoca - Cushendales - Donegal Design - Fisherman Flomax
organic - Gloverall - Harley of Scotland - Holbrook - Irelands Eye - Ivko - John Hanley
McKernan Scarves - Lana organic - Noble Wild - Saint James - West End Knitwear

Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

0481- 432054 / 06 - 24861017
Complete badkamer/toilet verbouwing
Dealer van o.a.:

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

024-6633100

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

www.frankbv.nl

Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Gratis SDE aanvraag

ZONNEPANELEN VOOR DE AGRARISCHE SECTOR, RETAIL EN INDUSTRIE

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

WWW.ARIENSSOLAR.NL

